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Prof. Valeria Roşca,  

Colegiul Gheorghe Tătărescu Rovinari 
           

Plictiseala este una din cele mai periculoase... boli 
spirituale. Plictisitul e apatic, somnolent, dezinteresat, ratează 
poantele, ocaziile, trece pe lângă frumusețe cu ochii închiși. Până 
și urâtul își are farmecul său. Îți dă de lucru, ai ce trasfigura. 
Frumosul și urâtul sunt două categorii ale esteticului prin care 
ochii omului rămân conectați la priza interesului.  Departe de 
plictiseală. Arta e o navă care duce valorile estetice. N-ai decât să 
urmărești un fragment din imensa ei siluetă și plicitiseala dispare. 
Se poate instala sublimul. Unde mai pui că urmărind-o, dai de 
alții ca tine cu care intri în schimb, dacă nu de idei, cel puțin de 
energii.  Prietenia, valoare socială, se înfiripă acolo unde energiile 
trec  firesc  dincolo de armuri, paravane, geamuri, și găsesc alte 
energii, înoitoare cu care intră în contact. 
        Plictiseala stă la pândă să-l înhațe pe oricine nu-și 
grădinărește buruienișul interiorității. Vine la pachet cu 
indispoziția, cu lenea, cu opacitatea, cu zeflemeaua sterilă și 
urzicantă. Plictisitul e un mohorât. Nu-l prinzi cu nici un cârlig, 
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Nu se simte confortabil în recipientul în care se izolează, dar nici 
nu-i trece prin minte să se prindă de vreun deget întins din afară. 
Un astfel de deget este nu doar arta, în toate formele ei, ci și 
știința. Aceasta nu este doar pentru inițiați. Există publicații care 
sunt blânde cu cei curioși dar neechipați intelectualicește pentru 
înțelegerea noutăților în știință. Dacă vrei să înțelegi cum văd 
oamenii de știință lumea în care tu nu vezi mai nimic, o poți face. 
Ei, oamenii de știință, aduc din mintea lor concepte pe care apoi 
le regăsesc sau pe care le așază în lume, modelând-o, schimbând-
o, cucerind-o. Apoi, din dragoste pentru profani, îți popularizează 
lucrările, adică explică școlărește, pe-ndelete, pentru oricine vrea 
să înțeleagă. Să vrei să înțelegi ține de calitatea ta de om. 
Mărturisesc că mi s-a întâmplat ca, după ce am adus la clasă un 
text dintr-un autor celebru, acesta să fie întâmpinat cu vorbe grele 
, de ocară chiar. E mult mai simplu să pretinzi că cel ce emite o 
idee pe care tu nu o înțelegi, e nebun. Dar la extrema cealaltă stă 
și exemplul lui Alexandru Dragomir, care se străduiește toată 
viața să înțeleagă, ca să nu moară ca un bou.  Revenind, trebuie să 
recunoaștem că în timp ce noi, vizitați sau locuiți de plictiseală, 
dormităm, ei, oamenii de știință,  schimbă lumea prin invențiile și 
inovațiile ce decurg din cercetările lor, din curiozitatea lor febrilă. 
Noi doar ne trezim cu butoanele pe mână, și le manevrăm de 
multe ori dezabuzați, până la demență. Valorile științei sunt 
pentru puțini. Aplicațiile ei pentru toți. Știința nu se consumă așa 
cum se consumă arta. Ea cere mai mult efort, strădanie mai 
susținută, nu doar receptare, ci lucru intens. Când nu ești dispus 
să faci efort, spui că e plictisitor. 
        Plictiseala nu ține cont de datorii. Când se instalează, o 
face prin parazitism. Și sfârșește prin a instala parazitismul. 
Suferindul (doar am stabilit că-i o boală spirituală) intră într-un 
fel de nepăsare cronică. El știe că are de lucru, știe că sunt multe 
de făcut, dar nu le simte ca pe ale sale. Plictisitul primește 
comenzi din exterior dar nu le înțelege rostul. Să ți se spună ce să 
faci iar tu să nu înțelegi pentru ce să faci ce ți se cere, înseamnă să 
o lași baltă înainte de a începe. Ceilalți n-au decât să se agite ei 
pentru tine. Dacă țin morțiș. Tu poți zăcea inert într-o zonă a 
așteptării. Dar ce aștepți tu este să scapi de plictiseală. Ai avea la 
dispoziție imaginația. Scrisul ca formă de curățire. Există și texte, 
publicate, celebre, premiate, care pot fi luate ca rezultat al 
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deparazitării interiorității scriitorului. Scriind, te curăți. Murdăria 
de toate felurile se desprinde ca o ciupercă de pe trunchi și cade. 
Scrisul însă fără citit, e dificil căci cuvintele rar se nasc fără să fie 
plantate. Când n-ai destule cuvinte, nu poți vorbi, și cu atât mai 
puțin scrie, nuanțat, analitic, cuprinzător, tușant, ca-ntr-o 
operație chirurgicală. 

      Plictisitul e deci bolnav. Are atâtea de făcut dar nu-i stă 
capul la treabă. Ar fi plictisitor să se-apuce metodic de vreuna. 
Până una alta, are la dispoziție butoanele. Stă pe un scaun ori pe 
un substitut de scaun, nici nu contează unde se află, la școală, în 
microbuz, la discotecă, pe o bancă în parc, pe o bordură la 
marginea unui drum, stă și butonează. Se holbează la imagini. 
Gândindu-se la nimicul care-i cucerește, milimetru cu milimetru, 
mintea. Mi-aduc aminte de replica unui personaj din Trei dinți 
din față , romanul lui Sorescu: Când stai pe loc, vrei în jurul tău 
multă mișcare. De aceea poate plictisitul este cel mai vulnerabil la 
pasiunile oarbe. Mulți tineri au căzut victimă a jocurilor de noroc. 
Fiecare bănuț care ajunge pe mâna lor se varsă în cash-flow-ul 
sălii de jocuri mecanice. Cine stă să vadă că aceasta-i înțesată de 
minori ademeniți cu așa-zisul consum din partea casei, de la cafea 
la prima – interzisa sută de grame de coniac? Nu doar jocurile de 
noroc sunt capcane pentru tinerii plictisiți, ci și consumul de  
țigări, băutură, droguri, sex, pornografie. Toate sunt consumate 
sub  formula de distracție. Ca să nu ne plictisim, ne bombardăm 
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mintea și simțurile cu ghiulele.  Când ele ne-au fost date să le-
nobilăm, noi le-nnămolim. Ce știință, ce artă, ce ispravă să mai 
faci cu mintea și simțurile atât de grele?!  
        Plictisitul trebuie salvat. Salvarea din exterior însă, nu este 
cu putință decât în primii ani de viață când se cultivă pasiunile, 
aptitudinile, curiozitatea cea bună, motivația pentru muncă, de 
orice natură ar fi. Și în primii ani de viață învățarea se face prin 
imitare. Copilul învață imitându-și părinții, apoi educatorii. Orice 
părinte știe ce atitudine a avut doamna la grădi, căci copilul, 
acasă, o  reface prin teatru cu păpușile sale, întocmai. Orice 
doamnă educatoare știe cum vorbesc părinții copilului acasă, căci 
le aude replicile în gura copilului lor, întocmai. Când vine la liceu, 
e deja purtător de valori. Nu că nu s-ar mai putea face nimic, dar 
terenul a fost deja pregătit. Pentru izbândă sau pentru delăsare. 
Profesorului i s-a smuls de către societate sceptrul de purtător de 
valori. Societatea i-a retras creditul de formator deși el, 
profesorul, încă n-a dezarmat. Total. Încă se mai încăpățânează să 
se creadă cultivator de valori. 
       Rareori poți infirma zisa: ce naște din plictisit, plictisit 
ajunge. Ronțăiala nesfârșită de semințe, telenovelele care nu se 
mai termină pentru ochii hulpavi ai mamei ațintiți la unul din 
televizoare, și meciurile infinite la care tata urlă înfiorător în fața 
celuilalt televizor, sunt doar începutul plictiselii. Restul e doar 
tăcere. 
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Îndemn la 

plictis 
»» Prof. Daniel Ionel Pătrăşincă, 

Bucureşti 

 

 Călătorind cu faţa spre sine şi nu neapărat în orizontul valorilor 

unanim acceptate, m-am oprit la un concept sau mai degrabă la o stare 

pe care mulţi o investesc cu prea puţină consistenţă – plictisul. 

 Definit în umbra unor atribute comune, rareori s-a întâmplat să 

capete străluciri deosebite, sub condeiul unor spirite dispuse să caute 

chiar şi acolo unde s-a mai căutat. Emil Cioran, spre exemplu, făcea 

distincţia între două tipuri de căderi posibile şi succesive ale omului; 

anume căderea în timp ca participare la istorie şi ca autoproiectare, pe 

de altă parte căderea din timp în calitate de condamnare prin plictis a 

existenţei (viaţa repetitiv-monotonă). Pe tărâmul filosofiei se oferă o 

dimensiune temporală şi oarecum nefastă, cel puţin în viziunea lui 

Cioran, însă acest lucru nu înseamnă că noţiunea şi-a epuizat definitiv 

esenţa. Istoricizarea ca încremenire a timpului raportat la propria-mi 

fiinţă nu mi-a oferit însă o asumare a acestei condiţii care se regăseşte în 

diferite grade la nivelul fiecărei fiinţe umane. Procedând la extinderea 

dinspre individual spre general-social am putea spune că o parte din 

istoria noastră ca timp este suma plictiselilor tuturor, argument evident 

nesatisfăcător. Nu se potrivea defel cu nevoia înţelegerii propriului 

sentiment de plictis. 

 Mergând pe urmele psihanalizei, am găsit întemeiată 

constatarea că la nivelul conştiinţei se produce o diminuare care 

echivalează cu starea de somn. În fond aceasta înseamnă trezirea la viaţă 

a inconştientului care face tot posibilul pentru a pătrunde în conştienţă. 

Utilizând termenii lui Schopenhauer starea de veghe nu poate fi 

permanentă deoarece ar duce la distrugerea vitalităţii organismului, ceea 
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ce presupune ca ea trebuie suspendată. Rezumativ am conchis că 

somnul înseamnă odihnă iar ştiinţific implică limitarea energiei 

conştiente. 

 Să fie oare odihna,m-am întrebat,doar de un singur tip, anume 

echivalentă cu somnul prin încremenirea stării de conştienţă? Răspunsul 

a fost în mod aşteptat negativ. Mi-am spus că dacă există o odihnă în 

stare de somn trebuie să existe şi una în stare de veghe iar pe aceasta di 

urmă am identificat-o drept plictis. Să fie psihicul constrâns a aştepta 

odihna până la retragerea energiei conştiente?Şi ce se întâmplă dacă 

starea de oboseală intervine mult mai repede decât declanşarea 

somnului? Urmarea firească ar fi odihna prin plictis. Psihicul se 

odihneşte refuzând să fie activ dar rămânând conştient. Există aşadar 

odihnă în afara conştienţei care se cheamă somn şi odihnă în conştienţă 

care se cheamă plictis. Refuzul de a fi activ chiar şi în cazul desfăşurării 

unor acţiuni poate fi o reacţie subtilă a psihicului care descrie mascat 

repaosul conştient. În acest caz nu întâmpinaţi cu ostilitate acest 

sentiment… 
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chiulul 
la români 

 

 

»» Liviu Nanu 
Roşiorii de Vede 

 
Ar trebui să reconsiderăm chiulul, să-l punem în valoare, să-l arătăm 

lumii în adevărata sa lumină. Chiulangiul este de fapt altfel decât am fost 
învăţaţi să-l privim, el este de fapt un revoluţionar. El refuză un anume program 
stabilit peste capul său şi îşi ia libertatea să gândească, să experimenteze. 
Oare cele mai frumoase momente din şcoală nu au fost cele în care ne 
petreceam timpul chiulind şi plimbându-ne prin oraş sau bând cafele prin 
baruri? Cine spune că nu e aşa e un mincinos. Câţi dintre noi nu şi-au luat 
măcar o dată un concediu medical (sau alte forme de chiul) pentru rezolvarea 
unor probleme personale sau pur şi simplu pentru distracţie? Chiar şi 
Dumnezeu, după ce a făcut lumea în şase zile, se odihneşte acum o eternitate. 
Orice societate urmăreşte menţinerea populaţiei, a clasei muncitoare într-o 
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stare de prostie, un individ care gândeşte sau care citeşte poate deveni un 
individ periculos. Periculos pentru cine? ne-am întreba. Periculos pentru că nu 
poate fi monitorizat, pentru că nu produce lucruri inutile şi nici nu le consumă. 
Într-un raport recent al ONU se spune că anual mor, din cauza muncii, al 
efortului, peste două milioane de oameni, mai mult decât orice alt dezastru 
natural sau accidental, mai mult decât victimele terorismului. În opinia lui Oscar 
Wilde, leneşii sau chiulangiii, reprezintă nicidecum o povară, ci tocmai elita, 
aleşii, vizionarii, cei care duc lumea spre progres pentru că văd mai limpede şi 
creează tot timpul. Ei recuperează de fapt timpul furat de alţii, de societate şi în 
plimbările lor aiurea, au timp să înveţe despre 
viaţă şi o fac mai bine decât la locul de muncă 
sau în sala de curs. 

Omul modern nu se mai bucură de 
micile plăceri ale vieţii, el nu mai mănâncă, el se 
hrăneşte, în loc să se delecteze de exemplu cu 
o cafea şi un prânz sănătos de două ore, 
preferă fast food-urile şi sandvişurile încălzite la 
microunde, totul pentru productivitatea iluzorie a 
unei munci mai bine retribuite. În locul unui 
moment plăcut, alături de un prieten, prânzul a 
devenit un simplu exerciţiu de umplere a 
stomacului. 
Patronul, fie el capitalistul de tip nou sau statul, 
este nemilos în privinţa leneşilor şi a 
chiulangiilor. În cultura occidentală, doar 
francezii au mai păstrat ceva din decenţa 
muncii. Ei au chiar o vorbă în sensul acesta: 
Travailler moins, produire plus în traducere Cu cât munceşti mai puţin, cu atât 
realizezi mai mult. Un prieten mi se plângea de fiul său, spunând că îi place 
activitatea, dar să nu degenereze în muncă. O gândire sănătoasă pentru un 
adolescent, care se pregăteşte să ia viaţa în piept, să se confrunte cu 
nesimţirea unui patron sau a societăţii capitaliste în general. Şi atunci de ce am 
accepta acest mod de viaţă care ne distruge încet dar sigur, fără a ne gândi 
măcar puţin ce avem de câştigat şi mai ales ce avem de pierdut? Leneviţi 
dimineaţa încă o jumătate de oră în pat şi veţi fi redescoperi micile şi 
nevinovatele plăceri ale vieţii, veţi fi surprinşi câte idei interesante veţi avea. În 
fapt, în fiecare dintre noi există un mic Oblomov.  
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despre 

ADEVĂR ŞI MINCIUNĂ 
»» Radu Herjeu, jurnalist. 

Bucureşti 
 

Mi s-a spus de multe ori că nu există adevăr. Că nimeni nu l-a văzut, 
că nu-l poate arăta nimeni cu degetul. Că fiecare om îşi construieşte propriul 
adevăr în funcţie de informaţiile pe care le are, de modul în care a fost crescut, 
de lucrurile în care crede, de cei din jurul lui. Că nu se poate şi e chiar periculos 
să încercăm raportarea tuturor lucrurilor la un adevăr suprem, pentru că, nu-i 
aşa, oamenii sunt mult prea mici pentru a-l atinge. Fiecare cu adevărul lui 
mărunt şi neînsemnat, dar atât de important atunci când îl opunem adevărului 
celuilalt. De nezdruncinat, ca şi când ar fi rupt din acel copac al înţelepciunii. 

Aceiaşi oameni care-mi spuneau că nu există adevăr, ţineau cu dinţii 
de părerile lor, de convingerile lor, de senzaţiile lor. De fapt, ei îşi apărau dreptul 
de a crede în ce vor ei. De a-şi apăra universul strâmt în numele adevărului 
propriu. Ei nu pledau pentru înţelegere, ci pentru dreptul de a nu fi contrazişi. 
Atunci când crezi cu tărie în ceva, pentru că ai nevoie să crezi, transformi totul 
în adevărul tău. Viaţa ta se mulează pe acest adevăr. Toate lucrurile, oamenii, 
ideile intră în universul tău doar după ce au trecut prin acest şablon, devenit 
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Adevărul. Şi-l aperi cu disperare pentru că nu vrei ca universul tău să se clatine. 
N-ai putere să o iei de la capăt. Nu te gândeşti niciodată că cel de lângă tine are 
un univers construit pe baza unui adevăr, poate, exact opus celui pe baza 
căruia respiri şi iubeşti tu. 

Atunci când întâlneşti un om care e capabil să-şi susţină adevărul mai 
puternic decât tine, atunci când argumentele lui şi rezultatele modului în care 
crede sunt superioare reuşitelor tale, atunci când simţi că-ţi fuge pământul de 
sub picioare, apelezi la sintagma atât de preferată de cei slabi: nu există adevăr 
absolut. Pentru că, dacă ar exista, cine l-ar deţine? Ce om ar fi capabil să 
descifreze secretele universului? Şi cum l-am recunoaşte? Cum aş putea 
accepta ca el e mai bun decât mine? Mai demn să deţină acest adevăr şi mai 
capabil să-l împărtăşească celorlalţi. Cât din ceea ce cunoaştem e adevărat? 
Cum se face că lucrurile despre care avem senzaţia că ştim atâtea se dovedesc 
false? De ce adevărurile noastre se schimbă atât de des? Oare acesta nu e un 
indicator al capacităţii noastre de a “descoperi” adevăruri? Oare nu cumva 
periodica noastră căutare a adevărurilor care să justifice noile noastre scări de 
valori, care să explice ceea ce ni se-ntâmplă, care să ne facă universul din nou 
acceptabil, ar trebui să ne dezvăluie tocmai fragilitatea uneltelor cu care 
decidem ce e adevăr şi ce nu? 

Acest “nu există adevăr” implică un alt pericol. Acela al deducţiei logice 
că nici minciuna nu există. Daca fiecare acţionează în baza propriului adevăr, 
rămâne la latitudinea noastră să stabilim ce e minciuna şi ce nu. Modelăm 
realitatea în funcţie de ceea ce credem noi că merită să stea în categoria 
adevăruri sau în cea de minciuni. Suntem astfel feriţi de reproşuri. Ne 
autojustificăm pentru a nu simţi sentimentul de vinovăţie. Întrucât cel mai 
important e ceea ce crezi tu despre tine. Pentru că e vorba de adevărul tău. 
Pentru că, pentru a face faţă celorlalţi, trebuie să fii sigur pe tine. Şi asta se face 
cel mai simplu atunci când lucrurile sunt împărţite în alb şi negru, atunci când 
lumea ta nu e răvăşită mereu de căutarea cine ştie cărui adevăr aşa-zis absolut, 
pe care nu l-a văzut nimeni niciodată. Eşti sigur atunci când oamenii se împart 
în cei care-ţi împărtăşesc adevărul şi în cei care împărtăşesc o minciună. Pe 
aceştia din urmă eşti gata să-i urci pe ruguri şi să-i arzi întru dreptul omului de a 
deţine adevăr propriu. Al tău. 

Falsificarea adevărului înseamnă minciuna. Dar, oare, falsificarea 
minciunii înseamnă adevăr? Atunci când nu există adevăr şi, în consecinţă, nu 
există nici minciună, ce înţeles mai are cuvântul “încredere”? De ce oare 
raporturile dintre oameni par să se bazeze atât de mult pe un element lipsit de 
substanţă? În ce mod am putea să ne sincronizăm adevărurile pentru a se 
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naşte acel sentiment pe care-l doresc atâţia? Nu cumva avem încredere numai 
în cei ce par să creadă în aceleaşi adevăruri ca şi noi? Oare nu cumva 
încrederea e doar reflexia propriilor convingeri? De ce ne doare atât de mult 
când cineva “ne înşeală încrederea”? Dacă această încredere n-a fost decât 
manifestarea dorinţei noastre de a ne simţi alături de cineva cu care să 
împărtăşim acelaşi adevăr? Oare, nu suntem mai îndureraţi de faptul că am 
inclus în adevărul nostru cealaltă persoană, am asociat credinţei încrederea? 
Oare, asta nu aruncă o umbră de îndoială asupra adevărului nostru? Cine a 
minţit? Celălalt sau te-ai minţit singur? 

Avem nevoie de adevăr. Avem nevoie să credem în noi şi în ceilalţi. 
Nu putem trăi fără să avem sentimentul că împărtăşim cu ceilalţi un adevăr. Şi 
asta se întâmplă mult mai uşor atunci când nu-ţi pui prea multe întrebări legate 
de valabilitatea adevărului tău. Dar la fel de uşor se fărâma. Şi lasă în loc o 
mare durere. Odată trecută, îţi fabrici la repezeală un alt adevăr. Pentru că, nu-i 
aşa, nu exista adevăr absolut. Cealaltă variantă, a incapacităţii noastre de a 
ajunge la el, este de neacceptat! 
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APA ŞI ORGANISMUL UMAN 
Prof. Elena Ciobanu 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
 

„Apa este singura băutură pentru un om  înţelept”  
HENRY DAVID THOREAU 

 

 

Apa, cea mai importantă substanță pentru organism, alcătuiește 

65-75% din greutatea totală a corpului  și este responsabilă pentru buna 

funcționarea a acestuia reprezentând mediul în care se desfăşoară toate 

procesele biologice specifice. Este un compus indispensabil vieţii 

deținând circa 70-75% din greutatea totală a unei persoane adulte: 

sângele – 85%, muşchii – 75%, creierul – 83%, plămânii – 86%, oase 

20%, rinichii – 83% şi ochii – 95% ;  pierderea a 10% din apa 

organismului duce la moartea acestuia. Ca să supraviețuiască și să fie 

sănătos, organismul are nevoie permanent de apă. De aceea, îndemnul 

pe care-l auzim zilnic, de a bea măcar doi litri de apă în 24 de ore, nu e 
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deloc întâmplător, apa având numeroase funcții și roluri în organismul 

uman ca: 

 protejează țesuturile, încheieturile și coloana vertebrală: 

 menține constantă temperatura corpului și umiditatea în 

țesuturile din organism.  

 ajută organismul să elimine toxinele prin ficat și rinichi. 

 ajută digestia: enzimele din salivă descompun mâncarea și 

dizolvă mineralele și alte substante nutritive, ajută la  digerarea fibrelor 

alimentare solubile, care mențin sănătatea intestinelor . 

 împiedică creşterea acidităţii la nivelul stomacului; 

 ajută în toate procesele de metabolim; 

 întăreşte inima şi circulaţia; 

 îmbunătăţeşte capacitatea de apărare a organismului; 

 activează sistemul nervos şi scade predispoziţia la stres; 

 creşte capacitatea de concentrare; 

 asigură prospeţime şi elasticitate pielii. 

 este lubrifiant pentru structurile care asigură mobilitatea 

corpului (de exemplu, fluidele din 

articulații). 

Cantitatea de apă consumată 

creşte în condiţiile unui mediu cald 

sau al unei activităţi fizice mai 

intense. Sucurile naturale din 

fructe, laptele, băuturile fără 

cofeină, fructele şi legumele sunt  

surse valoroase de apă. Băuturile 

alcoolice şi cele care conţin 

cofeină, chiar dacă au apă, conţin 

şi diuretice care determină ca în 

final, organismul să piardă mai 

multă apă decât asimilează. 

Deshidratarea favorizează 

îngrășarea deoarece fără apă, 

cantitatea suplimentară de glucoză 

rămâne în fluxul sangvin până când 

ajunge la ficat, iar acolo este stocat 

sub formă de grăsime. Organismul, 
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într-un efort de a compensa starea de deshidratare, ia apa din interiorul 

celulelor, inclusiv din celulele de grăsime. Mai puțină apă în celulele 

adipoase  înseamnă șanse mai mici ca grăsimea să fie transformată în 

energie. 

Consumul insuficient de apă este o cauză a acidozei deoarece apa 

este necesara pentru a spăla reziduurile acide din corp. Stresul, dar și 

alimentația bogată în produse acide, duce la acidoză deoarece  sistemele 

corpului produc acizi ca o reacție naturală. Glandele suprarenale măresc 

secreția de hormoni de stres (cortizon și adrenalină) ceea ce duce la 

accelerarea metabolismului și creșterea nivelurilor de acid în 

corp.Sedentarismul contribuie deasemenea la acumularea de acizi în 

corp. Exercițiile fizice moderate stimulează să arderea acizilor grași, 

creșterea circulației sângelui și deci eliminarea reziduurilor acide. Pe de 

altă parte exercițiile fizice în exces pot avea ca rezultat creșterea 

nivelului de acid lactic în mușchi. Acidoza este unul din factorii care 

asigură condițiile dezvoltării multor boli: gută, gastrită, dureri 

musculare, osteoporoză, boli de piele, obezitate, hipertensiune, diabet, 

pietre la rinichi, boli de inimă, cancer. Un corp aflat într-o stare acidă se 

îmbolnăvește mai ușor și îmbătrânește mai repede. 

Cele mai utilizate ape, la ora actuală, sunt: 

- apa plată, săracă în substanțe minerale şi curată este cea mai 

indicată pentru a se consuma pe perioade foarte lungi.Cu cât conţine mai 

putine minerale, cu atât apa curaţă mai bine organismul. În condiţii 

normale, organismul asimilează doar substanţele organice existente în 

fructe, legume, alimente. În condiţiile în care prin transpiraţie excesivă 

determinată de temperaturi mari timp îndelungat, corpul omenesc 

apelează şi la sărurile din apă. 

- apa mineralizată carbogazoasă este apa destul de controversată 

în ultimul timp. În urmă cu 10-15 ani apa minerală carbogazoasă era 

considerată de unii un elixir de sănătate, acum unii au renunţat la ea (în 

favoarea apei plate), în timp ce alţii au rămas fideli acesteia.Cei care au 

renunţat la ea o acuză de producerea acidităţii gastrice, de perturbarea 

anumitor procese digestive şi chiar nervoase. Oare chiar aşa să fie?Şi da, 

şi nu, pentru că, toate apele carbogazoase au caracteristică comună, 

bulele înţepătoare de bioxid de carbon. 

- simplul sifon (care este tot o apă carbogazoasă), făcut cu apă 

obișnuită din mediul urban, este, intr-adevar, îndoielnic ca efect pentru 

sănătate. 
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- apa carbogazoasă, făcută din apa de izvor, la care s-a adăugat 

bioxid de carbon alimentar, obținut tot pe cale industrială şi dozat 

artificial. În funcţie de organism, această apă înviorează sistemul nervos 

şi digestia, dar pe de altă parte,fiind adesea prea puternică pentru 

organism, produce perturbări.  

Dar indiferent ce formă de apă se preferă, este necesar să se 

consume acest lichid de mai multe ori pe zi și nu doar atunci când 

organismul dă semnalul de  sete. Deci în cazul în care vrei să slăbesti, și 

cu siguranță vrei să fii sănătos, aminteste-ți să bei multă apă! 
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V I I T O R U L 
între previziune si realitate 

                                           Prof. Eugenia Pasăre 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

                                                                                

Scriitorul rus de literatură science-fiction, Vladimir Streletsky, a 

elaborat o listă a viitoarelor “achiziţii” ale omenirii, folosindu-se de 

predicţiile futurologilor, de profeţii, dar şi de proiectele viitoare ale 

oamenilor de ştiinţa. Chiar dacă nivelul atins de ştiinţa va revoluţiona 

viaţa pe Pământ, viitorul lui Streletsky arata puţin cam înfricoşător: 

2009-2025: roboţii androizi vor intra in producţie industrială; 
2011-2023: Estul va crea o presiune demografică asupra Europei, iar 

numărul emigranţilor va creşte considerabil. Democraţia va cunoaște o 

criză in Europa şi în Statele Unite,  prin urmare, liderii acestora vor 

aborda forme de conducere autoritare; 
2015-2025: resturile radioactive vor fi colectate de pe Pământ  şi 

deversate în spaţiu; 
2016: rezervele de petrol vor fi pe sfârșite; 

http://www.descopera.ro/galerii/4745318-inapoi-in-viitor-intre-previziune-si-realitate
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2025: începutul crizei globale de apă potabilă. Cercetătorii vor găsi 

modalităţi pentru a extinde durata de viață umană până la 120 de ani; 
2026: va fi creată inteligenţa artificială; 
2027: vor fi recepţionate primele semnale radio ale civilizaţiilor 

extraterestre; 
2030: noi măsuri împotriva îmbătrânirii umane; 
2060: prima colonie umană pe Marte; 
2090: primele oraşe subacvatice; 
2114: omenirea va stabili primele contacte cu civilizaţiile extraterestre. 

Cu ani în urmă, futurologii, prognosticatorii profesionişti, își 

imaginau cum ar arăta 

prima jumătate a 

secolului XXI şi mai 

ales, cum vor 

schimba timpurile 

moderne viaţa 

oamenilor din toată 

lumea.  Printre 

preocupările acestora, 

se numărau şi 

întrebările legate de 

ceea ce vom manca, 

ce ne va place sa bem 

sau de modurile în 

care ne vom petrece 

timpul liber. Vom avea 

roboţi în case care să ne uşureze viaţa?  Ne vom  îmbrăca cu materiale 

inteligente, computerizate? Vom crea, în cele din urmă, clone umane? 

Pentru a nu se lovi de implacabila opinie publică, futurologii 

avertizează:  ceea ce portretizează ei nu este absolut necesar sa fie 

adevărul gol-goluţ. Însăşi natura acestei meserii implica şi permite 

divagaţii, presupuneri, prevestiri, păreri subiective şi discursuri 

impregnate cu multe “daca”. “Viitorul nu este o destinaţie  clară, aşa 

cum este oraşul St. Louis, pentru că se schimbă  în fiecare zi”, 

avertizează  editorul revistei “The Futurist”, Patrick Tucker. Cu toate 

acestea, ei s-au aventurat să facă cinci previziuni pentru prima decada a 

secolului XXI, chiar înainte de schimbarea mileniului, în anul 2001. 

Câtă dreptate au avut futurologii? Vă invit să descoperiţi.  
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5 previziuni care s-au adeverit 
1. Internet pentru toată lumea şi in toată lumea 

În 2009, internetul se afla peste tot. Chiar in momentul  în care citiți 

aceste rânduri, vă bucuraţi de facilitățile acestuia. Cu 10 ani in urmă, 

când laptopurile erau încă o noutate, iar telefoanele celulare erau de 

domeniul SF-ului, industria IT deja făcea primii paşi în direcţia 

computerelor mobile, care au dus în final la inovaţiile de astăzi, de genul 

iPhone-ului sau mini-laptopurilor ultraportabile, gata oricand pentru a fi 

folosite şi din ce în ce mai ieftine. Conexiunea la Internet a depăşit 

demult necesitatea cablării. În prezent, este suficient să apeşi un buton 

pentru a fi în conexiune wireless cu întreaga lume. Este acesta un 

progres? Asta depinde de cum se simte partenerul de cina, după ce ti-ai 

verificat mailul a treia oara pe telefonul mobil. 

2. Stocarea informaţiilor 
În 1999, inventarorul si futurologul Raymond Kurzweil  prezicea în una 

dintre lucrările sale apariţia unei reţele care să stocheze informaţia 

digitală, aceasta devenind astfel accesibilă de oriunde.“Există servicii 

specializate care pot păstra 

informaţia digitala, însa 

majoritatea oamenilor vor 

prefera să își țină informaţiile 

personale sub propriul control”, 

anunța in urmă cu 10 ani 

Kurzweil. Obiectele digitale, 

cum ar fi cărțile, albumele de 

muzică, filmele şi programe de 

software vor fi mult mai uşor de 

transmis prin intermediul 

reţelelor computerizate şi mult 

mai accesibile, de vreme ce nu au 

greutate materială.” 

Este suficient să intri pe YouTube pentru a vedea cea mai 

variată gamă de documente video, de la desene animate, muzică, filme 

sau imagini de război. Pe măsură ce din ce in ce mai mulți utilizatori au 

început să posteze conţinut digital online, dezvoltatorii web au creat 

măsuri de securitate pentru a garanta celor care postează controlul 

asupra documentelor care le aparţin.   
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3. Virtual vs. Real 
În prezent există  Second Life sau Facebook care transferă practic latura 

socială a vieţii noastre în mediul virtual. În urmă cu 10 ani, futurologii 

au prezis faptul că, în scurt timp, nu numai viaţa noastră va fi pusă pe 

tapet, ci şi casele în care locuim. Casele moderne beneficiază  însă de o 

serie de gadgeturi şi aparate electrocasnice, cu funcţii de neînchipuit cu 

o decadă în urmă. De la un singur panou din bucătărie poţi controla 

muzica din toată casa, poţi schimba temperatura sau ai posibilitatea 

chiar de a stinge luminile dintr-o cameră în care nu te afli. Toate aceste 

facilitaţi se află la doar un buton distantă, asta, desigur, în cazul în care 

ești dispus să plătești mii de euro pentru a avea o casă complet 

electronizată.  

4. Chat-ul video 
Raymond Kurzweil a fost cel care a prezis ca în viitorul apropiat 

oamenii vor comunica între ei prin intermediul camerelor video, 

călătorind prin spaţiul virtual pentru a întâlni oameni din toata lumea, 

fără a mai fi necesară vreo viză pe paşaport. Oricine își trăiește a doua 

viaţa în Second Life ştie că celebrul futurolog nu s-a înșelat scriind 

aceste rânduri. În acest 

spaţiu, oamenii sunt liberi 

să facă ce doresc, să îşi 

aleagă partenerii după 

bunul plac, fără a fi 

constrânși de norme 

sociale.  

5. Clonele umane 
La începutul noului secol, 

scriitorul Arthur C. Clarke 

a prezis apariţia primelor 

clone umane, care vor fi 

aduse la cunoştinţa publicului în jurul anului 2004. Când clonarea cu 

succes a unui mamifer, rămas în istorie sub denumirea de oaia Dolly, a 

fost anunţata in 1997, oamenii au sperat că această procedură ar putea să 

le aducă înapoi animalele de companie, persoanele îndrăgite sau membri 

ai familiei decedaţi, a căror pierdere a lăsat un gol greu de umplut. În 

prezent, dezbaterile asupra clonării umane sunt in toi. Chiar si clonarea 

mamuţilor sau a altor specii dispărute in epoci trecute a reuşit să împartă 

lumea în două tabere. 
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Cu toate acestea, obţinerea primilor embrioni umani produşi 

prin intermediul clonării, făcută publică în luna mai a anului 2008, a 

avut o primire rece din partea opiniei publice. Embrionii umani au fost 

obținuți prin clonare, însă scopul declarat al oamenilor de ştiinţă nu este 

acela de a obţine indivizi identici, ci de a preleva celule, denumite celule 

ES, care variază în diverse tipuri celulare. De celulele ES se leagă multe 

dintre speranţele cercetătorilor în ceea ce priveşte viitoarele terapii 

medicale. Cu toate ca implicaţiile acestei descoperiri sunt deosebit de 

importante, anunţul succesului experimentului nu a înregistrat foarte 

mare interes.. 

Imposibil este, paradoxal, un cuvânt pe care, de-a lungul 

timpului, l-au folosit cel mai des oamenii de ştiinţă. Istoria 

descoperirilor a demonstrat, totodată, ca Imposibil s-a dovedit de fiecare 

dată un verdict perisabil. Astăzi, golit de înțeles, cuvântul Imposibil se 

odihnește in dicționare. 

 

În loc de epilog. CE VA FI ÎN 2050 
 

O recentă întrunire a The World Futurist Society lansează 

previziuni şi mai spectaculoase pentru următoarea jumătate de secol. S-

ar părea că, în 2050, nici una din afirmaţiile următoare nu va şoca: 

- milioane de mame vor naşte la vârsta de 100 de ani 

- copiii lor vor mânca de două ori mai multă carne decât cei de azi 

- criminalitatea va fi eradicată, manifestările considerate antisociale 

fiind prevenite prin programe de inginerie genetică realizate la nivelul 

marilor comunități 

- numărul animalelor de companie îl va depăși pe cel al stăpânilor 

- automobilele vor avea tot patru roţi dar vor fi complet automatizate, 

vor circula pe autostrăzi situate la mare înălţime şi se vor putea cupla în 

mers precum vagoanele de tren, pentru evitarea ambuteiajelor 

- agenţiile de turism vor rezerva bilete pentru excursii pe Cometa 

Halley. 
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„Colorează-ţi viaţa altfel... 

fără droguri!” 
  

Prof. Anca-Manuela Popescu 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

          Să-mi colorez viaţa? Să spun NU drogurilor? Cum pot face 

asta? Foarte simplu!   

          De ce să nu ne colorăm viaţa făcând sport. Se ştie că exerciţiul 

fizic produce endorfine, substanţe pe care creierul nostru le produce 

pentru el însuşi  şi care sunt un adevărat drog al bunei dispoziţii, fără 

efectele  negative care vin odată cu drogurile .  

         Putem să facem lucruri bune pentru cei din jur, acest lucru 

producându-ne fericire.  

În  goana omenirii după senzaţii tari,  aceasta s-a împotmolit în 

zilele noastre în droguri. Multe dintre efectele drogurilor pot fi şi sunt de 

fapt produse în mod natural în corpul nostru. 
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         Atunci când iubim, dragostea amplifică viaţa însăşi, o 

colorează, ne face mai creativi, ne duce pe culmile fericirii şi ale 

extazului. 

         Apar situaţii în viaţă în care este nevoie să spunem NU. În 

asemenea situaţii, avem nevoie de pregătire psihologică împotriva 

presiunilor care conduc spre un comportament dăunător. 

        Lupta împotriva unor astfel de presiuni poate fi în multe cazuri 

dificilă. Dacă nu putem evita exercitarea acestor presiuni, avem nevoie 

de exersarea abilităţii de a spune NU. 

         Atunci când “prietenul” sau colegul insistă poţi spune “NU, 

mulţumesc! NU sunt interesat! Am altceva de făcut!  Am spus deja NU!  

Trebuie să plec!” 

         Făcând acest lucru te simţi mulţumit de tine, câştigi respectul 

altor personae, îţi respecţi valorile dar şi părinţii. Dacă cedezi presiunii, 

nu mai ai încredere în tine, te poţi îmbolnăvii.        

         Desigur, creşti în ochii „prietenului” tău, dar pierzi respectul 

altor persoane care observă că nu eşti independent. 

        Să ne colorăm viaţa în culorile 

curcubeului, mergând în natură, admirând 

florile, pădurea, apele, cerul, ploaia şi tot 

ce este frumos în jurul nostru. 

         Să ajungem să visăm 

frumos după ce am trait clipe 

minunate,  nu după ce am vizitat 

“Magazinul de vise”.  

        Alungă astfel ispita şi 

răul din gânduri. 

      Ar fi bine ca toţi să ne 

dorim marea albastră, pădurea 

verde sau de ce nu, baloane 

colorate… în locul drogurilor. 

      Ajută-l pe cel de lângă tine 

să-şi coloreze viaţa, să spună NU 

drogurilor. 
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g r i s e t b l e u 
(o bucată ∞ +/– ∞) 

 

 

Alexandru Corlan, 12C 

Colegiul Național “Spiru Haret”,  Târgu Jiu 
   

Şi s-a făcut trecerea de la timpuri trecute la timpuri prezente. 

* Lisandieu recunoaşte sie-şi că priveşte prezentul din viitor. 

Aşa-şi poate explica şi trăirile şi stările pe care le are disfuncţionale, 

fiind greşit aşezate în raport cu timpul trăit în momente din viaţă. 

Uneori, când scrie, deşi aparent foloseşte un limbaj complicat precum 

un sistem absurd, crede că exprimarea este una autistă privită din 

exterior. Asta pentru că şi-a dorit să fie geniu când era mic şi a ajuns. 

Dar aparenţa îi oferea întotdeauna senzaţia autentică de a fi privit ca un 

nebun pervers, deoarece exprima sinceritate. Şi a înţeles că problema era 

la el pentru că el şi-o punea(problema). Nu a înţeles niciodată informaţia 

ca atare, o privea în imanent, cuvintele nu erau cuvinte goale, erau 

cuvinte pline. Şi pentru că privea informaţia în imanent şi-a pus ochelari 
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s-o privească bine. Aşa mergea logica în sinele lumii aceleia. Unii, 

întunecaţi în aparenţă, adică persoane antisociale, dar luminate-n masa 

cerebrală, puneau probleme existenţiale concrete legate de Lisandieu. 

Credeau că dispune de multe feţe şi corpuri. Aplicau teoriile unui 

“Butterfly Effect” al personalităţilor, deşi era mai simplu de atât, 

Lisandieu nu avea personalitate, era conceput din credinţe, după cum 

explică fragmentele postate anterior. Era un fiu şi aştepta să fie un tată 

sau mai degrabă işi dorea să fie unul, dar timpul nu-i permitea. Decât 

greşeala, pe care nu putea s-o facă. Treaba cu personalităţile lui 

Lisandieu, care de fapt nu erau, stătea în propria-i gândire androgină. 

Era mai simplu decât schizofrenia, care îi putea oferi un sistem şi mai 

complicat de socializare.  Toată viaţa lui, pe care o trăia, era o 

imaginaţie combinată din două momente de alegere critică: mama sau 

tata şi moartea lui ta-su, care-l afectase înainte să apară. Aşa că îşi 

plânsese tatăl înainte să moară. Era prea târziu să nu-şi recunoască 

puterea şi limita, dar vârsta îi spunea că era prea devreme. Oricum nu 

avea de ales. Aşa că s-a ticluit ca vrăjeala sa socială să fie naivitatea 

unui copil pe care să-l menţină sincer. Probabil avea să ajungă artist 

celebru, altfel probabil risca să-şi ia ţepe violente. Nu putea să 

raţionalizeze instinctul. Raţiunea era instinctul său, iar instincul 

devenise intuiţie raţională. Asemenea, emisferele sale cerebrale facuseră 

schimb de roluri. Lisandieu poate să învingă probabilitatea. El este 

selecţia naturală explicată de Murphy. Conform stereotipului, era 

disfuncţional, adică era un fiu. * 

Înapoi în Lisandieu: 

Nici aici nu m-am petrecut aspiraţional, dar incă o dată 

inspiraţional. Redregeam fragmentar oricare secvenţă de 

intracomunicare, voiam să inspir, o aspiraţie ce în dăţi de regres istoric 

era ocupaţie femeiască, dar ce mi-era de dat când deja primeam flux 

energetic de a mă inspira pe sine. Aşa că mintea mea era muza mea, de-

aceea făceam Jazz. Dar să-mi organizez haosul, îl luam cu mine prin alt 

haos şi priveam împreună spaţialitatea. Aşa că eram eu şi muzica în 

mintea mea doar de dragul Raiului. Când am făcut cunştiinţă cu ultima 

MUZică mi-a zis c-o cheamă şi “Aşa” şi “Aşa”…  Şi “Aşa”, numele de 

familie. Şi “Aşa”, când devenea alunecoasă ca Gangsta Rapul. Iar eu o 

vedeam cu un ochi aşa, cu un ochi aşa, iar cu ochiul minţii o simţeam… 

Şi îmi mai plăcea s-o văd cum tremură când alunecam. Mereu făceam 
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artă din viaţa mea, până-până… Până am alfat că aveam un rol semantic 

faţă de societate. Îi dădeam sens artistic. 

Eram aşa un elemnt surpriză că în loc să fac serenade la geam, 

le făceam de pe-un acoperiş lovit de lună. Şi apoi mă pierdeam, studiind 

disciplina despre disciplină, Totul în momentul stat “lângădemunte”, 

când deja plecasem. 

Ziua următoare. 

-Nu-i aşa uşor s-aştepţi să pleci, fără naturaleţe, fără de înger. 

Iar când ajungi, ştii, dar ştii şi cât pierde Domnul să pleci tu, îmi zicea 

Myika’el cum aşteptam. 

- Şi preaferit, şi nefericit. În traducere: deja vestit. Pâf. Iar incep 

să trăiesc rep. Preferam să desenez şi să tac, dar am primit mai dur că-s 

old school. 

- Aşa-ţi primeşte Dumnezeul? Aşa loveşte somnul în jur? 

- Şi Aşa, şi aşa. Dar plăcut. Preamărit, preamârâit. Şi se legau în 

substanţă. 

- Du-te de dă şi stinge. 

- Dar nu mai e nevoie de nimic. Nimic nu pleacă, nimicul… Mă 

priva des şi începea să prindă formă. Aşa şi Aşa să rămână. Cât mi-e dat 

să pot să ţin, să car. Plec. Te las furat la ofertă. 

- Griji de tine. 

Jazz-ul din prezent îmi amintea precum Coltrane şi Chapman 

aliniaţi. Iar clipele-mi erau nemaivăzute când puteam opri decorul. Ca 

un metraj de Kurosawa. Când în ziua de azi mi se ridicau şansele la 10
-1 

secunde în vis. Visele-s făcute pentru a rămâne în cap, iar capul, dacă n-

are jazz, e un vis şi un proiect al visului cuiva. Iar eu dădusem play la 

note albastre din aceeaşi serie. Iar când timpul stă în urmă şi pândeşte, 

prezentul devine divergent. Câţi oş fi şi unde? Iar descreieram chitări şi 

piane şi tobe nebătute, ci mângâiate. Sunetele erau patul ce dansa fără 

ritm sec. Eu proiectam lumină în vitrine să fie aleasă şi cu clasă. Iar 

mergeam să cânt. Iar făceam trenuri de noapte şi legam vagon după 

vagon. Trenul de noapte transporta suflete vertical, de-aia-i zice muzică 

albastră. Şi muzichie pentru că arată ieftin şi sincer. Nu mai convinge 

nimeni nimic. Totul stă prins în mişcări de aspiraţie şi neimportanţă 

pentru contur şi fondul exterior. Incă monocromul era viabil în contrast, 

iar resturile practicau rutină de dragul viitorului. Până au dispărut 

senzaţiile de existenţă al sinelui neatins. Înţeleg durerile din jur, asta mă 

oprea. Şi nu am de gând să merg vreundeva-n această cazma de jucării 
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LEGO si Monopoly. Ghici cine împreuna problemele? Fix timpul viitor 

la care mă uitam cu ochiul nevăzut. Asta-mi trebuie dacă iau ca atare 

fondul cuvintelor. 

Oricum e prea târziu să mă opresc din ghidat note. Mie-mi 

trebuie un portativ şi-o cheie Sol pentru mine. Căci cheia e-n suflet. Se 

deschide după sunet. Iar eu ascult instrumente-n dezacord individual şi 

perfecţiune în contrast. Muzica Jazz e ca o spirală ascendentă în mişcare 

şi gingăşie de glas amintit de plăcerea sunetului cufundat în public.  

Asta e artă, nu dialog forţat. Dar reperele n-au nicio bază. Iar asta le face 

perfecte. Eu am crescut de pe o creangă ce m-a adoptat. Rădăcina mă 

omora la naştere. Iar aşa stau suspendat ca liftul la ultimul etaj, mă 

cobor să te ridic. Deşi aşa e, şi Aşa ştie, eu tot nu-mi acceptam iertarea 

faţă de speculaţii în sincron cu al treilea cinel lovit după o pauză de 

sentiment pe tobă. Dar chiar şi aşa, toţi stau la pândă să bată toba mare, 

care deşi impune prin mărime şi aspect, sună sub sentiment. Toba mare 

este precum cel care te înjunghie şi speră că mori, iar tu te bucuri că 

mori de dragul Raiului său, că după toba mare urmează amalgamul 

intraductibil, continuitatea-n negură. Muzica ar trebui cântată pe 

întuneric, să rămână complexată şi fără formă, doar linii curbe deschise 

şi hopuri de pauză pe ritm să sune precum mirosul de chiparos, miros 

aplecat şi cel de levănţică, esenţial. Aşa, cred că trebuia să te scriu Acha 

(Aşa – pronunţie). 
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Philip Coandă, 12F 

Colegiul Național “Spiru Haret”,  Târgu Jiu 
 
unde mi-s visele acum, când vreau să le trăiesc? unde eşti 

tu, efemeritate, unde eşti tu, utopie, unde eşti tu, iubire şi unde 
eşti tu, femeie, cu tot ce te cuprinde? aţi plecat – pare-se că nu 
mi-a mai rămas decât să mă fac doctor; nu e visul meu, e visul 
maică-mii. 

obişnuiam să visez, poate prea mult. că doar nu era mare 
“inginerie”; cu ochii-n tavan, cu mâinile sub cap şi cu inima plină 
de tot ce nu trebuie, vă făceam pe toţi perfecţi. şi vă iubeam. poate 
că, din visele mele vă hrăneaţi şi voi. ştii că-ţi spuneam tot timpul 
ca să fugim la mare, doar noi doi, cu hainele de pe noi şi banii 
drum – te temeai tot timpul să nu vină ploaia. ei bine, eu am fost 
acolo – dar nu cu tine. m-am pus în pat, am închis ochii (neapărat 
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cu mâinile sub cap) şi am plecat la mare. din când în când, mai 
deschideam ochii pentru a-mi aduce aminte că, de fapt, n-am 
plecat niciunde. te-aş fi luat cu mine, dar n-ai vrut. mi-ai zis că-s 
nebun, că nu vrei să mergi aşa la mare. “n-avem cum să dormim 
pe plajă acum, e decembrie”, ţi-am spus. între timp, aţi plecat 
amândouă… şi tu şi marea. 

nu m-am oprit din visat, doar că te-am schimbat pe tine şi 
locul. n-am mai vrut la mare de data asta, ci am preferat să rămân 
mai aproape. am şi fost de câteva ori acolo. da, pe banca aia de pe 
stânga…până au înflorit castanii – ai dracu de castani. am plecat; 
îţi plăceau prea mult castanii care pe mine mă sufocau. la 
răscruce, tu ai rămas acolo, rugandu-mă să mergem în stânga, la 
castani, dar eu am plecat în dreapta – la magnolii. doar că, 
băncile din partea dreaptă erau goale iar florile magnoliilor 
stăteau nederanjate pe ele. 

nu mai aveam cu cine să visez. primăvara trecuse iar cu ea, 
luase şi frumoasele magnolii; băncile, erau la fel de goale şi pe 
aleea din stânga şi pe aleea din dreapta. “unde sunteţi voi, cu 
toţii?” m-am întrebat. 

atunci, m-am urcat în turn. nu voiam să fac asta, dar turnul 
de fildeş era ultimul imaginarium pentru mine. aici, am reuşit să 
cuprind şi marea lunii mai, şi magnolii înfloriţi. am umplut 
băncile şi-am aşteptat în turnul meu de fildeş, pe oricine a vrut să 
vie – c-a fost “fluture, femeie/ori cal cu pălărie”. 

n-a venit nimeni; nu-mi mai rămăsese decât să mă uit în 
sus, să privesc la ceruri şi să-l strig pe el. căci ăsta îmi era ultimul 
vis. nu voiam averi; ştiam c-o să le am. nu voiam frumuseţile 
trupeşti; ştiam că or să treacă. visam doar la un suflet pe care să-l 
iubesc. şi nu am de de unde altundeva să-l cer. 
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Bolnavi de iubire 
Dana Ştefania Braşoavă, 10G 

Colegiul Naţional Ecaterina Teodoroiu – Târgu Jiu  
 
Inspir. Expir. Ce îmi mai rămâne de făcut? Respir. Urăsc să 

fac asta! Toţi mediocrii respiră. Mă abţin cu greu să nu izbucnesc 
într-un râs isteric. Cum de am ajuns în situaţia asta? Cum de am 
pierdut pe toată lumea? Cum de am rămas singură? Atât de 
singură… 

Amintirile năvălesc, iar întregul corp îmi e cuprins de 
spasme agonizante. Îmi amintesc totul… Te văd pe tine, mă văd pe 
mine, o văd pe ea sau pe el şi lacrimile îmi invadează obrajii. Nu-
mi mai rămâne altceva de făcut. Tu m-ai adus în situaţia asta 
dezolantă! Tu m-ai minţit! Cu fiecare secundă care trecea simţeam 
din ce în ce mai mult că tu eşti ecoul meu în lume. Că tu eşti prima 
rază de soare a dimineţii sau primul fulg de zăpadă din Ajunul 
Crăciunului . Însă nu erai decât începutul sfârşitului meu. Din ziua 
în care mi-ai dat ochelarii tăi coloraţi, totul a căpătat o cromatică 
adorabilă. Lumea mea din umbre alb-negre era departe… Şi când 
credeam că am ajuns să te cunosc, mă lovesc de cruda realitate. Nu 
ştiu nimic despre tine. Poate doar ceea ce e scris pe buletin, dar 
asta ştie toată lumea! Eu nu ştiu altceva decât ceea ce e deja 
evident pentru toţi ceilalţi. M-ai lăsat însă, multă vreme, să cred că 
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te cunosc cel mai bine. Mi-ai dat falsa impresie că eu îţi citesc 
sufletul ca pe o carte deschisă. Tu însă nu voiai să fii cunoscut. Nu 
voiai să fii lectura mea de duminică după-amiaza. M-am înşelat. 
Ore, zile, luni, ani de minciuni zadarnice, amăgitoare. Amăgitor de 
dulci, însă pentru tine, dulce înseamnă crud! Credeai că dacă mă 
îmbeţi cu nectarul iluziilor tale, îmi va fi mai bine. Chiar aveai 
impresia că aşa mă faci fericită? 

Eram fericită. Cel puţin aşa credeam. Tu m-ai învăţat să 
zbor. M-ai  învăţat cum să privesc dincolo de temeri şi să îmi fac 
din frică, aripi. Acum nu mai sunt sigură că însemna fericire. 
Trăiam doar pentru şi prin tine. Iubeam şi asta mă făcea fericită. 
Înainte să te cunosc, obişnuiam să spun că limita mea este cerul. 
Tu m-ai învăţat să văd în imensitatea cerului, doar un punct de 
sprijin. Apoi m-ai închis în colivia sufletului tău meschin. Gratii 
groase din lacrimi şi suferinţă.  Mult timp, prea mult, am stat în 
captivitatea iubirii tale bolnăvicioase. Aşa credeai că îmi dovedeşti 
iubirea ta. O iubire ciudată, dar o iubire… 

Ştii ce e şi mai rău? Atunci când am plecat, credeam că fără 
tine îmi va fi mai bine. Că tu eşti zbuciumul din sufletul meu, că tu 
îmi bulversezi întreaga lume. Însă în secundă când m-ai eliberat 
din colivie, am realizat tragedia…  Uitasem să zbor. Aveam două 
aripi, dar nu mai ştiam cum să le folosesc.  Nu mai erai tu lângă 
mine. Dintr-odată, parcă înţelegeam… Devenisem o marionetă, dar 
acum, fără păpuşar, eram o cârpă aruncată în mijlocul drumului. 
Toţi treceau pe lângă mine, îmi aruncau priviri compătimitoare, 
dar nimeni nu se oprea să mă mângâie. Nimeni. Am încercat, 
atunci, să mă întorc în colivia mea rece, dar plină de iubire. Uşa era 
însă închisă. O inchisesei tu. Poate din orgoliu sau poate nu mă 
mai iubeai…  

Tic-tac. Tic-tac. Opreşte-te! Vreau să merg după tine! 
Vreau să te prind de mâna şi tu să te opreşti. Să mă priveşti uimit,  
să îmi săruţi tâmplele, apoi să îmi zâmbeşti. Vreau să fii din nou 
colivia mea. Tic-tac. Tic-tac. Te implor, opreşte-te! 
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AMBIVALENŢA IUBIRII 
 

Prof. Caterina Popescu 
Liceul de Artă „Marin Sorescu” – Craiova 

 
A iubi înseamnă atâtea şi e un verb pe care îl folosim în atât 

de multe situaţii încât se pare că, uneori, ne îndepărtăm de sensul lui 
de bază. Ne iubim copiii, părinţii, fraţii şi surorile, partenerul de 
viaţă. Dacă suntem întrebaţi ce simţim răspundem: “E copilul meu, îl 
iubesc!” sau “Sunt părinţii mei, nu-i pot schimba, îi iubesc aşa cum 
sunt” sau: “Simt ceea ce simte orice femeie pentru bărbatul iubit”. 

Nu e totul însă aşa simplu precum pare. N-am de gând să fac 
o clasificare a formelor iubirii. Grecii au distins foarte bine dragostea 
fizică – erosul, de dragostea frăţească – phileos şi de dragostea 
spirituală – agape. Adesea iubirea se suprapune cu plăcerea şi 
bucuria. Spunem că iubim cutare gen de muzică fiind de fapt vorba 
despre plăcerea noastră de a asculta muzica aceea. Sau iubirea e 
confundată cu dorinţa erotică sau emoţională.   

Iubirea e ambivalentă. Ambivalenţa reprezintă conflictul 
esenţial al naturii umane. Această ambivalenţă înseamnă că în 
aceeaşi persoană pot coexista atitudini afective opuse. Iubirea nu e 
tot timpul  resimţită ca fiind iubire. Adesea, pe oamenii pe care-i 
iubim îi şi urâm uneori, le suntem ostili, suntem geloşi sau suntem 
agresivi cu ei. Cu toate astea îi iubim.  
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Cu siguranţă am auzit copii reproşându-le părinţilor că nu au 
făcut mai multe pentru ei, că nu au avut urechi să-i audă atunci când 
a trebuit, că au fost prea severi sau prea indulgenţi. Am auzit părinţi 
care le spun copiilor: “Dacă faci asta, nu te mai iubesc”. Există 
persoane care au anumite avantaje afective, beneficii de pe urma 
şantajului. L-am întâlnit des şi în cupluri ca expresie a neputinţei, 
dependenţei şi lipsei de siguranţă a partenerilor. Mie, şantajul afectiv 
mi se pare detestabil. 

Apoi, cu toţii cunoaştem situaţia mamelor care îşi menţin 
copiii într-o dependenţă şi servitute totală până la moartea lor. Care, 
pe căi nebănuite, culpabilizante le inoculează ideea că fără ea nu ar 
putea face nimic. Oricum, nimic la fel de bine ca ea. Mame care le 
readuc tot timpul aminte copiilor câte sacrificii au îndurat pentru a-i 
creşte. Toate din dragoste pentru ei. Sau, un alt exemplu, există taţi 
care pândesc fiecare gest de afirmare a libertăţii fiicei lor 
adolescente, cărora orice activitate aducătoare de plăcere, bucurie, 
orice relaţie de prietenie pe care el n-o poate controla i se par 
nepotrivite pentru ea. Şi de ce să nu vorbim şi de situaţia părinţilor 
vitregi, adoptivi care, deşi spun că-şi iubesc copiii suferă şi se simt 
îngrozitor. Şi nu numai ei, ci şi copiii lor care, prin diferite simptome, 
devin portavocea grupului familial, a suferinţei nespuse. Există 
întotdeauna o sumedenie de istorii ale acestor părinţi şi ale acestor 
copii, multe dintre ele nesondate suficient şi toate aceste istorii 
contează. Aceşti părinţi s-ar simţi poate mai bine, mai liniştiţi, dacă 
cineva le-ar spune că iubirea nu e o trăire ce apare automat, că nu e 
nevoie să simuleze afectivitatea care va veni probabil cu timpul, în 
ritmul ei propriu.  

Avem, se pare, cu toţii dificultăţi în a pune împreună iubirea 
cu ura, agresivitatea, ostilitatea. Am văzut în copilăria timpurie că 
lucrurile erau albe sau negre, bune sau rele, de temut sau liniştitoare. 
Am acceptat fără rezerve ceea ce era bun respingând ceea ce era rău, 
de temut. Cu timpul, pe măsura ce am crescut, am început să tolerăm 
faptul că avem idei distructive amestecate cu iubirea pe care nu o 
punem sub semnul îndoielii. 

Sunt atât de multe conflicte adânci, necunoscute, atâtea 
suspiciuni, deprimări, unele ascunse în spatele viselor sau chiar al 
coşmarurilor, altele conştientizate, elaborate şi toate astea aparţin 
nouă, tuturora, ca fiinţe umane, încât, personal, nu aş prefera să fiu 
fiica, iubita cuiva care nu s-a îndoit niciodată de nimic şi care 
cunoaşte toate lucrurile, căruia toate astea i se par lipsite de 
profunzime, fără asperităţi. 
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Mãtasea 
distincţie, seducţie, uitare 

 
 

Prof. Laura Diţoiu, 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Povestea acestui faimos tip de țesătură este de-a dreptul 

încântătoare. Se spune că a fost descoperită în China, iar 
prelucrarea ei datează din 3500 î. Hr. Fibra a avut de la început 
un destin însemnat, fiind descoperită întâmplător de împărăteasa 
Lei Zu. Aceasta obișnuia să își servească ceaiul sub un dud, când 
un cocon îndrăzneț i-ar fi căzut în ceașcă. Încercând să îl scoată, a 
fost surprinsă de delicatețea firelor care se răspândiseră pe 
degetele ei firave, strălucind într-un mod halucinant. Urmărind 
viaţa viermilor de mătase, Lei Zu şi-a instruit doamnele de 
companie în creşterea acestora. Se spune că aşa a şi intrat în 
mitologia chineză ca zeiţa mătăsii.  

Înțelegând imediat importanţa descoperii, chinezii au 
transformat modalitatea de producere a materialului într-un 
secret de stat. Taina a fost păstrată timp de 3 milenii, iar cei care 
încercau să fure secretul săvârșeau un act de înaltă trădare şi erau 
condamnați la moarte. În jurul acestor fibre s-au înţesat 
numeroase legende, sporindu-i însemnătatea. După o lungă 
ședere în China, cu scopul cercetării materialului a cărui valoare 
avea paritatea aurului, un grup de călugări, supuși ai împăratului 
bizantin Iustinian, a reușit să scoată ouă de vierme de mătase 
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ascunse în toiegele din bambus, goale pe dinăuntru, şi le-au adus 
la Constantinopol. În 550 d. Hr. chinezii pierd monopolul acestui 
material care se răspândește cu repeziciune în toate orașele 
mari… 

Cât de diferită e percepția umană! 

Când spun mătase mă gândesc la viață, la reconstrucția 
trecutului, la veșnicie. Ocazie cu care, cerându-i gândului o 
aprofundare asupra percepției, surprinde un fior sinestezic, acest 
material contrariant îmbinând trăiri distincte ce relevă un tot 
senzorial. 

La prima atingere, mătasea creează senzația fragilității, o 
iluzorie solvire, şi totuși ești străpuns de o duritate ascuțită, care 
probabil a conferit perenitatea binecunoscută. Privind incredibila 
textură se simte nevoia zborului, într-o plutire firească, plină de 
sens, ca un dans învățat. Coloristica ocupă o plajă generoasă, de la 
pastel la strident, de la geometric la floral, de la trecut la prezent, 
toate sub liantul mercantil al comerciantului însetat de 
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schimbarea profitului şi al artistului care vede zborul în fiecare 
atom. 

În anumite forme de prelucrare1, mătasea produce un 
zgomot asemănător unui fâşâit al ierbii, care poate să șoptească 
suferința transformării, care strigă trecutul şi blamează viitorul 
prea greu de acceptat. Inodoritatea e o armă de apărare, o 
protecție care ascunde drumul parcurs, la fel ca viața care nu 
emană, doar ascunde. Mătasea şi-a șters urmele, iar atunci când 
limitele îi sunt depășite se sfâșie cu un țipăt greu de asimilat, 
producând o ruptură fără petec. Cred că este o demonstrație de 
personalitate, de curaj, de suficienţă şi negare. 

Gândind evoluţia miraculoasă a sa, mătasea își găsește 
sinonimia totală în cuvântul drum. Forțând puțin rigorile, am 
putea spune destin. Făcând o incursiune în istorie, mătasea leagă 
şi determină civilizații / culturi, stabilește relații diplomatice, 
uneori impune pacea. Pentru a vinde acest material s-au creat şi 
redefinit hărţi comerciale în care central se afla Drumul Mătăsii, 
legând bazinul Mării Mediterane de estul Asiei. 
  

                                                 
1 Cele mai obişnuite tipuri de ţesături: - Habotai – mătase de China. Mătase subţire, asemănătoare 

voalului. O mătase foarte uşoară, netedă şi cu luciul specific mătăsii destul de evident; - Shantung – 

mătase Tussah, este o ţesătură din mătase naturală “sălbatică”, având un aspect un pic neregulat. 
Este destul de sensibilă la atingere, există mai multe grosimi ale acestei ţesături; - Chifon – o 

ţesătură uşoară, mată, din fire răsucite, fiind uşor transparentă. Acest tip de ţesătură oferă greutate 

materialului chiar dacă în sine materialul nu cântăreşte atât de mult; - Charmeuse: Este mult mai 
delicată, are un aspect puternic satinat şi lejer, perfect pentru piese vestimentare drapate. 
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Însă, dincolo de legendă şi prefacerile 
istorice, puţini știu că acest material se naște dintr-
un sacrificiu, din vieți curmate. Mătasea folosită în 
industria textilă este fibra obţinută din gogoaşa care 
înconjoară viermele de mătase. Fiind larvele unor 
anumite specii de fluturi, ușor de dedus că 
frumusețea şi zborul învăluie acest material din 
primele secunde ale formării. Fibra ia naștere într-
un mod firesc, cu ajutorul sericteriilor2, glandele 
salivare modificate, care secretă un lichid 
vâscos intrând în contact cu aerul, 
substanța se modifică, întărindu-
se şi transformându-se într-o 
fibră. Această fibră formează 
gogoașa care reprezintă 
scutul protector al omizii de 
mătase. Gogoșile se culeg cu 
larva în interior, fiind 
imposibilă dezlipirea celor 
două fără a deteriora fibra. În 
procedeul tehnologic gogoșile 
sunt expuse unei temperaturi 
ridicate care ucid omida, lăsând fibra 
incompletă.  

Ţesătura de mătase, cândva apanajul curţilor 
imperiale, a fascinant şi a sedus deopotrivă capete 
încoronate şi oameni comuni. Printre multe alte 
minuni încă netraduse, mătasea rămâne un alt 
privilegiu acordat nouă de către natură. Regăsindu-
se în acest material un echilibru perfect, chiar 
denumirea sa venind să întărească afirmația: mătase 
– cuvânt format din trei consoane şi trei vocale, 
așezate într-o armonie absolută. 
 
  

                                                 
2 Procesul de cultivare a viermilor de mătase  
şi de obţinere a firului de mătase se numeşte sericicultură 
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„a fi” sau  
„a nu (mai) fi” 

 
 

»» elena hasse 

gevelsberg, germania 

 

Deseori mă trezesc privind în gol schimbând cumva (cum să mă 
exprim eu în termeni tehnici?) focusul asupra unui obiect virtual foarte aproape 
de globii oculari, deşi ceea ce văd e cu totul blurat, dătător de un uşor vertij, de 
fotofobie, ca şi cum aş încerca să mă uit cruciş. Pot să controlez acest lucru şi 
să mă joc cu alternanţele. 

Privesc în gol şi cu siguranţă mă adâncesc în câte-o amintire, în câte 
un clişeu care rămâne acolo la locul lui printre toate celelalte şi îşi primeşte din 
când în când importanţa cuvenită: amprenta afectivă, nostalgia, durerea, 
frustrarea - cauză a efemerităţii lui, aura lui decantată de asperităţi şi de alte 
mărunţişuri nesemnificative. 
  Stăteam în picioare, apoi pe genunchi, mă aşezam pe jos, mă 
întideam apoi şi pe burtă sau pe spate ca să-mi schimb postura în faţa măsuţei 
din fier forjat de pe hol, pe care se odihnea telefonul (strâmbându-mă în oglinda 
aterizată acolo ceva mai târziu) şi schimbam plictisită o sumedenie de 
baliverne, la început cu C, prietena mea din copilărie, pe care o sunam, fiindcă 
ei îi puseseră părinţii lacăt pe discul cu cifre şi mai apoi cu M, colega mea de 
clasă (şi prietenă o vreme) cu care făceam teme la cele două capete ale firului. 
Nu-mi vine să cred cât de mult puteam să frec menta în felul ăsta. Poate 
exagerez, este totul augmentat de percepţia amintirii. Ce-i drept, mai făceam şi 
alte lucruri în după-amiezile respective: deschideam radioul şi ascultam mereu 
aceleaşi programe în ordinea lor rutinată, cu aceleaşi muzici de generic sau de 
umplutură de genul "Ricky King - Verde" sau "Mike Oldfield - Arrival" şi mă 
bâţîiam prin bucătărie, cu caietele neglijate pe masa înfăţată kitschos, dar cu 
intenţii practice, cu folia aceea de plastic, de care se mai găseşte şi astăzi (cum 
nu?) chiar pe toate drumurile. Apoi ieşeam pe-afară la joacă, lăsând grijile 
şcolare de-o parte, de unde eram reperată uneori de câte un coleg pârâcios în 

http://www.trilulilu.ro/sisiphe/c6298f570eb4bc


 

mai/iunie 2013 42 

cazurile în care temele mele tratate superficial mă mustrau cu o notă pe măsură 
sau cu figura aspră a învăţătoarei... 
  Rămân cu privirea în gol, schimb blur-ul cu clarul şi apoi trec iar pe 
blur. 
  Trenul acela alergând liniştit prin câmpii proaspăt dezgheţate, cu 
canapelele lui verzi, cu locurile alese de călători după preferinţe, niciodată cele 
de pe bilet, cu un laptop cântând pe o măsuţă mai în spate, cu vreo doi neni cu 
aer intelectual, cu alţi cititori, adormiţi sau plictisiţi, cu vecinul exersând la 
chestionare, cu câţiva paporniţaşi de-ai mei, olteni cu căciuli de miel, urcaţi mai 
încoace şi minunându-se în faţa tehnologiei care a invadat trinurile. Trenul acela 
mă purta cu el spre locurile unde eram aşteptată. Distanţa tot mai scurtă la 
capătul căreia se afla ţelul. Privirea aceea un pic timidă, entuziastă, mirată, 
surprinsă, extaziată de micimea mea. Călătoream obosită de nesomn şi 
nerăbdare, dar trează de curiozitate şi de aceeaşi nerăbdare. Mâna caldă şi fină 
pe care am atins-o în treacăt şi care...  
  Rup filmul aici, fiindcă vecinul meu cel harnic şi grădinar, pun pariu, iar 
a retezat cu trimmerul ceea ce retezase deja de câteva ori din ceea ce a fost 
cândva un trandafiraş de ghiveci transplantat de mine într-un spaţiu verde, ca 
să înflorească în voia lui. 
  Mă tem de multe lucruri care se întâmplă cu sau voia mea, 
necontrolate de mine. Nu ştiu dacă mă tem neapărat pentru faptul că ele se 
întâmplă, cât pentru faptul că, egoist, în felul acesta eu rămân doar un reper (o 
am pe-asta cu reperele momentan, mă scuzi) în trecut sau doar o chestie 
nepalpabilă, o fantasmă din când în când, una dintre ele şi cam atât. Cred că 
mai bine trec pe blur, uneori e mai bine când nu mai văd nimic.  

E suficient că ştiu. 
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Clipa, de la capăt 
»» Marta Cremeny,  

Târgu Jiu 
I.  Mergeam spre casă, mă grăbeam, era cald, trecuse de 

18,00, încuiasem biroul, lăsasem multe documente neterminate, 
pe unele nici nu le citisem, cu tine nu apucasem să vorbesc (şi nu 
ştiu să fi vrut altceva în zilele alea), aproape uitasem că merg, mă 
opream la semafor din automatism, presimţeam când e verde şi 
plecam mai departe, să nu pierd vremea, era atât de cald încât 
puteam să nu mă gândesc la nimic (cel puţin nu la ceva cu 
durată), îmi amintesc cum o singură dată, trecând pe lângă 
primărie, am văzut ceasul din turn şi am avut o grimasă, un copil 
a ţipat lângă mine (am avut un gând de matrix, simplă analogie, 
nici un merit în asta), urmează un şuvoi gelatinos de chipuri, 
trupuri, o mână cu o brăţară lată a fluturat pe lângă mine, mai 
încolo am văzut într-o curte un ghiveci cu leandri (am mers mai 
departe, dar gândul meu luase colţul înapoi, avusesem şi noi 
leandri în curte, mă jucasem pe lângă ei, şi mingea aia mică 
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strivind miezul florii), mai departe am mers doar, era prea cald, 
era târziu; apoi s-a întâmplat - m-am împiedicat, pocnise o baretă 
de la una din sandale – background (negre, cu toc înalt şi multe 
cureluşe încâlcite), ceva a amplificat pocnetul, nu aş putea spune 
exact ce, sigur e că s-a întâmplat, a fost o succesiune violentă 
(stupefacţie, dezordine, derutare), gamba zvârcolindu-se, ţâşnind 
apoi, m-am aplecat, am înnodat liniştit bareta (era o dală la 
piciorul meu, din ea ieşea un fir de iarbă), m-am ridicat, am văzut 
o bătrână cum se târa pe lângă mine, o auzeam răsuflând, un 
hârâit zgomotos, ofta, m-a întrebat dacă mai e mult până la gară, 
a spus ceva despre un autobuz, întârziat, căldură ca în cuptor. Am 
privit-o, i-am urât bărbia plină de încreţituri, mâinile slabe 
încleştate pe sacoşa decolorată, de rafie (eram sigură că e din 
rafie, cândva, nu ştiu cum, în mintea mea se formase o legătură 
fermă între rafie, sărăcie şi bătrâneţe), am răspuns că e aproape 
gara, am refuzat să o ajut (voia ceva, dar nu o ascultam), mi-am 
întors privirea repede, mi-am trecut mâna prin păr şi l-am 
aruncat cât am putut de sus, mi-am îndreptat spatele, mi-am 
simţit sânii tari şi tineri. Atunci am ştiut că toate sunt prostii, 
aiureli, lucruri lipsite de importanţă. Toate sunt prostii. Am 
căutat o terasă. Să beau un suc, să te sun.  
 

II. Mai târziu am ajuns acasă, am ridicat pe rând tălpile, 
am aruncat sandalele (un zvâcnet scurt), am încuiat uşa de la 
intrare, am deschis frigiderul, am luat o cola rece, am căutat 
repede pachetul de ţigări, m-am aşezat pe canapea, m-am 
ghemuit acolo, am aprins o ţigară, am tăcut, mă gândeam la ochii 
bătrânei, ochii ăia ca o spumă murdară, parcă se făcuse frig, 
spuma curgea din tavan, se întindea pe pereţi, curgea încet, 
acoperea podeaua, am tăcut, se strângea uşor, nu, nu mi se părea, 
chiar se înverzise deodată, îşi schimba culoarea, parcă era o 
bucată din mare la picioarele mele, parcă înotau peşti acolo, 
aveau ochii aprinşi, parcă bucata de mare lua foc, sunt sigură că 
ţipau pescăruşi, îmi apăsam tălpile şi din canapea creşteau pietre, 
pietre tăioase, le simţeam cum îmi intră în carne, probabil 
sângeram, am tăcut, se întâmpla ceva, ceva greu, era tot mai frig, 
nu mai era timp, mi se aprindeau ochii, îmi creşteau solzi, 
începeam să mă aplec (şi de nicăieri nici o împotrivire), toate se 
învolburau în acelaşi timp cu mine: cărţile mele, păpuşile mele, 
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hainele mele, lucruşoarele mele (amintiri), tablouri: 2 + Maica 
Domnului, se scufundau toate, parcă creştea ceva, tăceam, 
alunecam, mă întindeam lângă peşti. Alături, în toată apa asta, se 
scurgea privirea bătrânei. Mai departe a fost cum trebuia să fie.  

Ştiam doar că  n u   m a i   t r e c e. 
 

 

Gravităm. Gravităm între linişte şi luptă, între dorinţa de 
calm şi dorinţa de învolburare. Dorim să creştem. Dorim să 
iubim. Dorim să devenim. Sau credem că dorim. Ne plictisim de 
izbânda de a ne păstra marile calităţi temporare, ale celui ce 
suntem azi şi vrem un nou grai al propriei existenţe. Suntem 
mereu alte făpturi în conflict cu amintirile noastre despre noi. De 
ce nu îmi ajunge realitatea mea de astăzi? De ce nu mă pot întinde 
liniştită pe cărarea curgerii? 

Nu îmi va ostoi nimic, niciodată, setea de revărsare. 
Vreau aşa de mult, că mă pierd, mă nimicesc în simpla încercare 
de a-mi aduna dorinţele în şiruri de soldaţi ai vrerii mele. Urăsc 
limitele, urăsc morala, urăsc genetica, urăsc somnolenţa, urăsc tot 
ce mi se pretinde a fi fix. Urăsc. Vreau să am totul. Totul pentru 
mine. Nu vă dau voie să-mi cenzuraţi dorinţele, nu vă las să-mi 
trasaţi nevoile, nu vreau să-mi arătaţi liniile binelui vostru 
universal….  

…Vreau să-mi pot satisface egoismul. Sau doar sălbăticia. 
Vreau să o păstrez. Vreau să dau ceva din grandoarea mea, am 
nevoie să-mi pot împărtăşi nebunia şi măreţia. Nu-mi căutaţi voi 
destinatarii. Vă veţi poticni în principii, fără să vedeţi vreodată că 
somnul raţiunii nu naşte monştri, ci împlinire.  

Aş vrea să sfărâm universul pentru vina cumplită de a nu-
mi fi dat reciprocitate sau măcar o tangentă. Peste tot, paralele 
mereu.  

 
[Con moto]  ...Voiam să-ţi spun că mi-e teamă, voiam 

să-ţi spun că nu-i târziu, voiam să-ţi cer să primeşti cum se cuvine 
tumultul meu. 

Şi mai voiam ceva în plus. Să fiu în miezul carnavalului, să 
dansez până ce ritmul nebun îmi va opri şi ultima suflare, ultima 
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zbatere. Să te învăţ dansul vieţii. Să mă retrag să-mi plâng 
pustiul. 

Şi n-o să vezi niciodată că paradoxul zbaterii e optimismul 
năvalnic, că dincolo de cea mai grea tristeţe nu e decât o sete 
necuprinsă de viaţă, că graba nu e decât profunzime. 

Căutăm împlinirea. Cel mai adesea în oameni… 
 
[Dolcissimo] Cineva a spus că tot ceea ce trebuie să faci 

pentru a-ţi dovedi că eşti bun, moral, un om şi nu mătrăgună, este 
să te poţi privi în oglindă. Să nu-ţi pleci ochii in faţa ta. Mare 
prostie! Forţa coercitivă nu a fost niciodată propria persoană, 
pentru că omul este atât de adânc, încât s-ar putea privi în ochi 
din orice ipostază dacă ar fi cinstit cu el însuşi. Asta ar însemna să 
îşi recunoască şi să-şi accepte deschis nevoile. Şi atunci nici 
Dumnezeu nu ne-ar mai putea limita. Nu, ceea ce ne constrânge 
(la bine sau la rău, cine poate şti?) sunt oamenii pe care îi iubim, 
oamenii pe care îi admirăm, oamenii de care ne temem, oamenii 
pe care îi urâm. Oamenii care nu ne lasă indiferenţi ne trasează 
până la urmă limitele şi drumul. Nu propria persoană, niciodată 
nu am fost morali sau buni din convingere. Am crezut doar că ni 
se datorează, am avut infatuarea să credem că suntem făuritorii 
binelui din noi. Auzi, să te poţi privi în oglindă! Şi unii chiar cred 
tâmpenia asta, de parcă ar fi un soi de detector de minciuni. 
 

(Monolog aprig, imaginar, desigur) 
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SPAŢII ŞI LUMINI 
»» Alina Manole, 

Iaşi 
 

I. Pentru a ajunge la Dumnezeu, trebuie să urci un perete 
vertical şi neted, deasupra unei ferestre. Îl recunoşti, are capătul 
dinspre cer curb spre interior, o curbură concavă, pe care trebuie 
să o treci. Dar întâi să ajungi la capătul curb. Am atins peretele 
acela, m-am urcat pe fereastră, apoi pe catul de sus al ferestrei 
mi-am sprijinit tălpile. Şi m-am ridicat, cu braţele întinse spre 
cer. Apoi mi-am lipit palmele de peretele alb şi am încercat să 
merg. Vertical. Şi am mers vertical. În urma mea, dispărea totul, 
fereastra, oamenii pe care i-am lăsat pe pământ şi care încercau şi 
ei să urce, în ritmul lor, apoi copacii, frunzele, casele, totul. Era 
doar un perete alb şi din ce în ce mai luminos, o lumină aurie, ca 
o pulbere care se scurgea de undeva de deasupra. Trebuia să am 
mereu o palmă lipită de perete, pentru a nu mă prăbuşi. Între 
timp, învăţasem cum trebuie ţinute palmele, încât simţeam 
peretele ca şi cum ar fi fost pielea unui uriaş până la cer. Şi 
lucrurile deveneau din ce în ce mai simple şi mai uşor de înţeles.  
  Până când peretele a devenit curb. Şi în curbura aceea, 
lumina se aduna ca într-o căsuţă de melc, în spirală. Cu palmele 
lipite de cer, m-am mulat pe acea curbură, până am devenit una. 
În jurul meu, nu îmi mai era trupul, doar lumină, lumină, lumină. 
Abia atunci am putut să râd din toată inima, fără să mă mai 
gândesc că acolo jos, la capătul zidului, în acea clipă, un copil 
strigă de durere. Toate acestea, acolo sus, deveneau pulbere de 
lumină. Asta înţelesesem. Şi mai înţelesesem că, dacă urci 
peretele acela, ţi se îndeplinesc toate dorinţele. 

Eu urc.  
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II. Spaţiul meu se făcuse curb. Brusc, şi nu era nici cald, 
nici frig, nici nu bătea vântul, era doar o seară de ianuarie. Am 
tresărit, chiar spaţiul meu să fie curb? Apoi mi-am amintit de 
toate situaţiile în care un spaţiu, al oricui, devine curb. În mine nu 
era nici una, doar dincolo de retina mea, undeva o sinapsă făcuse, 
din spaţiul meu 3D, un spaţiu curb şi cu ceva mai multe 
dimensiuni. Zâmbesc, închid ochii, îi deschid iar, lumea îşi revine 
şi ea la normalul de zi cu zi, eu iau drumul spre casă. 

Aşa trec zile. Zile normale, zile de care nu îţi aduci aminte, 
precum sute, mii de zile. Zile cu drumuri obişnuite, zile pe care, 
dacă le-ai îndesa pe toate într-un sac şi dacă toţi oamenii şi-ar 
pune sacii aceia, unii peste alţii, s-ar face o scară de griuri, până la 
cer. 

O altă zi, alte ore de iarnă, când serile trec lumea prin 
nuanţe. Merg pe străzile drumurilor mele. Brusc, spaţiul meu 
devine curb, se învârteşte uşor, iar toate formele şi contururile din 
acea parte a câmpului meu vizual se văd luminate ca ziua, au 
culorile lor obişnuite de zi. Numai în jurul lor, nuanţe de gri 
persistă. Ridic din sprâncene, a uimire: unde îmi fuseseră ochii 
mei de pisică? Când eram mică, îmi era frică de întuneric, îmi 
imaginam că lumina stă ascunsă în întuneric şi că doar pisicile, 
după ce se uită atent într-un singur punct, o pot vedea. Mult timp 
mi-am dorit să fiu pisică, aş fi dat orice să fiu pisică, pentru ca să 
pot vedea lumina aceea ascunsă în întuneric. 

Am văzut-o, pentru câteva clipe, ieri seară. Lumina 
spaţiului meu curb, cu ceva mai multe dimensiuni decât de obicei, 
în care aş fi păşit dacă nu aş mai fi avut de pictat pe aici, nuanţele 
de griuri. 
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CE  ESTE  

MUZICA 
? 

 

 

 

 

 

 

Andrei Şchiopu, cls. VII C 

Şcoala Gimnazială Nr.4– Vulcan, HD 

 
Dacă este să ne luăm după dicționarul explicativ al limbii române, 

muzica este „Arta de a exprima sentimente și idei cu ajutorul sunetelor 
combinate într-o manieră specifică”. Dacă este să ne luăm după Caragiale, 
muzica „iaște aceea care nie gâghilă urechile într-un mod plăcut”. Mulți o 
concep ca un simplu mod de relaxare, chiar un  calmant. Toți avem modul 
nostru de a concepe muzica. 

Nu vreau să vorbesc despre orice este numit de unii „muzică”, vreau 
să vorbesc despre muzica în stare pură, muzica adevărată, muzică ce are un 
anume sentiment, nu orice tentativă de muzică, nu orice afacere ascunsă sub 
masca de muzică. 

Din păcate, am observat aproape de fiecare dată când merg pe stradă, 
la un restaurant, cu microbuzul și chiar la școală, că muzica nu este ascultată 
nici pentru mesaj, nici pentru vreo voce de aur, nici pentru niște instrumentiști 
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incredibili (care mai nou sunt înlocuiți cu niște mașinării de sunet), este 
ascultată pentru că o ascultă și ceilalți oameni, pentru că este la modă, este în 
trend. Nici nu mai vorbesc despre faptul că „artistele/artiștii” sunt îmbrăcați 
foarte sumar. 

De exemplu, să luăm cântăreții  de dance/house: „muzica” (în acest 
caz, zgomotele de pe fundalul vocii, chiar și vocea) sunt făcute pe calculator ; 
vocea așa-zișilor cântăreți nu este excepțională, chiar deloc; se cântă despre 
desfrânare, dezmăț, asta când nu se cântă în portugheză sau mai știu eu în ce 
limbă, și pe nimeni nu îl interesează despre ce se cântă; cântăreții sunt mai mult 
dezbrăcați decât îmbrăcați și mai au pe lângă ei și dansatori, de umplutură, ca 
să îți distragă atenția de la muzica dezastruoasă.  

În concluzie, acest gen muzical nu poate avea nici măcar pretenția de 
muzică. Nu exprimă  absolut nici un sentiment, și nimănui nu îi pasă de 
sentiment, nici măcar nu ai cum să înțelegi ce vrea acest gen muzical să zică, 
pentru că nu vrea să zică nimic. Pentru distinșii ascultători contează doar să 
danseze, să bea și să se uite la femei. După un concert dance rămâi cu un 
singur gând: „Ce picioare faine avea dansatoarea din stânga”. 

Prin acest articol îndemn cititorii să nu asculte muzică doar pentru a fi 
ascultată. Eu unul nu pot asculta orice fel de muzică, doar muzică în care mă 
regăsesc, în muzică cu un anume mesaj. Da, nu orice lucru pe care îl ascultăm 
are un mesaj. Nu orice lucru pe care îl ascultăm are sentiment, pasiune, suflet. 
Nu vei mai vedea prea des melodii pentru care au curs transpirație, lacrimi, 
sânge. 

Pentru melodia Kashmir, din repertoriul Led Zeppelin, au trebuit 3 ani. 
Da, 3 ani de muncă pentru 8 minute de muzică adevărată, și a meritat. Din 
păcate asta nu contează pentru oamenii din ziua de azi. Nu contează cât s-a 
chinuit un geniu, de câtă muncă teribilă a fost nevoie până la atingerea unui 
punct maxim de valoare și recunoaștere.  Actualul vocalist AC/DC, de exemplu, 
a renunțat la școală, familie, chiar și la el însuși pentru a avea succes în 
muzică. A ajuns să nu aibă ce mânca, fura sticlele de lapte de la ușile vecinilor, 
totul ca în final valoarea să îi fie răsplătită.  

Dar ce se întâmplă cu aceste valori? Sunt lăsate la o parte,  pentru că 
nu mai sunt considerați „interesanți”, nu mai sunt „la modă”, sunt niște 
„boșorogi” sau sunt „sataniști”. Greșit, greșit, foarte greșit. Mereu a fost în 
caracterul nostru prejudecata și de asta nu putem aprecia adevărata valoare. 

Am observat ca tot mai mulți oameni ascultă muzică hip-hop/rap. 
Sincer să fiu, părerile mele față de muzica rap sunt împărțite. Apreciez muzica 
rap pentru mesajul care instigă la liberă exprimare, la onoare, dar nu am o 
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părere bună față de limbajul indecent de care se abuzează, sau față de faptul 
că rapperii nu cântă. Ei vorbesc versurile. Un fel de poezie ritmată. Nu pot să 
spun că sunt un fan al muzicii hip-hop. Chiar deloc. Dar nu pot spune că detest 
rap-ul. Pentru mesaj? Tot respectul. Dar pentru limbaj? Nota 2. Deci da, este 
bine să asculți rap, dacă ești atins de mesaj, nu de faptul că e „cool”. În acest 
caz apare spiritul de turmă, lucru penibil. 

Aș dori să vorbesc despre muzica clasică, care primește cel mai puțin 
respect, dacă este să ne raportăm la valoare. Îți trebuie un creier incredibil ca 
să compui Requiem, a lui Mozart, de exemplu, sau concertul de pian nr.2 al lui 
Rachmaninoff. Gândiți-vă că durează ani de zile să compui cam 30 de minute 
de muzică.  Îți trebuie suflet și experiență de viață, ca să ai despre ce să 
compui, pentru că o melodie instrumentală poate fi de un milion de ori mai 
profundă și mai...muzicală decât una cu versuri la care nu este pus pic de 
suflet, care este concepută doar pentru cantități uriașe de bani. 

Concluzia mea este că nu trebuie să ascultăm ceea ce ni se oferă pe 
tavă, trebuie să ascultăm muzica pentru mesaj și pentru muzicalitate, pentru 
priceperea extraordinară a instrumentiștilor și vocea impresionantă.   

Și răspunsul meu la întrebarea din titlu este acesta: Muzica este felul 
omului de dovedi că are și suflet, că iubește, că vrea să fie ascultat. Muzica 
reprezintă ceea ce vrei să împărtășești semenilor tăi. Muzica este pur și 
simplu... viață. 
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Dorina Baston 

Toronto General Hospital 

4AWest Cardiovascular Surgery 

 
I.  

The story begins here. Morning revival 
    

The annoying buzz of the alarm clock is off again. Doing its job.  Again. 
  I open my eyes reluctantly. It’s dark. It’s four thirty in the morning. The 
whole house is purring peacefully like an old, friendly cat. It’s early indeed, but I 
have a train to catch… 
    It is getting colder these days. I can feel the winter in the morning air. 
The wind is blowing, scattering leaves as if separating the light from its candles. 
The car is cold too, but I’m hurrying inside. The radio invades the space with a 
classical piece. I know it by heart. It is my morning theme, it gets me started.  

A talk show spreads itself as I drive. The world is alive it seems, so 
many things happened while I was asleep. Another piece soothes the spirit.  
Everything feels festive. I love mornings… 
    I did not always like mornings. I could only see my sleep interrupted 
and all my dreams prevented from providing the reality I liked best. I wasn’t very 
happy. My mom would not consider any of the long hours spent on the farm, 
none of the hard work on the field. Early mornings were to be lived at their 
fullest, according to her. “Just think of how much you can do, how much you can 
accomplish. Think of how many things are waiting for you to change them…” 

Yes, waking up early was her thing. Still is… 
    I wonder when did I start to like the early mornings; what made me 
change into a morning lover? Countless travels by the Lakeshore come quickly 
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to mind. Seasons displaying their marvelous, continuously changing  features, 
early summer sunrises, dawns sinking in the Lake and all that endless, 
luxurious spill of colors on the surface, at any  time… this would suffice, I’m 
sure, but  there is more. Much more than I can say right now. It is about living 
the morning at its fullest, as my mom used to say, making it the most desirable 
reality of which to be a part. 
But here’s the train…  

I know people from my coach. We know each other by name and by 
employment. I’m greeted, I greet. I get my share of smiles.  Stations flow at the 
other side of the window in a blue-gray light carrying the thread of stories with 
bosses and employees, children, news, politics. Opinions are ready to be given, 
everybody agrees with everybody as if the whole world would count on the 
decisions made right here, right now…  
  I look at the time nervously. I have to be at work on time. I have to be 
there for rounds. A gentleman makes way for me. “She needs to be at the 
hospital on time”, he readily explains to the others. I smile somehow 
embarrassed. As I fly out from the train, I hear behind his mandate for the day: 
“Go, save lives!” 

I smile again. It makes me think. I feel responsible. I’m running… 
Passing the train station at this time of the day could become a story on its own. 
There is simply no end to the people’s frantic flow, to their floating, I should say, 
feeling overpowered myself by the drive to get somewhere (the universal point 
named destination, yet so different for everybody). 

The “river” continues to flow. There is no hesitation; there is no 
resistance to the amalgam of freshness, of countless scents and flavors of the 
morning defined by coffee flavors, cinnamon, and toasted bagels.  

I promise myself a full stop someday. A hurry- free day, with no 
boundaries to it. Then I see myself sunk in the morning’s abundance and, 
perhaps, against the flow. I wonder how it must feel like. From where I am, from 
where I run, it must be fantastic… 
    All this thinking happens while running. At the same time, the trivial 
wish to catch the earliest subway train persists with stubbornness.  

Right in front of me, the same young man I see every day, is hurrying 
with the same goal. I sense the same unspoken contest every time. Today he is 
gaining on me a couple of meters. His glance over the shoulder challenges my 
pride. I can’t let this happen. I will be the first once more.  
    The train is gone. I’m sure we both feel ridiculous and embarrassed. A 
pacifist exchange of glances happens, and we’re “friends” again. I have decided 
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never to speak to him. I prefer the story I have assigned to his figure. I further 
think he should consider himself lucky, being the hero of an alternative, 
believable story. “It is not a small gift”, I conclude… 

Every second counts. I’m still three minutes early this morning, though. 
Outside the subway station is already day. It feels like entering the Kingdom of 
Light. The buildings, the crowd, the flags,  the rush, the entire majesty of a new 
beginning, swallows me up with no hesitation, as if there is no turning back… 

This picture deserves full attention and full affection. My thoughts are 
rising toward the heights ahead. I feel empowered. I can see myself part of the 
mechanism, even though a weak part. To me, it is a remarkable Something.  
  It is a call for More, for Better, for Higher. It is a call for a purpose 
greater than me, and, even though aware of my limits, I know I am needed. 
Somewhere, among these monuments of human determination and 
accomplishments, I have my own place. I am expected.  

I smile again. It makes me shiver. I feel responsible. I’m flying… 
    The hospital’s tall doors open and close ahead. Every day, I must 
leave with them my entire story, my freedom. I must let them take it from me. As 
an offering, I feel sometimes.   
I must leave the day and its potential happenings right here, at the altar. 
  Behind me, people continue their motions. They hurry in their stories, 
carrying them through their passages.  

I must stop. One last look back and before I know it, I’m already on the 

other side. But the story only begins here. The story begins now… 
 

II.  
The story begins here. The doors 

 
     It occurs to me that I have always thought of doors as philosophical 
elements of life.           

As I approach the hospital they gain a majestic dimension absorbing 
meaning after meaning in what I encounter or what I do. The same thought 
comes to mind every day as I see myself taken into one of those time spirals, 
when a particular fragment of one’s life is repeated endlessly. The world that I 
am and the one that I’m heading to are an equal part of my existence. I picture it 
within the frame of my desire to explore them both to their depths. But as I’m 
getting closer feelings narrow, steps slow down; the idea of being ready 
challenges the palms and the breathing. It is the world behind the doors that I 
am amazed at, that I seek and I fear, I love and I dread at the same time.  
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    The anticipation of the unknown compels me to see the fine line 
between the two worlds; they link to each other through my haste towards the 
mental point of passing through with the questions that I have here and now, 
asking for answers there and then. I can feel their altogether imminence.  I 
observe myself ready to shift worlds, browsing inquiries, responses, and worries 
as they claim for names and as I, among people like me, hurry for doors in a 
heartbeat.   
    Shifting the mind from one world to another happens instantly. It is that 
instance and the intensity that captures my attention.  I see its power to change 
lives, to seal destinies, to open perspectives, and stir into life all these mysteries 
as they happen with an opening or closing of a set of doors: two stretched arms 
of a calling world as I enter the spiral.  
       It is a new day and anything is possible. I remember leaving my Patient 
with an uneasy heart last night. His tired hand resting into mine left me with 
countless wonderings about time and hope. Was it an act of sealing, a 
verdict?    I wanted his door half opened for a connection with my side- a world 
of anticipation, options, and solutions. It is what I intended it to mean for my 
Patient. Was I able to reveal it? I am troubled. I look up: the hospital’s doors are 
tall, and above them a gigantic billboard tells of answers that will be, eventually, 
found. I take it personally. A ray of gratitude fills the heart.  
    I push forward; I push hard, as if I know what I have to do. As if I know 
what to believe. The potential for answers on the other side is essential; I 
remember my doubts of many days: Will I conquer their shadows? Although I 
am still wondering, the spiral takes me higher, and I am no longer afraid of my 
uncertainties. That is why I am moving ahead.  It is a quest. A mission.  
      What world will I find beyond my doors? What question will I ask for the 
essential answer?  This I keep searching and, as I push forward, I am 
determined to embrace a world of possibilities. 
 

 
  

 
 

 

 

 
  



 

mai/iunie 2013 56 

 

 

 

 

 

 

 

Poetul,  

un donator de sânge la 

spitalul cuvintelor. 

 

 

Lucian Blaga 
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Dana Ştefania Braşoavă, 10G 

Colegiul Național “Ecaterina Teodoroiu”,  
Târgu Jiu 

REGE ŞI REGINĂ 
 
Sentimentele mele 
- pioni de tăciune - 
îşi plâng mocnit 
nefericirea, pe tabla de şah 
a ignoranţei, ce-ţi aparţine. 
 
Tu, regele infidel, 
ai mutat nebunul 
- cugetul tău meschin - 
şi ai furat  
coroana reginei tale. 
- Şah. 
 
Am încercat să mă schimb, 
Să mă ascund 
după calul meu 
- inima-mi nebună de dor- 
dar nu am unde să fug. 
Nu sunt regina, 
sunt sclava ta. 
 
Tu eşti regele meu, 
poate prea alb, 
poate prea crud, 
dar al meu. 
 
Sufletul plânge… 
Tabla de şah se udă… 
Piesele alunecă şi cad… 
- Şah mat. 
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DOJANĂ 
 
Visele se joacă precum fluturii, 
pe câmpia realităţii 
- se supără şi plâng, 
îşi aleg o floare şi o bucură, 
apoi văd alta… şi o vor. 
 
Visul e pueril. Cere, dar nu oferă… 
Se hrăneşte cu nesăţ, 
apoi ne lasă pradă uitării… 
 
Doamne, ne-ai învăţat  
să ne adăpostim de durere, 
să visăm. 
Visul, însă, nu se înalţă spre cer. 
Nu ştie cum. 
Doamne, ai învăţat fluturii să zboare. 
Le-ai dat aripi că să se înalţe. 
I-ai învăţat să îşi ia zborul spre Tine! 
 
Însă ai uitat să ne înveţi regulile aceluiaşi joc. 
Eu visez, dar visele nu au aripi. 
Fluturii au aripi, dar nu visează. 
 
 
Doamne, Tu râzi, noi plângem! 
Jocul ţi-e incorect. 
Ce suntem noi, oameni sau fluturi? 
Visul e vis… 
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Aurora Slivilescu, 
Târgu Jiu 

 
 

OMUL... 
 

Îmi place să-l privesc făurind şi mânuind 
cuvintele, ca un maestru păpuşar, jucând pe degete 
un substantiv, sau verb, sau numeral cardinal. Le 
alege unul câte unul, le face să umble, le cheamă sau 
le respinge, le urcă şi le coboară, unele îi dau viaţă, 
altele îl doboară. Omul... Văd cum i se iveşte în ochi 
sufletul, colorat, căprui, verde, albastru, înălţare 
sau dezastru, luminos uneori, ca un soare, înrourat 
din timp în timp, de fericire sau de disperare. 
Omul... Îl ştiu în căutările lui felurite, căutările de 
sine, căutările de alţii, căutări în ruine, căutări în 
aştri, căutări de lumină, de întuneric, de dincolo, de 
dincoace, de dinainte, de dinapoi, căutări prin 
ferestre, porţi sau obloane, obloane dincolo de care 
se opreşte orice căutare. Căutări de lacăte, căutări 
de chei, căutări întemeiate sau fără temei. Omul... Îl 
simt în limitările sale, între pereţii unei camere, 
între zidurile unei case, între cele înflorite şi cele 
arse, între pământ şi cer, între absurd şi efemer, 
între cuvinte şi fraze, între gesturi şi tăceri, între 
gânduri şi dureri... Şi-mi place încrâncenarea 
perenă de a sări gardul, de a ieşi din scenă. Omul... 
Îl urmăresc... Ascuns, el la vedere, aleargă, se 
mişcă, în sine şi în afară, urcă şi coboară, pas, 
mână, gât, privire, resemnare şi uimire. Omul... 
Trece, se duce... Spre o cruce, grea şi noduroasă, 
uneori îi e povară, alteori îl înalţă. Omul...  

O întrebare?... O minune?... O întâmplare?... 
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TU, VARĂ... 
 
...culege-mi rima iasomiei în catrene 
şi spune-mi ce visează păsări albe, 
când peste lume soarele așterne, 
pustnic în murmur si în gând, silabe! 
 
...atinge-mi fruntea înflorind poeme, 
prin negrul nopţii copt în Cireșar 
şi lasă-mi Timp pe nume să mă cheme 
şi să mă poarte în copilărie iar! 
 
SE FĂCEA... 
 
Că-mi căzuseră gleznele 
În mâinile tale, 
Un cal alerga cu şase picioare 
Spre Ideal. 
Un înger cerşea la colţul pieţei mucegai, 
Dacă eu eram Credinţă, 
Tu ce erai? 
Cuvintele creşteau ca merele 
În copaci, 
Iar ispita îmi spunea necontenit: 
Femeie, Taci! 
Buimăcită de torsul secundelor 
Mă piteam în colţul cuvintelor, 
Aveam nevoie de visuri, 
Dar mai ales aveam nevoie de sensuri. 
Căderea din litera în literă 
Îmi cerea raport de verificare 
A coardei vocale, 
Cum să visez oare... 
Că sunt mută, 
Că numai tăcerea mă sărută, 
În lumea sunetului, 
În lumea stridentului ţipăt? 
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IELELE 
 
În vremea cireșelor coapte 
Aud cum se izbesc fluturi de noapte. 
Cu pulbere de stele dulci 
Pe tâmple îmi umblă năluci, 
Aiurea dansează 
Și timpul visează. 
Să dai mai încet 
Bătrânul ascet!!!... 
Mă amăgesc cu o eternitate, 
Auzi cum se izbesc fluturi de noapte! 
 
 
ZAHIR 
 
nu ştiu ce ești,  
un cântec, un cuvânt  
sau un zbor frânt… 
dar știu că te-am atins în vis,  
cu fiecare dor pe rând,  
în fiecare stea căzând… 
dar simt că mi-ai rămas curând  
și aripă pe-un portativ plângând… 
nu ştiu ce ești, o șoaptă, un fior,  
un pas rătăcitor  
o ploaie dulce sau amară,  
căută într-o primăvară  
dar știu că te-am purtat în fiecare gând  
și-n fiecare por arzând… 
nu știu ce ești…  
dar știu că-n ochiul tău m-am născut sfântă,  
smintită, oarbă, despletită… 
și m-ai ucis cu fiecare cânt,  
cu fiecare șoaptă nerostită, ce nu iartă… 
că sfinții mor închiși în piatră! 
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Prof. Ion Făgaş 

Şc. Gen. Prof. Ion Grigoroiu – Leleşti 
Liceul Energetic – Târgu Jiu 

 
TE-AI DUS 

In memoriam Profesoarei Valentina Bărbuceanu 
 

Te-ai dus, preascumpă Valentina, 
De lângă toţi ai tăi cei dragi. 
Ai tras prea repede cortina 
Şi ai învins pe crâncenii tăi vraci. 
 
Ai luat cu tine-n ceruri, Vali, 
Fior molcom de primăvară. 
Se leagănă în plâns amar şi brazii, 
Natura-ntreagă fremăta-va-n vară. 
 
Ne-am întâlnit cu toţii la Leleşti,  
Să pomenim pe Nelu şi cumnata. 
Pe-ai noşti părinţi de-i întâlneşti, 
Tu spune-le că totu-i gata. 
 
Că pe pământ, aici, la noi,  
Trăim muncind, dar în păcate. 
Şi nu e tihnă, ca la voi, 
Nici îngeri cu-aripi înstelate. 
 
Te pomenim în zi şi-n noapte, 
În gând şi mai ales în şoapte. 
Noi îţi trimitem sfântă rugăciune, 
Rugând pe Dumnezeu să-ţi fie bine. 
 
Cu drag elevii tăi te poartă-n suflet 
Şi în simţiri, şi-n al lor cuget. 
Îţi scrijelesc prenumele-n peniţă, 
Te plâng mereu, frumoasă Dăscăliţă! 
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RUGĂ LUI DUMNEZEU 

Nefericitului POET ADRIAN PĂUNESCU 
 

Te plânge, BASARABIE îndurerată, 
Pentru al Tău Fiu nepreţuit, 
Tu suferi crunt îndoliată, 
Că pe-ADRIAN Poetul l-ai pierdut. 
 
Se frânge ROMÂNIA de durere, 
TE plânge un POPOR mai sărăcit. 
Te roagă, ADRIAN, Poete-n ceruri 
S-avem şi noi un trai mai liniştit. 
 
Noi te-am pierdut, POET de stirpe rară 
Dar ne-ai lăsat poemele pe vei. 
Deşi plecat, NOI te rugăm pe-afară, 
Să nu ne laşi cu inimile reci. 
 
Să-L rogi pe DUMNEZEU să ne salveze 
De SĂRĂCIA care urlă-n NOI 
Din Empireul Tău, Tu, ADRIAN, Poete, 
Spune-i lui DUMNEZEU că suntem GOI. 
 
O, DOAMNE, luminează-I calea, 
Cheamă-L la Tine-n Empireu, 
Umple-I cu Sfinţii Tăi cărarea, 
Pe PĂUNESCU vindecă-L de greu. 
 
De dorul unei Ţări în SĂRĂCIE, 
Dar cu bogaţi TEMBELI şi NESIMŢIŢI 
Ce se SLUŢESC în NEAGRA bogăţie, 
O, bate-i, Doamne, pe aceşti SMINTIŢI. 
 
Tu, DOAMNE; Ce de Sus veghezi 
Şi ne iubeşti cu Sfânta Ta Dreptate, 
Cheamă-L pe ADRIAN Poetul la amiezi, 
Ca să-Ţi vorbească despre Nedreptate. 
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Ascultă-L pe POET cu-a Ta răbdare, 
Lasă-L să-Ţi spună tot ce simte, 
Fă-Ţi, DOAMNE-n ROMÂNIA o cărare 
Şi ocroteşte-acest POPOR cuminte. 
 
Căci OROPSIT de VEACURI a trăit, 
Cu LAŞI şi IUDE-n ţara lui. 
Acest POPOR în Rugă Te-a iubit 
Şi-acum aşteaptă Mila Domnului. 
 
Fă, DOAMNE, o MINUNE-acum, 
Te roagă-acest POPOR nespus de mult, 
Transcrie Opera Poetului postum 
Şi smulge-L, Doamne, din al Său tumult. 
 
Scrie-L în Cartea Ta Cea Sfântă 
C-a suferit pentru al Său POPOR, 
Schimbă-i, Tu, inima cea obosită 
Şi dă-I al NEMURIRII DOR. 
 
Pe ADRIAN, vulcanicul POET, 
Ce a tunat cu VERSu-I nemilos, 
Fă-L, DOAMNE-n CERUL Tău, PROFET 
Să-Ţi fie veşnic de folos. 
 
Lasă-L să-Ţi facă un CENACLU 
Acolo Sus în CERUL Tău 
Iar nouă dă-ne un binoclu 
Să Te vedem pe Tine, DUMNEZEU. 
 
Am scris această poezie 
Ca Bunul, Sfântul DUMNEZEU 
Să-L NEMUREASCĂ pe vecie 
Pe ADRIAN, POETUL – semizeu. 
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anglicismele 
în domeniul modei 

 

Prof. Ionela Cîrstea, 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Înnoirea vocabularului unei limbi este un proces esenţial şi inevitabil, în 
condiţiile schimbărilor care au loc permanent în societatea umană. Termenul de 
anglicism este destul de răspândit în lingvistica românească şi a fost definit în 
mai multe lucrări. Potrivit DEX anglicismul reprezintă„o expresie specifică limbii 
engleze, cuvânt de origine engleză împrumutat, fără necesitate, de o altă limbă 
şi neintegrat în aceasta” (DEX s.v.).  

 Mioara Avram, spune că „anglicismul este un tip de străinism sau 
xenism, care nu se restrânge la împrumuturile neadaptate şi/sau inutile şi este 
definit ca: unitate lingvistică (nu numai cuvânt, ci şi formant,expresie 
frazeologică, sens sau construcţie gramaticală) şi chiar tip de pronunţare sau/şi 
de scriere (inclusiv de punctuaţie) de origine engleză, indiferent de varietatea 
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teritorială a englezei, deci inclusiv din engleza americană, nu doar din cea 
britanică”. (Avram 1997:11).  

Carmen Vlad, consideră anglicismele „cele mai recente împrumuturi, 
care se disting prin slaba adaptare la sistemul morfologic şi fonologic al limbii 
române şi care prezintă fluctuaţii în grafie şi pronunţie” (Vlad 1974: 34). În 
majoritatea lor, aceşti termeni, de origine engleză nu au echivalente în limba 
română, fiind împrumutaţi odată cu realităţile pe care le denumesc.  

Foarte multe persoane şi în special tinerii folosesc frecvent în limbajul 
de zi cu zi cuvinte de origine engleză în locul cuvintelor româneşti, pentru a fi „la 
modă”. Este normal ca vocabularul unei limbi să se îmbogăţească frecvent cu 
termeni noi; însă importul masiv de neologisme poate crea dificultăţi şi poate 
duce la alterarea limbii noastre. 

Analizând cu atenţie influenţa limbii engleze, primul lucru demn de a fi 
menţionat  este acela că această limbă lasă urme nu numai în limba română, ci 
în toate limbile lumii,devenind astfel un fenomen resimţit la nivel mondial. 
Explozia de termeni englezeşti a avut loc după cel de-al doilea război mondial şi 
a luat amploare, extinzându-se în majoritatea limbilor europene, şi nu numai. 

Anglicismele nu au, în general, echivalente în limba română, întrucât 
denumesc realităţi apărute recent în diferite domenii ale culturii materiale şi 
spirituale. Printre multele  domenii în care apar aceste anglicisme, şi numim aici 
sportul, comunicaţiile, presa, 
domeniul economic şi cel tehnic, 
domeniul gastronomic şi chiar cel 
al învăţământului, împrumuturile 
din limba engleză ocupă şi o mare 
parte a dicţionarelor de modă. 

Încadrate în sistemul 
lingvistic românesc, inovaţiile 
lexicale devin veritabile unităţi 
structurale şi funcţionale, însă 
multe anglicisme rămân 
neadaptate fonetic şi morfologic 
la structura limbii române, unele 
dintre ele lipsind chiar în lucrările 
lexicografice: boarder, boyband, 
blog cover, college-shirt, challange, 
fresh, roll on, review, modeling, office, 
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hair-style, maxi-single, track, nick-name, outfit, fulltime, partytime, songwriter, 
laptop, target, t-shirt, shaping, stick, up-grade, writing, online, offline. 

Potrivit motivaţiei şi funcţiei împrumutului în raport cu specificul unui 
anumit stil sau registru al limbii, Sextil Puşcariu clasifică anglicismele care apar 
în presa actuală în: necesare sau de lux. 

1. Împrumuturile necesare sunt acele cuvinte, sintagme sau unităţi 
frazeologice care nu au un corespondent în limba română sau care prezintă 
unele avantaje în raport cu termenul autohton. În acest sens, anglicismele 
necesare au avantajul preciziei, al brevilocvenţei şi nu, în ultimul rând, al 
circulaţiei internaţionale. Ele sunt motivate de noutatea referentului.  

2. Anglicismele de lux sunt împrumuturi inutile, care ţin de tendinţa 
de ordin subiectiv a unor categorii sociale de a se individualiza lingvistic în acest 
mod. Asemenea termeni nu fac decât să dubleze cuvinte româneşti, fără a 
aduce informaţii suplimentare. 

Deşi anglicismele sunt termeni neadaptaţi sau incomplet adaptaţi la 
sistemul limbii, studiile specializate au pus în evidenţă faptul că, datorită utilizării 
lor frecvente, pot fi considerate ca având caracter de normă (fonetică, 
ortografică, morfologică). 
          Tendinţa generală a limbii literare actuale este de a păstra 
împrumuturile din engleză într-o formă cât mai apropiată de cea din limba sursă. 
În acelaşi timp, la nivel morfologic, o consecinţă a pătrunderii masive a 
cuvintelor din engleză ar putea fi „subminarea” caracterului flexionar al limbii 
române prin creşterea numărului adjectivelor invariabile şi ştergerea graniţelor 
dintre părţile de vorbire. Iar potrivit normei lexico-semantice, definirea sensului 
împrumuturilor se face, în general, printr-un sinonim sau o expresie echivalentă 
românească. Anglicismul mai poate fi introdus în text după echivalentul său 
românesc sau, într-o manieră jurnalistică, prin alternarea termenilor sinonimi în 
titluri şi subtitluri. 
            Terminologia anglicismelor din modă presupune, în primul rând, analiza 
termenilor cel mai frecvent utilizaţi de către publicaţiile şi emisiunile tv de 
specialitate şi în acest sens  voi veni cu un inventar al acestor împrumuturi: 
 

ÁFRO  adj. invar., adv. (Cu părul capului) foarte încrețit. – Din fr.afro, 
engl. Afro. Ex: „Coafura afro este o alegere surprinzătoare pentru vară. “ 

BEAUTY s.f. frumuseţe, splendoare – din engl. Beauty. Ex: „Iata ca 
Monica s-a hotarat sa isi astearna gandurile despre beauty pe hartie virtuala, 
iar eu vreau sa o incurajez si sper ca veti deveni, toate, cititoare fidele ale...” 
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BLÁZER s. n. Jachetă bărbătească din stofă, catifea etc. (cu buzunare 
aplicate). [Pr.: bléizăr ] – Din engl., fr. Blazer. Ex: Blazere pentru bărbaţi 
Exportpages, reţeaua fruntaşă de export a Europei conectează ofertanţi şi 
clienţi din toată lumea şi ajunge lunar la peste trei milioane de ...” 
Cumpăraţi costume şi blazere de marcă, la modă în magazinul nostru online!” 

BLUE-JEANS  s.m.pl. Pantaloni confecționați dintr-un material special 
foarte rezistent, la modă începând cu anii ‘60, purtați la început mai ales de 
tineri – din engl, blue-jeans, prescurtat blugi. Ex: „Croitorii din Lima, capitala 
statului Peru, au realizat cea mai mare pereche de blue jeans din lume.” 

BRANDs.m. Marcă a unui producător de îmbrăcăminte, încălţăminte 
etc – din engl. brand. Ex: „Se spune că un brand bun (o marcă bună) este 
suma simbolurilor şi a...brand (marcă) de ţară, care a fost implementat cu 
succes în ultimii ani, şi in multe ţări...” 

CÁRDIGAN,cardigane,s. n. (Rar) Jachetă (bărbătească) tricotată, cu 
mâneci largi,încheiată cu nasturi în față. – Din fr., engl. cardigan. Ex: 
„Cardiganul , sau pe romaneste puloverul cu nasturi, este una dintre cele mai 
versatile si mai comode piese vestimentare, mai ales in sezonul rece.” 

COVER-GIRL CÁVER-GĂRL/ s. f. fată tânără, frumoasă, care 
pozează pentru copertele revistelor – din engl. cover-girl. Ex: Pentru a devein 
cover-girl , trebuie să ai păpușa MeDoll cu cea mai bună evaluare a zilei.” „Ea 
participa la un concurs sa devina Cover Girl.” 

ÉGĂRI s. m. pl.colanți până la glezne. – din engl. Jaeger. Ex: „Egari 
negri, elastici, confortabili si sexy in acelasi timp.” „Daca vom castiga 9 puncte 
voi veni in egari la conferinta de presa.” 

EYE-LINER AI-LÁINĂR  s. n.creion colorat utilizat la machiajul ochilor 
pentru conturarea marginilor pleoapelor – din engl. eye-liner. Ex: „Tot ei au 
decretat reîntoarcerea în arena modei a eye-liner -ului pentru...” 

FOTO-SHOOTING s.n. serie de mai multe fotografii având aceeaşi 
temă – din engl. foto-shooting. Ex: „Foto shooting la filmarea clipului “By My 
Side”" 

GLOSSY subst. strălucitor – din engl. glossy. Ex: „Revistele „glossy“ 
adresate publicului feminin se dovedesc unul dintre cele mai dinamice 
segmente ale pieţei media din Romania.” „Trucuri pentru un make-up natural- 
glossy” 

HAIR-STYLING s.n. metode de aranjare a părului, coafare – din 
engl.hair-styling. Ex: „Am văzut care sunt tendinţele toamnei în make up, acum 
le descoperim pe cele în materie de hair-styling !” 
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TOP-MODEL s.n. manechin – din engl. top-model. Ex: „Revista PLUS 
Model Magazine publică o fotografie în care un top-model "plinuţ" apare lipit de 
unul slab, cele două femei fiind lipite” 

TRÉNCI, trenciuri, s.n. Pardesiu cu croială reglan, făcut dintr-o 
țesătură specială, impermeabilă; trencicot. – Din engl. trench [coat]. Ex: 
„Trenciul  crem nu numai că este foarte la modă ,dar este şi usor de purtat.” 

TREND s.n. Tendință – din engl. trend. Ex: „Diane von Furstenberg, 
Yves Saint Laurent, Miu Miu, Jill Sander şi multe alte case de modă au ales 
acest trend ca notă finală a prezentarii.” 
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Marius Robu, Craiova 

 

Una dintre greșelile care stăpânesc mass-media românească din 

ultima vreme, se referă la folosirea verbului  a trebui cu forma de  

indicativ prezent, persoana a III-a plural: trebuiesc. Paradigma de 

indicativ prezent a verbului este invariabilă, forma unică fiind trebuie:  

CORECT: 

Eu trebuie să mănânc (este necesar să mănânc) 

Tu trebuie să mănânci (este necesar să mănânci) 

El trebuie să mănânce (este necesar să mănânce) 

Noi trebuie să mâncăm (este necesar să mâncăm) 

Voi trebuie să mâncați (este necesar să mâncați) 

Ei, ele trebuie să mănânce (este necesar să mănânce) 

GREȘIT: 

Ei trebuiesc să mănânce (sunt necesari să mănânce) 
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Este ca și cum am spune: Eu trebuiesc să mănânc (sunt necesar 

să mănânc); Tu trebuiești să mănânci (ești necesar să mănânci); El 

trebuiește să mănânce (e necesar pentru a mânca); Noi trebuim să 

mâncăm (suntem necesari pentru a mânca) etc. 

 Un comentator al partidei de fotbal Grecia-Germania își 

exprima părerea că : „grecii trebuiesc să atace”, ceea ce pentru mine 

înseamnă că grecii sunt necesari pentru a ataca, ori, cred că, de fapt, 

comentatorul a vrut să spună că este necesar, adică trebuie, un atac al 

grecilor, ci nu grecii. Deci, ar fi fost corect să spună: grecii trebuie să 

atace. 

Greșeala se regăsește și la alte timpuri, nu doar la indicativul 

prezent. Mulți spun, de pildă: „ei trebuiau să ajungă”, în loc de „ei 

trebuia să ajungă”, „ei vor trebui să cânte”, în loc de „ei va trebui să 

cânte” etc. 

Este atât de „la modă” și de bonton să spui trebuiește, în loc de 

trebuie, încât nu cred că există emisiune radio sau TV, ziar sau revistă în 

care să nu se repete aceast meltenism lingvistic, acceptat de curând ca 

fiind și el corect, de către cei care acceptă astfel tot ceea ce devine uzual 

peste noapte, lăsând limba română pradă cantității nestăpânite, 

ignorându-și misiunea de îndreptar și dând-o la schimb pe cea de 

constatator. Este ca și cum un instructor de la școala de șoferi s-ar limita 

la rolul de a constata cele mai grave abateri ale cursanților, apoi ar face 

din ele reguli de circulație nou acceptate. 

Căutând cauzele acestei nefericite exprimări, eu cred că ea nu 

are legătură doar cu motivele expuse. 

Având în vedere evoluția verbului „a trebui”, cred că trebuie să 

facem distincția de finețe între două sensuri diferite totuși ale sale: 

Trebuie: este de trebuință, util, folositor; și Trebuie: este necesar, se 

impune, este imperativ. Astfel, putem spune ,de pildă,: „Sapa trebuiește 

la curtea omului”, dar nu putem spune: „Sapa trebuiește să aibă coadă”, 

„Coasa trebuiește să fie ascuțită” etc. În același fel, cred, putem spune: 

„hainele îi trebuiesc omului” (adică îi sunt de trebuință), dar nu putem 

spune: „Hainele trebuiesc să fie curate”. Corect, trebuie să spunem: 

„Hainele trebuie să fie curate” (se impune, este necesar ca hainele să fie 

curate). 

În aceeași ordine de idei, cred că expresia populară: „Să trăiești, 

că trebuiești!” (adică ești de folos, util etc.), poate deveni acceptată ca 

fiind corectă, ceea ce nu pot spune despre exprimări de genul: 
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„trebuiește să ajungi acasă”, ori: „trebuiești să ajungi acasă”- variante 

care mi se par inadmisibile. 

În cele ce urmează, mă voi referi la o eroare de cu totul altă 

natură, cu intenția de a scoate în evidență cauzele diferite ale generării 

greșelilor în mass-media, precum și în încercarea de a găsi mijloacele 

posibile, prin care fiecare dintre noi să poată aprecia o exprimare 

incorectă sub aspect gramatical, inclusiv prin impactul pe care aceasta îl 

are aspra opiniei publice. Spun asta, cu atât mai mult în virtutea faptului 

că mass-media nu are doar funcțiile de informare și de divertisment, ci 

și o funcție de formare, instructiv-educativă, care nu trebuie nicidecum 

privită ca fiind ultima ca importanță. 

Într-o emisiune de televiziune de la postul Antena, prezentatorul 

Mihai Gâdea, care îl avea invitat pe ex-premierul Mihai Răzvan 

Ungureanu, a folosit cuvântul „salutar” într-un sens impropriu. 

Gâdea i-a spus lui Ungureanu că un anumit gest al său este 

salutar. Atunci, Ungureanu a întrebat dacă salutar înseamnă salvator. 

Gâdea a răspuns că salutar înseamnă demn de salutat, iar Ungureanu a 

conchis cam așa: am înțeles, salutați gestul. 

Conform DEX, „SALUTAR, -Ă, salutari, -e, adj. Folositor 

sănătății, vieții etc.; salvator. ♦ Care este potrivit, adecvat într-o anumită 

împrejurare. — Din fr. salutaire, lat. salutaris”. 

Potrivit site-ului Ziare.com, după emisiunea menționată, peste 

15.000 de români au consultat versiunea on line a dicționarului 

explicativ, dorind să afle sensul cuvântului „salutar”, deși cu o zi 

înainte, nimeni nu fusese interesat de semnificația acestui cuvânt. 

Același site, a informat că, tot atunci, pe locul doi în topul celor mai 

căutate cuvinte s-a aflat „fortuit”, dat ca exemplu de M. R. U. Ca unul 

dintre cuvintele care sunt folosite incorect în mod frecvent. Următorul 

cuvânt în acel top al căutărilor a fost „silogism”, iar pe locul patru s-a 

aflat numele propriu Iași, după ce Ungureanu l-a întrebat pe Gâdea care 

este pluralul acestui cuvânt. 

Dincolo de tevatura care s-a creat în urma emisiunii- lecție de 

gramatică, dincolo chiar de faptul că eu cred că mulți alți români au 

consultat dicționarul din bibliotecă, trebuie să ținem seama de realitatea 

că, în mod obișnui, prea puțini sunt aceia care folosesc frecvent 

cuvintele invocate, ele ținând mai degrabă de mediile academice sau de 

cele universitare. 
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Cu totul altfel stau lucrurile în 

cazul primului exemplu de greșeală, cel 

referitor la trebuie și trebuiește. Utilizarea 

sa face parte din limbajul curent și cotidian 

comun, nefiind numai un accident prilejuit 

de o dispută intelectuală a unei minorități, 

care nu poate impune o normativitate pe 

termen lung, fiind doar un eveniment. În 

cazul lui „trebuie”, propagarea sa în 

media, mai ales la radio și la televiziune, 

face mai mult decât o mie de cărții menite 

să corecteze, sau decât multe dezbateri 

între vorbitorii de finețe ai limbii române. 

Este recunoscut faptul că mesajele 

transmise oral au o eficiență mult mai 

mare decât cele scrise, oratorii fiind mereu 

surse de formare mult mai semnificative 

decât cei care scriu, și care constituie mai 

ales baza informării. 

Pe de altă parte, dacă „a saluta”, la 

început, în limba latină, însemna „a ura 

sănătate”, putem înțelege și o altfel de 

explicație decât ignoranța, a înțelesului 

comun, dar greșit. 

Oricât de bine venită ar fi o lecție 

publică de gramatică, efectele sale sunt 

minime dacă folosirea unui cuvânt este 

rară. 

Cred că astfel de momente ar 

trebui să fie mai mult decât etalare unor 

veleități lingvistice. Mai cred că o 

emisiune precum cea dezbătută, ar fi avut 

un impact uriaș în corectarea mult mai 

multor vorbitori dacă ar fi tratat o greșelă 

uzitată comun și la scară largă, precum cea 

cu „trebuiește”, folosit când nu trebuie în 

loc de „trebuie”. 

Același gen de abordare s-a 
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petrecut când elevii care au susținut proba la limba română în cadrul 

examenului de Evaluare Națională 2012, au avut mari probleme în 

rezolvarea unui subiect de 6 puncte din cele 100. Absolvenților de clasa 

a VIII-a li s-a cerut să identifice tipul propoziției subordonate din fraza 

următoare: „Ceea ce mă jenează este dificultatea răsfoirii”. A trebuit ca 

elevii să aleagă dintre variantele: atributivă, predicativă și subiectivă. 

Conform baremului de corectare, subordonata este subiectivă, însă unii 

profesori susțin că propoziția ar putea fi la fel de bine și predicativă. 

Potrivit gândul.info, „Gramatica Academiei dă drept exemplu o 

structură asemănătoare: «Ceea ce mă bucură este că am terminat 

lucrarea la timp», despre care scrie că este «dificil de interpretat». Prima 

interpretare este că subordonata este subiectivă. «În virtutea poziției 

inițiale și a statutului de temă». Propoziția poate fi însă considerată și 

predicativă, având în vedere că informația din al doilea component al 

structurii «vehiculează informația de identificare»”. 

Iată la ce subtilități trebuie să ajungă absolvenții clasei a VIII-a 

din învățământul românesc, telespectatori, ascultători, spectatori și 

cititori, mulți viitori lucrători în mass-media, domeniul în care limba 

română este grosolan și arbitrar târâtă în mocirla unor greșeli 

permanente, evidete și grave, după cum sunt expuse în capitolul 

următor. 

Da, strecurăm țânțarul și înghițim cămila. 
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parada liceelor 
25  m a i  2013 

 
Sâmbătă, 25 mai 2013, şi Liceul Energetic a participat la 

parada liceelor organizată cu ocazia Zilei Majoratului. 

Mulţumim tuturor elevilor şi cadrelor didactice (Nicoleta Nica, 

Elena Negru, Laura Diţoiu, Mirela Răduca, Ionel Oană, Cosmin 

Ionescu, Marius Zgovancu, Daniel Cîlniceau) care au sprijinit 

Liceul Energetic în organizarea acestui eveniment!  

Fotografiile de la acest eveniment se găsesc aici:  

http://www.facebook.com/energeticnr1, 

http://www.facebook.com/pages/Liceul-Energetic-Târgu-Jiu 

http://www.facebook.com/energeticnr1
http://www.facebook.com/pages/Liceul-Energetic-Târgu-Jiu
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Ziua Absolventului 
» 30  mai  2013 « 

 

Felicitări şi mulţumiri profesorilor diriginţi şi elevilor claselor 

terminale pentru organizarea Zilei Absolventului şi a Banchetului.  

Nu în ultimul rând, felicitări şefei de promoţie Maria Sevastiţa 

Popescu (12C)! 

Fotografiile de la acest eveniment se găsesc aici:  

http://www.facebook.com/energeticnr1, 

http://www.facebook.com/pages/Liceul-Energetic-Târgu-Jiu 

Succes la Bacalaureat! 

http://www.facebook.com/energeticnr1
http://www.facebook.com/pages/Liceul-Energetic-Târgu-Jiu
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Asociația Drumeții Montane este o organizație nonprofit, implicată în activități 

sportive-ecologice, tabere turistice, alpinism, drumeții montane, orientare turistică ș.a.m.d., 
pentru care nu se percep taxe de participare, totul bazându-se pe voluntariat. Asociația 
„Drumeții Montane” s-a născut din dorința de a găsi o modalitate de a folosi timpul în 
favoarea noastră. Am luat-o la pas cu speranța și încrederea că vom reuși să-i educăm pe cei 
de lângă noi într-un spirit de echipă și ecologic, pentru a realiza cât mai multe acțiuni de 
protejare a naturii în toate formele sale. 

Drumeția Montană ne definește ca stil de viață și activitate preferată, pentru că 
niciodată nu putem descrie bucuria și fiorul pe care-l simțim atunci când plecam la drum lung 
cu rucsacul în spate. 

 Adăugăm că asociația „Drumeții Montane” este un partener de încredere pentru 
instituțiile publice și administrativ-teritoriale, instituții de învățământ, custozi, administratori 
ai ariilor naturale protejate. În același timp, suntem și un prieten pentru cei care vor să 
participe la activitățile eco-sportiv-turistice pe care le întreprindem destul de des, dar și un 
contestatar aprig al celor care distrug mediul înconjurător. 

Site-ul nostru, www.drumetiimontane.ro, este deschis permanent pentru înscrieri, 
celor care vor să ni se alăture. Acolo veți găsi informații complete despre activitățile noastre. 

 
Alexandru Cănăvoiu 

Asociația Drumeții Montane Târgu Jiu, 0762.325.903 
contact@drumetiimontane.ro 

www.drumetiimontane.ro 
  

http://www.drumetiimontane.ro/
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01. Întotdeauna port cu mine saci de plastic pentru deşeuri şi nu 
abandonez gunoiul decât în locurile special amenajate.  
 
02. Protejez plantele şi animalele, asigurându-le integritatea şi 
liniştea.  
 
03. Mă scald doar în locuri special amenajate, pescuiesc şi vânez 
numai dacă am permis valabil şi numai în locurile şi perioadele 
legale.  
 
04. Respect indicatoarele şi traseele amenajate, precum şi regulile 
stabilite de administratorii spaţiilor de agrement.  
 
05. Nu aprind focul decât în spaţiile special amenajate, iar în lipsa 
acestora folosesc grătar cu picior şi am grijă să-l sting la plecare.  
 
06. Nu-mi spăl autovehiculul în apele naturale şi evit poluarea 
acestora cu detergenţi sau alte substanţe chimice.  
 
07. Nu distrug mobilierul stradal şi nici panourile şi indicatoarele 
spre folosul altor turişti.  
 
08. Nu parchez autovehiculul pe spaţiul verde şi nu distrug covorul 
vegetal prin incendiere sau alte acţiuni mecanice.  
 
09. Nu-mi las iniţialele sau alte semne şi mesaje încrustate pe 
scoarţa arborilor sau desenate pe mobilierul stradal.  
 
10. Îmi respect semenii respectând natura şi bunurile ei şi le 
transmit generaţiilor viitoare.  
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textele trimise spre publicare trebuie tehnoredactate cu diacritice,  
font arial narrow, corp 11, pagina A5! 
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ne enerveaza! 
»» Nişte Elevi  

 
* flegmele împrăştiate, pe te-miri-unde, prin tot liceul; dovadă în plus 
că a locui la bloc, a avea parchet pe jos şi apă în perete nu te face 
neapărat civilizat.  
* guma de mestecat (folosită!) abandonată oriunde mintea-ngustă a 
utilizatorului găseşte pistă de aterizare – îndeosebi băncile şi scaunele 
din clase. 
* profesioniştii ciugulitori de seminţe care transformă zonele în care 
vegetează în ministadioane ale nesimţirii anonime.  
* ştersul mâinilor, în urma folosirii cretei, de perdele; ca ultimă soluţie, 
propunem folosirea mijloacelor informatice moderne, de pixelii din 
imagine neputând a se murdări nimeni.  
* băieţii şi fetele noastre care, după ce se întorc de la fumat, miros 
pătrunzător a… veşnicie, de unde şi confuzia dintre „miasmă” şi 
„mireasmă” ce se face în sălile de curs. 
*  grohăitorii planton care, atunci când trec fete pe lângă ei, îşi dau 
concursul în replici nearticulate ajustând involuntar originea speciilor 
şi trasu’ din maimuţă. 
* că există apometre şi în cer iar Dumnezeu a uitat de noi şi plouă din 
ce în ce mai rar astfel încât anumitor colegi le este restricţionat accesul 
la igienă. 
* colegii, băieţi de cartier manelo-metamorfozaţi care cred că, dacă 
sunt zgomotoşi prin clase, agresivitatea lor se identifică cu inteligenţa 
şi au valoare, motive suficiente pentru a se convinge că inepţiile 
debitate sunt axiome în baza cărora noi, ceilalţi, avem voie să 
respirăm. 
* wc-ul fetelor plin de băieţi (!!!) şi faptul că nimeni nu ia măsuri; nu ne 
interesează ce caută acolo, ci de ce sunt acolo. 
* ţâşnitorile de apă care sunt uneori în perioada de secetă indiferent de 
anotimp. 
  

~ 
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există o legătură între  

CICLICITATEA ECONOMICĂ  

şi CRIZA ECONOMICĂ? 
 

Prof. Cercel Otilia 
Liceul Energetic Târgu Jiu, Liceul Tehnologic Bârseşti 

 
Actuala criză, problemele cu care se confruntă omenirea, ca şi 

direcţiile şi diversele perspective care i se deschid astăzi în faţă constituie o 
adevărată sfidare, poate cea mai mare din întreaga ei istorie. Suntem 
responsabili, şi nu numai pentru trecut, ci mai ales pentru prezentul şi viitorul 
nostru, iar puterea de a ni le face mai bune stă în noi. O criză economică este o 
etapă firească din cadrul oricărui ciclu economic. De aceea, nu trebuie să fim 
surprinși când auzim cuvântul ,,criză economică”, puternic vehiculat în ziua de 
azi, deoarece nu este prima criză de acest gen și nici ultima. Istoria ne-a 
dovedit în deosebite rânduri ciclicitatea acestei legi economice care din când în 
când se confirmă și care se va mai confirma și pe viitor. 

O economie naţională care se conduce în principal după regulile 
economiei de piaţă se caracterizează printr-o dinamică de tip oscilant a 
activităţii economice, cu abateri mai mari sau mai mici de la trendul general. 
Această dinamică specifică este cunoscută în literatura de specialitate sub 
denumirea de fluctuaţie ciclică,fluctuaţie a afacerilor sau cicluri ale afacerilor 
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În activitatea economică este uşor de observat existenta perioadelor in 
care afacerile merg bine si se oferă noi locuri de munca, contrar cu alte 
perioade în care multe întreprinderi suferă pierderi si se văd obligate sa-şi 
închidă porţile sau sa-şi reducă efectivul. 

Daca folosim ca indicator rata de creştere a produsului naţional, de 
exemplu, am putea observa perioadele unor ani în care aceasta rata este 
pozitivă si superioară, să spunem 3% din alte perioade în care rata de creştere 
este mai mică si chiar negativă. De obicei fiecare ciclu conţine 4 faze: 
expansiunea, apogeul, recesiunea si pragul limita.  În argoul economic exista un 
mare număr de termeni pentru a descrie în forma nuanţata faza ciclului in care 
se găseşte situaţia economică respectivă. Astfel, de exemplu, dacă creşterea 
este foarte mare, se vorbeşte de "boom", dacă se bănuieşte că se va ajunge la 
apogeu se va spune "atingem vârful". Momentele sărace ale economiei par ca 
vor sa se compenseze cu o mare bogăţie terminologica; astfel, cuvântul 
recesiune se obişnuieşte să se folosească pentru descreșterile nu foarte lungi 
ale ratei de creştere, stabilind diferenţa faţa de depresiune, care presupune o 
perioadă mai lungă. Oamenii politici, amatori ai eufemismelor, au îmbrăţişat 
expresia "aterizaj blând" pentru a se referi le ceea ce ei vroiau sa fie scurt si 
imperceptibil. Când in loc de creştere a produsului naţional brut se iau in 
considerare indicii bursieri,variabile ce prezintă bruşte schimbări ciclice, se vor 
utiliza termeni "crac" sau "crash". Dacă cineva ar putea prezice cu exactitate 
fazele ciclului economic ar deveni bogat foarte uşor.  

Noţiunea de fluctuaţie economica desemnează ansamblul mişcărilor 
de creştere si descreştere a activităţii economice, măsurate prin variaţia câtorva 
indicatori: preţ, producţie, grad de ocupare a forţei de munca, venit naţional etc. 

În activitatea economică pot fi evidenţiate diferite tipuri de 
fluctuaţii,dintre care menţionăm: 

a) sezoniere,care apar pe parcursul unui an, sunt explicabile si 
previzibile, au la baza factori naturali, sociali etc.; 

b) întâmplătoare, accidentale, generate de factori aleatori precum: 
cataclisme naturale, evenimente sociale si politice deosebite, acţiuni 
neaşteptate ale unor agenţi economici etc.; 

c) ciclice, caracterizate prin aceea că sunt determinate de factori 
interni ai activităţii economice şi se reproduc cu o anumita regularitate de la 
începutul secolului XIX (1825). 

Ciclicitatea este acea formă de mişcare a activităţii economice dintr-o 
tara în care se succed alternativ perioadele de expansiune cu cele de 
contracţie. 
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Se manifestă prin: creşterea cumulativa a producţiei, veniturilor, 
ocupării forţei de muncă, respectiv prin descreşterea cumulativă a acestora. 

Cauzele ciclicităţii sunt numeroase,dar rolul determinant îl are modul 
specific de evoluţie a eficientei (randamentului)utilizării factorilor de producţie. 
Astfel că, într-o combinare dată, factorii de o anumită calitate si structură au o 
eficienţă a utilizării ascendentă, generând: expansiune şi prosperitate 
economică.  

Într-o altă perioadă, eficienţa utilizării factorilor de producţie stagnează 
sau scade, activitatea economică cunoaşte o contracţie, se confruntă cu 
dificultăţi etc., impunându-se înlocuirea si ameliorarea calitativă a factorilor de 
producţie, schimbarea unor structuri tehnice, tehnico-economice si 
organizatorice depăşite. 

Ciclicitatea este forma de evoluţie firească, normală a activităţii 
economice. 
   În cadrul mişcării ciclice se derulează următoarele faze :o perioadă de 
expansiune, un punct de maxim, o perioadă de contracţie şi un punct minim. 
Ciclurile economice se repetă, astfel că depăşirea unui punct de minim şi 
intrarea într-o nouă fază de expansiune marchează începutul unui nou ciclu 
economic.  Economiştii caracterizează fazele ciclului economic astfel: 
a) Faza de expansiune, caracterizată prin: 
 - creşterea producţiei,a veniturilor, a gradului de ocupare a forţei de 
muncă,salariilor,vânzărilor,profitului; 
 - afaceri prospere şi credit ieftin; 
 - creşterea cursului titlurilor de valoare. 
La un moment dat, ca expresie a epuizării sau a limitării posibilităţilor de 
creştere a eficienţei utilizării factorilor de producţie, apar factori perturbatori,care 
frânează expansiunea: scăderea productivității, reducerea ratei profitului, 
dezechilibre care se reflecta in fluctuația si scăderea cursului titlurilor de 
valoare, scumpirea creditului, restrângerea creditelor si investițiilor. 
Când fenomenele de criză economică (stagnarea sau scăderea producţiei, 
creşterea numărului de falimente si a şomajului) se propaga în întregul sistem 
economic, se instalează o noua fază: 
b) Depresiunea. În această fază caracterizată prin dezechilibre economice, 
întreprinderile adopta măsuri de reducere a costurilor, de înlocuire si 
modernizare a capitalului fix; Investiţiile care se fac permit depășirea depresiunii 
spre o noua faza ascendenta a ciclului economic. 

Ieşirea din faza de depresiune se realizează prin acţiuni care au ca 
scop modernizarea capitalului fix etc., creşte cererea de capital fix si circulant, 
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stimulând producția in ramurile respective . Aceasta determina creșterea 
gradului de ocupare a forţei de muncă în ramurile ce produc bunuri de 
producție . Având venituri mai mari, cei care muncesc îşi sporesc cererea de 
bunuri de consum, absorbind şi înviorând producţia în întreprinderile care le 
produc, crescând gradul de ocupare a forţei de muncă şi în acest sector. 

Se iniţiază o nouă fază de expansiune, urmata de o alta contracție 
marcând trecerea la un nou ciclu economic, reprezentând un progres fata de cel 
precedent. 

Economiştii utilizează pentru descrierea fazelor unui ciclu economic 
conceptele de: 

- recesiunea (manifestările de criza economica si depresiunea), dominata 
de efecte negative; Recesiunea este forma severă de criză economică. Declin 
general al nivelului activității economice si al creșterii economice, caracterizat 
prin șomaj, devalorizare, inflație, scădere a nivelului de trai. O recesiune mai 
îndelungată duce la depresiune economica. Depresiunea este considerata o 
forma rara dar extrema de recesiune, fiind caracterizata in principal de o 
creștere "neobișnuită" a ratei șomajului, restricționarea creditelor, restrângerea 
majora a producției industriale si a investițiilor, deflația preturilor, hiperinflație, 
numeroase falimente bancare, schimburi comerciale semnificativ reduse, un 
curs valutar foarte volatil si impredictibil, in principal cu tendința de devalorizare. 

- boom-ul (reluarea creșterii economice si expansiunea), caracterizat prin 
fenomene pozitive. O asemenea prezentare a ciclului economic evidențiază 
faptul ca viața economica are o evoluție ciclică, ondulatorie, pulsatorie, dar in 
general ascendentă. Nu există un model general al ciclului economic şi nici 
două cicluri identice prin durata si configuraţia fazelor, nici în aceeaşi tară, nici 
în ţări diferite. Evoluțiile (fluctuaţiile) ciclice sunt nuanțate şi complexe. Astfel: 

 recesiunea se poate caracteriza prin: 
- stagnări sau reduceri modice ale activității economice; 
- reduceri ample si de durata ale activității economice; 

 expansiunea poate f : 
- viguroasa,cuprinzând majoritatea sau totalitatea domeniilor 
economice ; 
- puțin semnificativa,de scurta durata si în câteva ramuri si domenii. 

Evoluţia ciclică are o determinare obiectivă, dar agenţii economici şi guvernele 
promovează măsuri pentru atenuarea undelor ciclului economic si in special a 
recesiunii si a efectelor negative pe care aceasta le generează. 

Prima realizare în elaborarea unor politici anticriză aparţine 
economistului englez J.M. Keynes si datează din deceniile 4-5 ale secolului XX. 
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Ele au evoluat, devenind mai ample si mai coerente, fiind azi alcătuite din: 
a) Politica monetara si de credit, care foloseşte ca instrumente: 

- rata dobânzii; - creditul; - masa băneasca. 
 Acestea sunt aplicate diferențiat pe cele doua faze (stări) ale ciclului 
economic. 
  În condiții de boom prelungit se urmărește frânarea cererii de bunuri de 
consum si a investițiilor prin: - majorarea ratei dobânzii;  - impunerea de 
restricții la acordarea de credite; - efectuarea unui control mai riguros al masei 
bănești. 
În faza de recesiune se urmărește stimularea producției si a investițiilor prin: 
 - reducerea ratei dobânzii ; 
 - sporirea volumului de credite ; 
 - creșterea masei monetare. 
 b) Politica cheltuielilor publice, constă în creşterea, în faza de 
recesiune, a cheltuielilor de la bugetul de stat pentru: 
 - a mări cererea globală; 
 - a impulsiona producţia; 
 - a realiza trecerea la faza de expansiune. 

Cheltuielile publice sunt orientate spre achiziţii de stat, investiţii cu 
caracter social-cultural,investiții în întreprinderile publice. 
In faza de boom cheltuielile publice (bugetare) se reduc. 

c) Politica fiscală, care utilizează pârghia fiscală (impozite si taxe) în 
scopuri anticiclice, în mod diferențiat: 
- în faza de recesiune, statul reduce fiscalitatea, stimulând consumul si 
investițiile; 
- în faza de boom, statul majorează fiscalitatea, pentru a frâna consumul si 
investiţiile. 

Teorii recente privind depăşirea crizei economice. 
Creşterea economică 
Exista doua mari categorii de politici care vizează creșterea 

economica: 
a. politici de stimulare a cererii agregate: urmăresc încurajarea 

investițiilor si creșterea PIB.. Creșterea ofertei agregate are ca efect încurajarea 
cercetării-dezvoltării, inovației si aplicării celor mai noi metode de management; 

b. politici de intervenție pe piață: se refera la investiții în noi produse si 
tehnologii, planificarea si programarea economica, preluarea controlului 
anumitor ramuri economice de către stat. 
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Putem vorbi despre o „vină” comună în ceea ce priveşte generarea 
crizei. Anume, faptul că operatorii de pe piaţă, fie ei bancheri, investitori, 
întreprinzători sau consumatori,cu toţii au manifestat un comportament 
economic iraţional. Investițiile joaca un rol important în realizarea creșterii 
economice.  

După orice criza economica sunt si câteva lucruri bune care rămân. 
Printre acestea aș enumera creșterea gradului de atenție a managementului 
privat la observarea riscurilor pieței, creșterea competitivității produselor si 
serviciilor si creșterea gradului de înțelegere a oamenilor față de importanța 
calității muncii lor, pentru sustenabilitatea locului de munca. 
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► LUMEA ŞI CHIPURILE EI 
 

Andreea-Alexandra Moldovan, VIII A 

Şcoala Generală Nr.7 Petroşani,  

prof. îndrumător Georgiana-Monteola Gherlan  

Aveam doar ochi şi suflet. Pluteam deasupra unei mări 

întunecate, cufundată în tăcere, lipsită de orice sunet, de orice clipocit. 

Dansul ei ameţitor mângâia, din când în când, trupul nisipos al ţărmului. 

Neantul îl acoperea şi părea pierdut pe vecie în eternitatea goală şi 

pustie. 

 Dar, dintr-o dată, din adâncurile mării se ridică la suprafaţă un 

munte, pe vârful căruia creştea falnică o floare de lotus. Încet, încet, 

aceasta se desface, iar în mijlocul ei apare Soarele. 

 Lumina îşi face apariţia, iar graniţa dintre lumină şi întuneric se 

conturează, undeva, la orizont. Să fie lumină! Şi a fost lumină, iar odată 

cu ea au coborât în lumea noastră culorile. Lumina şi culorile ce o 

alcătuiesc au născut spaţiul, au întemeiat lumea, au scos-o din tenebre, 

au format formele şi au insuflat viaţa. 

 Lumina roşiatică a răsăritului a cuprins albeaţa zorilor, semn că 

începuturile lumii s-au produs. Ecoul muţeniei răsună sub sclipirea 

astrului. Marea începe să freamăte, valurile se adună, iar undeva, în 

adâncuri apar bancuri de peşti coloraţi. În depărtare se aude un zgomot 

puternic, iar din mare se ridică pământul. Acesta se înalţă, iar dintr-o 

dată, începe să se acopere de jos în sus cu o mantie verde. Nu-mi dau 

seama ce este, dar sufletul şi ochii mei se apropie. Văd pădurea de un 
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verde crud. În frunzele copacilor şi pe pajiştile de pe insula ce tocmai s-

a ridicat, mi se arată un chip al unei domniţe care dansează în armonie 

cu firele de iarbă. 

 Plutesc...Într-un izvor cu susurul cristalin mi-apare un chip al 

unui tânăr, care vrea din tot sufletul să aducă tot ce e mai bun în această 

lume nou creată. 

 Privesc în sus. Cerul senin şi lumina caldă a soarelui îmi 

dezvăluie un alt chip al lumii: este chipul unei mame care dăruieşte 

dragoste şi iubire. 

 De undeva, de pe insulă, se aud sunete jucăuşe. Un alt chip al 

lumii mi se înfăţişează: este un chip primitor şi pur al unui copil care 

este pregătit să primească pe oricine să se joace şi să comunice cu el. 

 Dar, norii se adună pe cer, iar vântul începe să bată. Prin 

perdeaua de ploaie apare un chip nou, diferit de celelalte: este înfăţişarea 

unui om încruntat, supărat, care aduce cu el războiul, suferinţa şi 

durerea. Răul şi-a făcut apariţia în această lume. Din toate celelalte 

culori a luat fiinţă negrul, care se furişează în toate colţurile lumii. Dar, 

de fiecare dată, din negru se nasc alte culori, cu alte chipuri, mai vesele, 

mai triste. Important este că niciodată nu dispar. Apar şi reapar mereu... 

 De acum, în fiecare culoare zăresc un chip, iar carnavalul de 

culori dansează veşnic peste pământ, peste mare, prin zare şi se adună 

într-un cântec care acoperă şi protejează pământul... 

 Acest carnaval ce se aşterne şi pluteşte veşnic deasupra 

pământului este Oceanul Gândurilor, cel care îşi continuă la nesfârşit 

fluxul şi refluxul, influenţând gândirea tuturor fiinţelor vii. Tot ceea ce 

există construieşte, distruge, face eforturi şi încearcă să extragă 

necunoscutul din cunoscut.  

De undeva, de nicăieri, a început să se audă o muzică domoală, 

o muzică a astrelor, amestecată cu vechea muzică a timpului. Timpul şi-

a mişcat carul de chihlimbar... Anii trec... 

În valurile, uneori mai învolburate, alteori mai limpezi ale 

oceanului, apare o barcă. În ea zăresc doi oameni, un copac, o floare şi 

câteva animale.  

Unul dintre oameni este un bătrân, cu barba albă ca argintul 

crinului, iar faţa lui exprimă înţelepciunea. Mă apropii uşor de fiinţa 

care, parcă a pus stăpânire pe mine. Nu trebuie să-l cunoşti, nu trebuie 

să ştii cum îl cheamă... Dar îţi poţi da seama că este însuşi Creatorul a 

ceea ce este în jurul meu. El este prezent în creaţia Sa. O parte a 
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Creatorului va trăi întotdeauna în creaţia Sa. Este adevărat că El este 

mai mult decât creaţia Sa, dar trăieşte în ea. Trăiesc sentimentele lui, 

visele şi speranţele. Creaţia e vie datorită Creatorului.  

Celălalt om avea ochii acoperiţi cu bandaje din plante. La un 

moment dat, ochii lui sunt eliberaţi de frunzele care îi acopereau. 

În acelaşi moment, un fulger violet înfloreşte pe cer ca o tufă de 

lilieci nervoşi. Pânzele cunoaşterii, ţesăturile de inteligenţă şi fascinaţia 

înţelepciunii s-au aşternut peste Oceanul Gândurilor. 

- Doamne, ce minunăţii! Ce minunăţii îmi este dat să văd! spuse 

omul. 

Teama îmi încătuşează sufletul. Uluită, întreb: 

- La ce te uiţi şi te minunezi atât de tare? 

- Cum la ce ? La floarea aceasta minunată! Şi la copacul de 

acolo şi, uite, priveşte norii, cât sunt de frumoşi! 

- Omule, tu n-ai mai văzut până acum un pom, o floare, norii 

pufoşi, păsările zburând? 

- Nu! Până acum am fost orb, din naştere. Datorită acestui om 

care m-a luat cu el în această călătorie şi care m-a îngrijit cu multă 

dragoste, mi-a acoperit ochii cu plantele tămăduitoare, m-am vindecat. 

Poate că tu, văzând în fiecare zi florile, copacii, norii, soarele, nici nu 

mai realizezi cât este de minunată această lume. Eu o văd pentru prima 

oară şi, crede-mă, niciodată nu mi-aş fi imaginat că este atât de frumos! 

Îi mulţumesc Lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri frumoase pe 

care le-a creat şi pentru faptul că m-a ajutat să pot, în sfârşit, să le văd şi 

să mă bucur de ele. Când voi ajunge la mal, voi construi o biserică 

pentru că trebuie să-i mulţumesc Lui Dumnezeu pentru minunea pe care 

a făcut-o azi cu mine. 

În sufletul meu, am înţeles că negrul pe care l-am văzut, s-a ivit 

din vina mea. Nu lumea din jurul meu este de vină, ci eu. Toate sunt 

pline de frumuseţe, toate au o valoare, toate sunt minuni, pentru că totul 

reprezintă creaţia a unui Creator. Eu nu ştiu să le văd, să le observ, să le 

apreciez, să le respect. 

În fiecare zi ar trebui să mă opresc din ceea ce fac, să-mi răpesc 

câteva momente şi să văd opera Arhitectului universului nostru. Să mă 

gândesc la frumuseţea răsăritului de soare, la splendoarea apusului în 

ruginiul serii, la sutele de mii de specii de animale felurite, de la 

târâtoare la peşti şi de la păsări la mamifere. Ce minune este mai 
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frumoasă decât o floare ce se deschide, oferindu-şi parfumul? Este 

cineva atât de crud, încât să nu simtă măiestria naturii?  
Eu, omul, eu, picătura neînsemnată în curgerea eternă a timpului, 

trebuie să mă întreb în fiecare zi de unde vin şi încotro mă îndrept. Am în 

mine cel mai de preţ dar: darul vieţii. Am, de asemenea, puterea de a crea 

viaţa. Şi de aceea trebuie să apăr acest dar pe care mi l-a oferit Creatorul 

nostru. 

Da. M-am uitat în jur şi L-am văzut în frumuseţile lumii care mă 

înconjoară, L-am auzit în susurul izvoarelor de munte, în ciripitul vesel al 

păsărilor, în graiul oamenilor. Tot ceea ce este creat reprezintă reflexia şi 

expresia Lui în diferite imagini. Iar aceste imagini nasc gândurile 

oamenilor, care interacţionează cu trupul lor fizic, pentru ca apoi, să le 

influenţeze spiritul.  

Gândul meu bun, emanant de mine atunci când am început şi eu 

„să văd” creaţia înălţătoare din jurul meu, s-a propagat în Oceanul 

Gândurilor, la fel cum o piatră aruncată în apă generează valuri concentrice, 

tulburând liniştea apei. Alături de gândul meu bun, au luat naştere alte 

gânduri bune, care au inundat lumea oamenilor. Am reuşit să generăm 

valuri de gânduri pozitive, curate şi pure, la fel ca sufletele celor care iubesc 

şi respectă creaţia. Acum suntem mai frumoşi. Pentru că gândul este 

creatorul înfăţişării noastre exterioare în această lume şi amprenta în lumea 

de dincolo. Când vom ajunge dincolo, singurele lucruri pe care le vom lua 

cu noi vor fi rezultatele gândurilor noastre.  

Adevăratele miracole trebuie să le simţi, nu trebuie să le vezi! Şi în 

orice creştin se întâmplă un miracol atunci când, apropiindu-se de natură 

prin blândeţea şi candoarea sufletului său, simte cum se apropie de 

Dumnezeu.  

Fiecare om trebuie să înţeleagă că toate darurile ne-au fost făcute 

nouă, dar şi urmaşii noştri au dreptul să se bucure de ele, iar noi suntem 

datori să le păstrăm şi să le ducem mai departe. Să respectăm natura, să ne 

respectăm semenii şi, astfel, să-L respectăm pe Creatorul lor! 

Timpul şi-a oprit caleaşca. Simt că zbor şi mă desprind de trupul pe 

care îl am, un trup ce are supleţea fumului în văzduh, aşa cum sunt trupurile 

cereşti. Universul rotund al poveştii transcede pereţii de sticlă ai amintirilor. 

Mă trezesc mângâiată de vântul fugar, într-o grădină plină de flori viu 

colorate care îmi mulţumeau, trimiţându-mi parfumul lor. Animalele erau 
fericite, de asemenea, iar razele soarelui ne insuflă tuturor setea de adevăr, 

de speranţă, de lumină sufletească, de linişte.  

Cu siguranţă va fi o lume mai bună! Pentru că tocmai am început 

să o schimbăm cu toţii.  
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► CREDINŢA ŞI IDENTITATEA  
 

Maria  Șchiopu, 10A  

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani  

 

Credinţa creştină nu este o realitate exterioară poporului, ceva 

adăugat, ci credinţa creştină este parte intrinsecă din identitatea 

românească, deoarece nu a existat o vreme în istorie ca poporul român 

să fie un popor păgân. De când s-a născut ca popor nou de atunci s-a şi 

creştinat. Deci, demnitatea noastră de biserică apostolică cere să ne 

împlinim datoria noastră de mărturisitori ai iubirii lui Hristos, ai 

credinţei apostolice, oriunde ne-am afla, în orice poziţie socială şi în 

orice loc de pe glob (PF Daniel). 

Specificul național își pune amprenta pe practicile din biserică și 

pe credința oamenilor;  anumite lucruri vin de la strămoși, care devin 

creștine, dar nu aparțin celorlalte neamuri, ci numai neamului tău.  

Felul de a fi eclesial, ca etos în Hristos, nu este o manifestare 

individuală, ci își exprimă existența sa în mod universal. De aceea și 

Hristos în «Predica de pe Munte» a unit credința către El cu ținerea voii 

lui Dumnezeu: «nu tot cel ce Îmi zice Doamne, Doamne, va intra în 

Împărăția Cerurilor, ci cel care face voia Tatălui Meu, Celui din ceruri». 

Unirea dintre dogme și etosul credinței și al vieții, nu este mecanică ci 

este lucrarea Duhului Sfânt, care presupune conlucrarea liberă cu omul. 

Ca să rămână credința nezdruncinată este nevoie de ajutorul și de 

lucrarea activă a Duhului Sfânt în credincios. Lucrarea activă a Duhului 

Sfânt în credincios este asigurată prin curățenia viețuirii. Viața curată 

face ca Duhul Sfânt să rămână lucrător și să întărească puterea credinței. 
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De aceea, este imposibil ca să nu se clatine credința aceluia ce are viață 

necurată, deoarece viața prihănită devine piedică în trăirea exactă a 

dogmelor în așa măsură încât dogmele acestea se strâmbă în mintea lui 

și încep să corespundă cu viața sa întinată.  

Viața eronată și întinată împiedică înțelegerea înălțimii 

dogmelor credinței, deoarece, în mod practic, întunecă puterea de 

înțelegere a minții. Și, așa cum nu este posibil ca cineva care se găsește 

în înșelare dar trăiește corect (având smerenie, dragoste, moralitate, 

virtute, viață curată) sa rămână într-un final în înșelare, tot așa cel care 

se găsește în viclenie, nu poate să ajungă repede la înălțimea dogmelor.  

Cel care caută adevărul, trebuie să se păzească neîntinat de orice patimă. 

Cel care se eliberează de patimi, și din înșelare se va elibera și adevărul 

va cunoaște. Dumnezeu cheamă și conduce la adevăr pe orice om care 

are frică de Dumnezeu și viață virtuoasă. Nu există situație, spune 

Sfântul Ioan Hrisostom, ca un om de altă religie sau eretic, să rămână în 

înșelare, atunci când este bun și iubitor de oameni. Întotdeauna 

Dumnezeu îl va conduce la Biserica Sa. Dacă se întâmplă însă, să 

rămână în înșelarea sa, atunci există cu siguranță o altă patimă pe care o 

are, cum ar fi slava deșartă, nepăsarea sau lenea sufletească, lipsa de 

grijă față de propria mântuire, etc.  «Dumnezeu îi atrage pe cei care se 

găsesc în înșelare, atunci când au viața curată». Un exemplu este 

Apostolul Pavel, care era un prigonitor și luptător cumplit împotriva 

Bisericii lui Hristos. Deoarece avea o viața ireproșabilă, nu numai că a 

primit credința Bisericii, dar și pe toți i-a întrecut. 

Cât privește legătura dintre credința și viața în cadrul Bisericii, 

apare următorul fenomen tragic și paradoxal. În zilele noastre, mulți 

creștini ortodocși ne arătam a crede după credința Răsăritului, dar ne 

comportăm și trăim Apusean. Aceasta este o problemă foarte gravă, 

deoarece confirmă o fracturare interioară existențială. De aceea, se 

înțelege de ce în vremea noastră se schimbă adevăruri înrădăcinate de 

secole, în ciuda recomandării clare scrispturistice și patristice de a nu 

«schimbă granițele veșnice pe care le-au așezat Părinții Bisericii». Felul 

apusean de a trăi, care de la început și prin construcția sa este definit ca 

arogant și plin de mândrie, are ca rezultat nașterea oricărei erezii. 

Biserica este şi a fost, de multe ori, mai convingătoare decât 

chiar multe dintre instituţiile statului. Despre Biserică, Sfinţii Părinţi 

vorbesc· numind-o „cerul pe pământ”, sau „împărăţia lui Dumnezeu din 

lumea aceasta„ prefigurare a fericirii veşnice din împărăţia cerurilor. 
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Păstrătoare a unui tezaur duhovnicesc şi cultural de o mare valoare, 

Biserica este însuşi sufletul românesc, în dimensiunea lui cea mai 

curată, cea mai înălţătoare.  

Între aceste comori, se numără, în primul rând, Sfânta Tradiţie, 

tezaurul dogmatic pentru păstrarea căruia au murit şi mulţi dintre 

strămoşii noştri, încă din cele mai vechi timpuri, de la sfinţii mucenici 

Atalos, Zoticos, Filipos şi Camasis de la Niculiţel, până la Sfântul 

Emilian de Durostorum, Sfântul Sava al Buzăului şi nu în ultimul rând, 

episcopul Bretanion al Tomisului, care a participat la Marele Sinod de la 

Niceea în anul 325.  

Nu vom trece cu vederea nici ispitele şi provocările cărora 

trebuie să le răspundă Biserica în zilele noastre, în calitatea sa de 

conducătoare a lumii către sfințenie, către împărăţia lui Dumnezeu. Între 

acestea, practicarea unor mari păcate, cum ar fi desfrânarea la scară tot 

mai largă, avortul, homosexualitatea, violenţa, traficul de droguri şi de 

persoane, prostituţia, abandonarea copiilor şi a bătrânilor, transplantul 

de organe, eutanasia şi alte tehnici biomedicale, provocările politicului, 

ecumenismul.  

În toate acestea, ea este nevoită· să dea un răspuns creştin, 

păstrând adevărul şi duhul sfinţilor părinţi şi mărturisindu-l lumii 

contemporane, prin latura dinamică a Sfintei Tradiţii, care înseamnă 

aplicarea în actualitate a învăţăturii Mântuitorului Hristos. Iar toate 

acestea sunt, de fapt, afirmarea individualităţii creştine şi a identităţii 

româneşti, în lumea noastră.  

La fel de expusă provocărilor moderne, dar şi mare păstrătoare a 

valorilor identitare, este familia, instituită de Dunmezeu înainte de 

căderea protopărinţilor noştri: „Şi a făcut Dumnezeu pe om după Chipul 

Său (...) a făcut bărbat şi femeie” (Facere 1,27 + Facere cap 2, 18-24). 

Dacă privim către această Sfântă Taină, ne îndreptăm către adâncurile 

de necuprins ale ştiinţei şi pedagogiei Dumnezeieşti, către lucrul pe 

care-L are Dumnezeu şi judecata Lui cu fiecare om în parte. Pentru că şi 

dacă contemplăm această Sfântă Taină şi raţiunile ei dumnezeieşti, 

vedem grija Lui Dumnezeu ca să nu fie omul singur, ci să aibă ajutor 

după măsura Lui, cu care să împartă stăpânirea pământului, să se 

desfăteze de bunătatea roadelor lui şi să se unească într-un singur trup.  

Taina nunţii reprezintă de fapt, sfinţirea iubirii; atât iubirii 

trupeşti, cât şi a celei sufleteşti; ajungând până la unirea desăvârşită într-

un singur trup. Sfântul Apostol Pavel slăvea iubirea ca pe o temelie a 
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tuturor faptelor bune şi chiar a muceniciei: „şi dacă aş da întreg trupul 

meu să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu sunt”. Chipul iubirii 

familiale se găseşte în însuşi Dumnezeu, care nu este o singură 

Persoană, închisă în egoismul ei, nici două persoane egoiste în iubirea 

lor, ci treime de Persoane, împărtăşindu-şi iubirea reciproc: Tatăl îl 

iubeşte pe Fiul prin Duhul Sfânt. Astfel, Dumenzeu se face exemplu de 

iubire pentru om. La fel vrea Sfânta Biserică să ajungă soţii, uniţi într-un 

singur trup şi într-un singur gând, deschişi, prin iubire, către o familie 

mai largă, care este comunitatea, Biserica. Între scopurile căsătoriei se 

numără şi unirea trupească cu scopul naşterii de prunci buni şi al feririi 

de desfrânare, dar, mai ales, creşterea în iubire, creşterea duhovnicească.   

Dacă am distruge celula familiei s-ar clătina multe lucruri în 

societate. Ea păstrează. un echilibru, o înţelepciune zămislind viaţă şi 

conducând spre mântuire pe mulţi. În ea se află chiar începuturile 

ascultării şi smereniei monahale, în ea se descoperă chemarea preoţiei şi 

unele harisme. În familie soţii experimentează metode de educaţie 

creştină pregătindu-şi copiii pentru viaţa veşnică. Familia este o Biserică 

în mic unde se exersează comuniunea, milostenia, ascultarea, 

întrajutorarea, iubirea conjugală, paternă, filială. Aici se învaţă munca, 

ştiinţa şi cultura prin îngăduinţa partenerului de viaţă sau a părinţilor. 

Tot aici se învaţă smerenia, răbdarea, nădejdea, se taie păcatul şi se 

dospeşte virtutea. Într-un cuvânt se perfecţionează fiinţa omenească în 

concordanţă cu voia celor din jur şi a lui Dumnezeu. Din păcate însă, în 

lumea noastră, în care am uitat de Dumnezeu, lipsa împlinirii familiale îi 

împinge pe mulţi către viciu, fie el beţie, necredinţă ş.a. Mulţi iau drept 

otravă medicamentul dumnezeiesc şi în loc să se tămăduiască se afundă 

mai adânc în patimi.  

Prin însăşi existenţa şi viaţa ei însă, familia românească 

răspunde acestor probleme ale lumii moderne, fiind ea însăşi o valoare 

identitară, depozitara unui tezaur cultural de mare valoare şi locul· în 

care identitatea naţională începe să capete contur, de la cea mai fragedă 

vârstă.  

Aplicând cele mai sus relatate, putem spune că şi şcoala este 

pusă în situaţia de a răspunde provocărilor lumii moderne, prin 

promovarea sau nu a unor categorii de valori în rândul tinerilor. Prin 

calitatea sa educaţională, şcoala poate reprezenta unul dintre locurile de 

păstrare şi transmitere a valorilor identitare. De aceea educaţia şcolară 
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reflectă stadiul la care a ajuns o societate, valorile care primează dar şi 

un anumit raport între tradiţie şi noutate.  

A vorbi despre păstrarea şi transmiterea tradiţiei populare în şcoli ar 

însemna, practic, a vorbi de o foarte sumară preocupare, care figurează 

prea putin în programele de învăţământ, iar, de multe ori, nici între 

activităţile extraşcolare. Învăţământul ignoră, uneori, relevarea valorilor 

identitare româneşti, preferând introducerea în studiul elevilor a unor 

valori în vogă, cum ar fi educaţia sexuală (de la vârste foarte mici) şi 

promovând distracţiile sub orice formă, în locul aprofundării unor 

discipline folositoare vieţii. De aceea, în acest domeniu, studiul 

tradiţiilor populare, cunoaşterea şi conservarea valorilor identitare, 

stimularea interesului tinerilor pentru aceste valori, cultivarea 

aptitudinilor lor artistice sau meşteşugăreşti ar putea contribui mult la 

dezvoltarea personalităţii umane, la spiritualizarea şi socializarea 

tinerilor, la găsirea unui sens al vieţii, a unei motivaţii existenţiale, de 

care adeseori sunt lipsiţi.  

Într-un cuvânt, putem spune că patrimoniul valorilor identitare 

româneşti poate constitui, pentru societatea actuală, o alternativă 

educaţională, artistică, economică, cu un potenţial deloc neglijabil, o 

alternativă şi o soluţie a unora dintre dilemele, căutările şi neîmplinirile 

contemporane. Iar dacă vocea tradiţiei, credinţei şi educaţiei româneşti 

tradiţionale se ridică uneori împotriva unor valori en vogue, care vor să 

pervertească însăşi fiinţa umană, se cuvine să trecem peste ranguri, 

poziţie socială, chiar peste practicile şi preferinţele individuale, sau 

personale, atunci când acestea sunt nocive din punct de vedere moral, 

social, creştin.  
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► SOLIDARITATE ȘI PRIETENIE 
 

Eleva: Alexandra Tiţa, 11E, 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

Prof. coordonator: Elena Bărbulescu  

 

Pornind de la citatul: „Prietenul iubește în orice vreme, iar în 

nenorocire el e ca un frate”, vom ajunge la concluzia că, noi oamenii, 

suntem creați pentru a ne ajuta unii pe alții, indiferent de tristețe sau 

bucurie. 

Pentru o mai concisă explicație, cu privire la acest lucru, am 

ales o pildă și anume, Pilda samarineanului milostiv: 

Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, și a căzut între 

tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l 

aproape mort. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea și, 

văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea și un levit, ajungând în acel 

loc și văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a 

venit la el și, văzându-l, i s-a făcut milă, și, apropiindu-se, i-a legat 

rănile, turnând pe ele untdelemn și vin, și, punându-l pe dobitocul său, 

l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el.(...).  
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Care dintre cei trei, reiese că a fost aproapele celui căzut între 

tâlhari? Evident, cel care a făcut milă cu el. Vedem astfel, că din această 

pildă, a Samarineanului milostiv, se distinge legătura oamenilor cu 

Dumnezeu, deoarece El a lăsat 10 porunci, care să ne ajute să fim buni 

cu noi înșine, cu cei din jur și mai ales, să învățăm să comunicăm cu El 

prin rugăciune.  

Iisus ne-a spus că cea mai mare poruncă este, să-L iubim pe 

Dumnezeu din toate puterile noastre și pe aproapele nostru, la fel cum 

ne iubim pe noi: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima 

ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, iar pe aproapele tău, ca pe tine 

însuți.” 

Dar, oare, cine este aproapele nostru? Aceasta, este una dintre cele mai 

frecvente întrebări, pe care și-o adresează oamenii, atunci, când se 

gândesc să-l ajute pe aproapele.  

Toți oamenii! Nu contează culoarea pielii, religia, 

naționalitatea; cu toții avem în noi chipul lui Dumnezeu, și, de aceea 

trebuie să trăim în bună înțelegere, ajutându-ne atunci când ne aflăm la 

strâmtorare.  

Solidaritatea, este sentimentul care îi determină pe oameni să-și 

acorde ajutor reciproc. Lumea, ușor, ușor, s-a schimbat și a ajuns la 

sentimente destul de crude, dar și la fapte, care mai târziu, în viața lor, 

au apărut ca o pedeapsă. 

Prietenia, însă, este reprezentată prin acel sentiment de 

simpatie, de stimă, de respect și atașament reciproc, ce leagă două 

persoane.  

Cu adevărat, prietenul este mai dorit decât însăși lumina, spune 

Sfântul Ioan Gură de Aur, iar Ernest Bernea, în lucrarea sa, ÎNDEMN 

LA SIMPLITATE, vorbește despre prietenie, astfel: “Prietenia este una 

dintre alesele virtuți ale omului. Elementele care o alcătuiesc, par să fie 

în număr de trei și anume: dragostea, asemănarea de structură interioară 

și unitatea de năzuințe (...) . Iubind omul din fratele tău, înseamnă că-L 

ai pe Dumnezeu aproape, înseamnă că umbli pe căile veșniciei. Prietenia 

este ordine nouă în lumea renăscută a lui Iisus.” 

Factorii cei mai importanți ai solidaritații și prieteniei, sunt 

reprezentați de suflet și acordarea ajutorului, indiferent de 

împrejurări; toate acestea, se fac din inițiativa proprie și dau dovadă de 

curaj dar și de iubire a aproapelui, chiar și în situații critice, din care, 

nici măcar tu însuți nu te-ai fi gândit că vei putea ieșii. 
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Dumnezeu ne descoperă faptul că vrea ca toți oamenii să fie 

uniți, și, de aceea a lăsat interesul propriu al fiecăruia, să depindă de al 

altora. Faptul că avem nevoie unii de alții, este un lucru folositor, 

rânduit spre a noastră apropiere de oameni și de Dumnezeu. 

Pilda Samarineanului milostiv, ne arată că noi oamenii, ne 

putem ajuta chiar dacă nu suntem văzuți bine de cei din jur. Trebuie să 

ajutăm aproapele la nevoie și să îi oferim tot sprijinul moral cât și fizic. 

Această pildă, ne arată cum, un samarinean, ajută un om nevinovat, 

bătut și jefuit pe un drum pustiu; deși, pe acel drum, trec mai mulți 

călători, care, deși îl văd pe cel ce zăcea, aproape mort, nimeni nu se 

oprește pentru a-l ajuta, ci, fiecare, își continuă drumul. Dar 

samarineanul, când l-a văzut, s-a oprit și i-a oferit ajutor, omului rănit. 

De aici, ar trebuii să tragem o concluzie constructivă. Oamenii, 

ar trebuii să fie mai uniți, pentru a lupta împotriva obstacolelor care îi 

urmăresc o viață întreagă. Singuri, vom cădea în abisul păcatului și va 

trebuii să dăm socoteală faptelor noastre, dar împreună, vom putea fi 

ajutați și vom ajuta la rândul nostru, pentru o viață cât mai pașnică și 

liniștită, in preajma persoanelor care ne sunt alături, indiferent de 

situația fizică și cea spirituală. 

Purtarea cu dragoste față de aproapele, cuvântul nostru plin de 

mângâiere pe care îl spunem celui întristat, apărarea celui nedreptățit, 

împotrivirea față de gândurile rele, nevoința în rugăciune, răbdarea, 

milostivirea, dragostea și orice altă virtute, acestea Îl odihnesc pe 

Dumnezeu și atrag în sufletele noastre, harul Lui, care ne ajută să 

înfruntăm greutățile vieții. 
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► RELIGIA ȘI ȘTIINȚA, DE LA CONFLICT LA DIALOG 
 

Elev: Bogdan Popescu, 11B, 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

Prof. coordonator: Elena Bărbulescu  
 

Încă de la început, trebuie precizat că legătura dintre știință și 

religie  nu este caracterizată de o competiție sau de o rivalitate, aceasta 

fiind o asociere pentru adevăr! Mai concret, o unire a gândirii omenești 

și a celei dumnezeiești,  pentru aflarea lui:  “Veți cunoaște adevărul, iar 

adevărul vă va face liberi." 

Atât gândirea teologică, 

cât și cea științifică, trebuie să 

fie bazate pe un algoritm logic 

cu obiective clare și bine 

delimitate. Numai pe făgașul 

acestui tip de gândire omul 

ajunge la mântuire. Aceste două 

domenii, nu pot conlucra 

separat, ele fiind într-o strânsă 

legătură, așa cum afirma și 

marele fizician Albert Einstein 

"Știința fără religie este 

neputincioasă, iar religia fără 

știință este oarbă". 
Cele două domenii îl 

arată pe om în chip fundamental, 

ca ființă dialogică. Demersul său 

de cunoaștere, dacă este profund, va genera o deschidere în interiorul 

ființei umane în sensul acestui "dialogic" și se traduce printr-o împlinire 

la nivel de ființare pe tot întregul ființei. 
În această situație, dialogul dintre universurile de cunoaștere 

teologic și științific, care a avut loc atât în interiorul ființei umane cât și 

în spațiul inter-uman, în care oamenii se împărtășesc reciproc din 

bogăția de trăire și de înțelegere a aproapelui lor, ne apare nu numai 

perfect posibil, ci și profund normal, ca unul ce se construiește pe fondul 

unei duble deschideri de tip dialogic, realizată de fiecare demers în 

parte, științific și respectiv teologic. 
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Timp de zeci de ani de educație am învățat că totul e materie, că 

putem domina natura, că omul este cea mai puternică ființă, că absolut 

totul poate fi explicat. Între timp porțile s-au deschis spre cunoaștere. O 

mentalitate modelată cu o perseverență demnă vreodată la un popor,  nu 

se poate schimba peste noapte. Dacă Dumnezeu ar fi demonstrat dacă 

legislația cerului, i-ar încadra existența în bornele sale, n-am mai putea 

vorbii despre dumnezeire, ci de încă un element de cunoaștere pe lângă 

altele.  

La întrebarea: De unde atâta reticență în fața religiei? Religiosul 

ar răspunde simplu: ,,din lipsă de smerenie”. Însă, cum poate fi convins 

cineva, care vede în jur doar materie, că Dumnezeu este deasupra 

tuturor?  

Dar, să nu ne facem iluzii că printre reprezentanții religiei nu 

sunt mulți dornici de dialog. Materia și spiritul nu au nimic în comun. 

Foarte mulți cercetători în ardoarea lor de a dovedii genialitatea cărții 

sfinte vor să transmită mesajul Scripturii. Cercetătorii, spun, nimic 

altceva decât momentul creației. Acesta este poate cel mai bun exemplu 

pentru a dovedii greșeala. 

Relația dintre religie și știință, este influențată de perspective eronate și 

numeroase mituri. 

 Conflictul 

Mulți gânditori ai științei sunt absolut siguri că religia nu se 

poate împăca niciodată cu știința. Principala cauză ce-i face să tragă o 

astfel de concluzie este că religia nu poate demonstra în mod direct 

adevărul ideilor, în timp ce știința poate face asta. Specialiștii susțin 

deseori că religia se bazează pe ,,credință” iar știința nu ia nimic de bun 

fără să se convingă de asta.  

La fel, dacă întrebarea noastră adresată Bibliei este una de 

curiozitate științifică, despre începuturile vieții, vom pierde din vedere 

că textul a fost alcătuit într-o epocă preștiințifică. Nici o învățătură nu 

este vitală pentru credința în Dumnezeu decât aceea a creației. 

Aparținem acestui univers? 

La urma urmelor suntem ființe înzestrate nu numai cu viața, ci și 

cu un înalt grad de ,,rațiune”. Termenul de rațiune poate desemna o 

mulțime de lucruri: capacitatea de a gândii, judeca, reflecta, dar și 

înainte de toate capacitatea noastră de a înțelege și decide.  

Abordarea ideii de confirmare nu caută modalitățile prin care 

religia ar putea adera la ideile științifice. Dacă mai adăugăm la toate 
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astea, ridicarea valului întunericului, care a domnit atâtea zeci de ani 

asupra unei populații atât de însemnate de pe glob, aflate sub regimurile 

totalitare, ale unei vieți "fără Dumnezeu", ne dăm seama că nu este doar 

o întâmplare că discutăm astăzi, nu fără multă reținere însă, despre 

probleme atât de profunde, ca cele ale conversației sau conflictului 

dintre știință și religie. 

             Dialogul 

A venit vremea ca oamenii de ştiinţă să dialogheze cu teologii, 

să arate împreună lucrând, că între ştiinţă şi religie nu există o relaţie de 

divergenţă ci de convergenţă. Există totuşi câteva aspecte demne de luat 

în calcul în ceea ce priveşte relaţia religie-ştiinţă. În lumea modernă 

religia riscă să evadeze din real, când reduce totul numai la sens, 

închizându-se în propriul univers, nesocotind structurile universului 

creat, de care se ocupă ştiinţa, de aceea riscă să nu mai poată comunica 

cu omul contemporan, să nu-i mai poată transmite mesajul adevărului 

revelat. Riscă să rămână la „vremea aceea”. Ori misiunea ei astăzi este 

tocmai de a traduce mesajul revelat din „vremea aceea” în „vremea 

aceasta”. 

   Dialogul dintre Ştiinţă şi Religie este puternic susţinut de 

Tradiţia ortodoxă bisericească, conform căreia, nu se poate afirma o 

ruptură între „natură şi har”, între originea şi sensul care coexistă în 

lume ca operă raţională a lui Dumnezeu. După Părinţii Bisericii, toate 

lucrurile îşi au raţiunile lor în Raţiunea Supremă sau în Logosul Divin 

prin care toate au fost aduse la existenţă. 

 Cum poate să existe un conflict fiinţial între credinţă şi raţiune, 

între natural şi supranatural, când nu există motive puternice pentru 

abordarea relaţiilor dintre credinţă şi ştiinţă sub semnul adversităţii sau 

divergenţei: „Ştiinţa nu poate decât să stabilească ceea ce este, nu şi ce 

trebuie să fie, iar dincolo de domeniul său rămân necesare judecăţile de 

valoare de tot felul. Religia pe de altă parte, are de a face doar cu 

evaluări ale gândirii şi acţiunii umane: ea nu poate vorbi cu temei despre 

fapte şi relaţii între fapte. 
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► DESPRE IUBIREA DE DUMNEZEU  
 

Elev: Gabriela Lungu Colegiul Tehnic”Dierna”,Orsova 

Prof. coordonator: Simona Mirela Dumbrava  

 

            Înţelepciunea are două capete, după Sfinţii Părinţi. La capătul de 

jos sta frica de Dumnezeu, iar la capatul de sus sta dragostea de 

Dumnezeu. Toata fapta buna se incepe cu frica de Dumnezeu si se 

termina in dragostea de Dumnezeu, ca dragostea este legatura 

desavarsirii, treapta cea mai inalta a vietii. In drumul acesta, de la frica 

de Dumnezeu pana la dragostea de Dumnezeu, multe ispite si scârbe 

avem in lumea asta. Dar, având frica de Dumnezeu, ne păzim de păcate, 

ne păzim cu limba si cu mintea de gânduri si înaintam mereu cu frica de 

Dumnezeu, lucrând faptele bune.  

Însa înaintam cu osteneala. Ca sa postesc, trebuie sa mă lupt ; ca 

sa dorm puțin, trebuie sa mă lupt; ca sa mănânc trebuie sa mă lupt, ca sa 

trăiesc si sa fiu înfometat de cuvântul lui Dumnezeu trebuie sa mă lupt 

si mai mult, sa fiu mereu atenta ca sufletul si inima mea sa fie îndreptate 

către El, dar aceasta lupta după părerea mea este singura care merita cu 

adevărat pe acest pământ, iar cu Dumnezeu mai aproape in suflet, lupta 

va fi mult mai ușor de dus pentru că atunci El este in noi si noi suntem 

in El.                                                

Si oricât va fi lupta de grea vom reuși, si mare ne va fi plata, așa 

cum a spus Iisus. Si a mai spus odată ca"indiferent pe unde mergeți si 

indiferent ce faceți lăsați lumii sa creadă ca am fost si am trecut Eu.", 
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ptr. asta indiferent ce vor înțelege ceilalți oameni merita sa ne luptam, 

ptr. El ne da multa, infinita dragoste si noi la fel trebuie sa -I dam, ptr. si 

el are nevoie, a investit mult in noi si noi trebuie sa fim roadele 

dragostei, credinței pe care el a revărsat-o asupra noastră. Ca sa rabd o 

asuprire din partea cuiva, o nedreptate, o durere, la toate trebuie răbdare 

multa, cum zice Apostolul Pavel : In lupta aceasta grea si mare, avem 

nevoie de răbdare. Câta vreme ne însoțește frica de Dumnezeu, noi 

facem fapte bune, dar nu fără osteneala.  

Cu multa răbdare lucrând la poruncile lui Cristos, ne trebuie 

răbdare; iar când a câștigat omul dragostea lui Cristos nu mai suferă 

osteneala. Nu mai știe ce este aceea osteneala, cum zice Sfântul Apostol 

Pavel : Știu si a flamanzii, știu si a mă satura. Când a câștigat omul 

dragostea desăvârșita in Dumnezeu, este ceea ce spune Apostolul: 

Roada Duhului sunt dragostea, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, 

blândețea si celelalte. Are roadele Duhului Sfânt si, având dragostea de 

Dumnezeu, pe toate le are ușoare. Si a posti, postește ușor; si a răbda 

ocara; si a răbda mucenicia; si a răbda chinuri si sărăcie ; si a răbda 

orice greutate in lumea aceasta, Lui ii vine ușor ; ca dragostea nu știe de 

osteneala, ca dragostea niciodată nu cade, cum zice Apostolul. O mica 

scânteie din dragostea lui Dumnezeu îl face pe om sa călătorească in 

lumea aceasta foarte ușor si sa dobândească toate virtuțile. După ce a 

câștigat dragoste lui Dumnezeu, nu știe osteneala si nu știe ce-I acela 

necaz. Toate le răbda, toate le suferă, la toate are nădejde, toate le crede 

foarte ușor. Dar pana câștiga dragostea, se lupta cu frica lui Dumnezeu. 

Din început face frica lui Dumnezeu la fapta buna si in sfârșit spre 

desăvârșire face dragostea lui Dumnezeu. Auzi ce spune Sfântul Maxim 

Mărturisitorul in Filocalie: Cel ce a ajuns sa fie desăvârșit in iubire, a 

ajuns culmea nepătimirii. Cine s-a atins de dragostea lui Dumnezeu 

desăvârșit, a ajuns la culmea nepătimirii; a ajuns cel mai desăvârșit om 

din lume. Dar, Bunul Dumnezeu ne însoțește cu dragostea Lui si pe 

drumul acesta al mântuirii, când călătorim cu frica lui. El ne lasă 

dragostea Lui in inima noastră puțin. Acum îl iubim pe Dumnezeu, apoi 

mai puțin, apoi deloc, acum iubim lumea, acum iubim trupul, acum 

iubim slava veacului de acum. Ai văzut, pofta inimii, pofta ochilor si 

trufia vieții, cum spune Sfântul Ioan Evanghelistul. Când se biruiește 

omul din parte, fiind in lupta continuu, biruințele si căderile se repeta 

mereu in viața noastră, câta vreme călătorim cu frica lui Dumnezeu. Iar 

când a ajuns omul la dragostea lui Dumnezeu si este totdeauna pe 
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poziția faptei bune, o face ușor, nu știe osteneala, nu știe îndoiala, nu 

știe nimic. Ajunge ca marele Apostol Pavel, care zice: Ce ne va despărți 

pe noi de dragostea lui Dumnezeu ? Necazul sau supărarea sau răbdarea 

sau mucenicia. Ca sunt încredințat ca nici veacul de acum, nici 

stăpânirile, nici puterile, nici domniile, nimic nu ne va despărți pe noi de 

dragostea lui Dumnezeu. Acum trăia Cristos in el si era încredințat ca 

nimic nu-l desparte de dragostea lui Dumnezeu. Si spunea el : Acum nu 

mai trăiesc eu, ci Cristos trăiește in mine. Si toate le biruiesc prin 

Cristos, Cel ce mă întărește. Ba încă a îndrăznit sa zică si mai mult: 

Așadar, noi avem mintea lui Cristos. Cum avea mintea lui Cristos, daca 

Cristos trăia in el? Când ajunge omul intr-o așa treapta a desăvârșirii, nu 

mai trăiește el, ci Cristos trăiește in el. Iartă-ne Doamne MARILE 

noastre păcate si ajuta-ne măcar de acum sa mergem pe drumul pe care 

tu ni l-ai ales. DRAGOSTEA pe care tu mi-ai dat-o si de care am fost 

înconjurat nu o meritam deloc, ptr. ca din tot ceea ce am făcut prea 

puține lucruri am făcut sa fie bineplăcute înaintea Ta, chiar daca știu ca 

nu merit dragostea Ta, am sa mă lupt de acum înainte ptr. ea, IARTA-

NE TATA, toate greșelile pe care le-am făcut până acum si ajuta-mă să 

merit dragostea pe care tu mi-ai dat-o. Te rog sa mă ierți si sa-mi 

luminezi calea, sa te ascult, sa-mi ascult sufletul si sa fiu robul (roaba) 

care tu dorești sa fie. Te iubesc mult si sper măcar de acum sa recuperez 

timpul pierdut si sa-ti arat prin tot ce fac dragostea mea. Inima mea tu ai 

deschis-o Doamne, Si sufletul meu cel ferecat, Pentru ca Tu sa poți lucra 

prin mine, Eu, un om plin de păcat? Dragoste mi-ai dat tu Tata, Cum sa 

iert m-ai învățat, Sa iubesc mi-ai dat puterea, însa eu, in lumea mea, m-

am depărtat. Am in fata, cum ai spus, o viața, măcar de acum iubite 

Tata, Voi trai in a Ta viața, şi voi cinsti mereu, De acum numele Tău. 

AMIN. Domnul ne iubește si ne primește cu dragoste, fără sa ne facă 

reproșuri, așa cum in Evanghelie, tatăl fiului risipitor nu i-a făcut 

reproșuri, ci a poruncit slujitorilor sa-i dea o haina noua, sa-i pună in 

deget un inel scump si încălțăminte in picioare, sa junghie vițelul cel 

gras si sa se bucure, si nu i-a făcut cel mai mic reproș (Luca 15). 

Sufletul păcătos care nu cunoaște pe Domnul se teme de moarte, 

gândind ca Domnul nu-I va ierta greșelile sale. Se întâmpla așa pentru 

ca sufletul nu-l cunoaște pe Dumnezeu si nu știe cat de mult El ne 

iubește; daca ar ști, nimeni nu ar cădea in deznădejde, pentru ca Domnul 

nu numai ca iartă, dar se si bucura de întoarcerea păcătosului. 
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Domnul nu e ca noi. El este neînchipuit de blând, milostiv si 

bun; el ne-a dat cel mai de preț dar, pe fiul Sau, noi nu l-am primit si 

totuși El se bucura daca noi îl primim ca Domn in sufletele noastre. 

Iisus Hristos a venit pe pământ ca sa răscumpere multele si 

gravele noastre greșeli; si noi l-am urat pentru acesta, noi L-am 

batjocorit si L-am ucis in chinuri. Dar El ne iubește. 

Iubirea lai Iisus Hristos e dincolo de înțelegerea noastră, așa 

cum suferințele Lui sunt prea mari ca sa le putem cuprinde, si acest 

lucru se întâmpla pentru ca iubim prea puțin pe Domnul. Dar cel a cărui 

iubire e mai mare, poate înțelege mai bine suferințele Domnului. Iubirea 

poate fi slaba, mijlocie sau desăvârșita; când iubirea devine desăvârșita, 

si cunoștința se apropie de desăvârșire. Desăvârșirea poate veni la orice 

vârsta, si vine prin Duhul Sfânt; cunoașterea lui Dumnezeu se poate face 

numai prin Duhul Sfânt. Chiar si copiii mici ajung sa-l cunoască pe 

Domnul prin Duhul sfânt (Matei, 11:25) Sfântul Ioan Botezătorul, a 

simțit, încă de pe când era in pântecele maicii lui, venirea 

Domnului(Luca,1:14), dar bătrânul Simeon era la adânci bătrânețe 

atunci când L-a recunoscut pe domnul si L-a luat in brațele lui (Luca, 

2:24,25). 

Tatăl ne-a iubit atât de mult încât ne-a dat pe Fiul Sau(Ioan 

3:16). Dar si fiul însuși a acceptat si a vrut sa facă acest pas, s-a întrupat 

si a petrecut cu noi pe pământ. Sfinții Apostoli si o mulțime de oameni 

au văzut si L-au cunoscut pe Domnul in trup, dar nu toți L-au 

recunoscut ca Domn al sufletului si mântuitor. 

Domnul îl iubește pe om si vrea sa se descopere lui. Dar noi 

suntem pregătiți? Vrem noi cu adevărat să-l cunoaștem pe Domnul ? 

Vrem noi sa-I dăruim Domnului cel mai de preț dar pe care-l avem: pe 

noi înşine?   
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► DIN MOȘI STRĂMOȘI  
Damian Denisa, VIIIC 

Şcoala Gimnazială Nicolae Popoviciu Beiuş, Bihor 
Coordonator:  prof Hele Rodica 

 
De când suntem pe acest pământ,    
Poporul nostru a crezut      
În Dumnezeu cel bun și sfânt        
Care pe toate le-a făcut. 
 
Poporul nostru a apărat 
Tot ce Dumnezeu ne-a dat.      
Când valurile au venit      
Credința! Ea ne-a izbăvit.     
                                      
Și azi credința-n Dumnezeu,     
Ne apără de tot ce-i rău.      
Ne ajută ca să fim mereu      
Aproape de Cuvântul Său. 
 
Îi mulțumim lui Dumnezeu     
Pentru ajutorul Său.      
Îi mulțumim celui Prea Sfânt     
Că ne- a dat acest pământ. 
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► CREDINŢA  
Adelin Ţig, VIB 

Şcoala Gimnazială Nicolae Popoviciu Beiuş, Bihor 
Coordonator:  prof Hele Rodica 

 
Credința este steaua      
Călăuzitoare-n viață.      
Ce veșnic ne îndeamnă       
Spre dragoste de frate.     
                
Este  armură sfântă       
Ce viața ne-o încântă.      
Sădită este în suflet       
De Bunul Dumnezeu.     
                           
Ajută mult în viață       
Să fii condus de sus.         
Viața? Fir de ață          
Ce repede s-a dus. 
 
Să fim mereu atenți       
La tot ce este- n jur.       
Să știm să prețuim       
Credința-n Dumnezeu. 
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Andreea Murăriţa 
Şcoala nr. 30 „Mihai Viteazul”, Craiova 

 
 
Credinţă 
 
Dumnezeu nu-i om, preasfinte! 
Cînd vorbeşte El nu minte, 
Şi la bine, şi la rău, 
Lîngă mine e mereu. 
 
Cînd e rău, El mă păzeşte, 
Cînd e boală, mă-ngrijeşte, 
Lîngă mine e mereu, 
Şi la bine, şi la greu. 
 
(la 7 ani) 
 
 
Îngeraşii 
 
Îngeraşii ne păzesc, 
De greşeli ei ne feresc, 
Cînd e boală ne-ngrijesc, 
... îngeraşii ne iubesc. 
 
Îngeraşii ne privesc, 
Cînd e păcat, ei se jelesc, 
Nu-i păcat, ei înveselesc, 
... îngeraşii ne iubesc. 
 
(la 8 ani) 
 
 
  



 

mai/iunie 2013 110 

Smerenie 

 

Doamne, Împărate Ceresc 

Eu, acum, Îți mulțumesc 

Pentru că ai grijă de mine 

Și-mi dăruiești numai bine. 

 

De păcat, eu, mă feresc, 

Dar, poate că, mai greșesc, 

Orice s-ar întîmpla, 

Eu aștept, tot, mila Ta. 

 (la 9 ani) 

T 
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fascinaţie, modă, risc în comunicare 
EXERCIŢIU CONTRA OFERTELOR 

 
Prof. Daniel Murăriţa 

Liceul Energetic Târgu Jiu 
 

 
“mesaje, ştiri, semne sau  

gesturi simbolice, texte scrise etc.”… 
 
Conceptual, şi nu numai, comunicarea a avut un parcurs când 

interesant, când fascinant, purtând în cifrurile ei mirabilele amprente ale timpului 
istoric pe care l-a umplut cu sens, amprente ale timpului spiritual trăit tumultuos 
sau comun. Comunicarea a evoluat odată cu omul, de la formele onomatopeice, 
arhaice, primitive, nearticulate, trecând prin cripticele semne rupestre, 
cuneiforme, ce imortalizau naiv nelinişti liminare, continuând în farmecul 
romantic al papirusurilor, apoi al hârtiei însemnate cu variate, fluide, vii cerneluri 
şi pecetluite cu tâlc artistic, purtate de diligenţe acum parcă devenite de basm. 
Tot în aceste începuturi regăsim străvechile forme de interconexiune prin 
sunete, foc, fum etc. adesea luând conotaţii ritualice. Toate acestea au marcat 
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evoluţia comunicării până în modernism şi post-modernism unde istoria 
înregistrează o reală revoluţie a comunicării, de la telefonia fixă oarecum 
rudimentară a lui G. Bell până la exploatarea facilă a electroundelor prin internet 
şi telefonia mobilă. Întrucât se observă o deja simbioză între telefonia mobilă şi 
internet, cea dintâi înglobând serviciile celei din urmă, ne vom îndrepta atenţia 
cu precădere asupra telefoniei mobile.  

Mai mult ca orice, telefonia mobilă ne-a făcut să credem că distanțele 
s-au diminuat, tinzând să le minimalizeze prin posibilităţile create de a  
intersecta/apropia, prin intermediul vocii/imaginii, oameni aflaţi adesea la poluri 
fizice opuse astfel încât s-a creat impresia că întreaga planetă poate fi redusă la 
dimensiunile unui orăşel de provincie. În fapt, distanțele nu s-au diluat, unitățile 
de măsură nu au suferit modificări de fond, ci s-a schimbat numai percepția 
socială a acestora.  

Telefonia mobilă reprezintă un fenomen relativ nou, apărut în anii ’80. 
Până în anii ’83-’84, folosirea comunicării prin eter era o prerogativă a serviciilor 
de securitate, a administraţiei, şi se realiza doar prin unde radio. Deşi a avut loc 
o liberalizare a utilizării acestui tip de comunicaţii, numărul beneficiarilor era 
destul de mic. Apariţia tehnologiei analogice a permis creşterea numărului de 
utilizatori astfel că, pentru eficientizarea activităţii, întreprinderile au început să-
şi creeze reţele proprii de comunicaţii. Cu toate acestea, adevărata răspândire a 
telefoniei mobile s-a produs abia după descoperirea tehnologiei digitale, la 
începutul anilor ’90, fapt ce a permis transmiterea informaţiilor codificate. 
Implementarea tehnologiei digitale a redus semnificativ posibilitatea ascultării 
frauduloase a convorbirilor telefonice şi a sporit considerabil numărul 
utilizatorilor, telefonia mobilă ajungând chiar şi acolo unde nu pătrunsese 
telefonia fixă, raportul calitate/preţ fiind decisiv. Standardul unic adoptat prin 
semnarea Acordului european şi Memorandumului de înţelegere, sub egida 
Organizaţiei Internaţionale a Telecomunicaţiilor, standardul GSM mai are o 
particularitatea foarte utilă: numărul de telefon, capacităţile tehnice, informaţia 
despre abonat sunt conţinute în cartela SIM eliminându-se astfel logistica 
voluminoasă şi simplificând accesarea telefonului mobil. Faptul că toate ţările 
au acceptat acelaşi standard a creat premisa apariţiei unei pieţe enorme a 
telefoniei. Odată cu dezvoltarea acestei pieţe s-a înregistrat şi o scădere 
considerabilă a preţurilor telefoanelor mobile, acestea transformându-se din 
obiecte de lux în unelte de lucru, fireşti, modificând viaţa şi comportamentul 
cotidian al oamenilor. Ajungându-se astfel la a nu mai putea concepe viaţa fără 
telefon mobil, încât, dintr-un instrument proiectat să faciliteze satisfacerea 
nevoilor, telefonul să fie o extensie a propriului organism. Astfel că, de la 
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necesitatea unei comunicări accesibile, prin campanii de marketing îndelung 
studiate, s-a ajuns la dezvoltarea unei adevărate industrii în domeniu pentru 
simplul motiv că dinamizarea necesităţii se produce într-un mod eficient şi prin 
divertisment, prin modă, creându-se un anumit tip de dependență “tolerată”. 
Telefonul, depăşind realitatea de simplu aparat, de lucru, a devenit un accesoriu 
de vestimentaţie atât prin formă cât şi ca simbol al tehnologiei şi totodată al 
extravaganţei afişate. Smartphone, wi-fi, audio, video, 3G, dual, gps etc. toate 
concură la dezvoltarea acestei industrii făcând din comportamentul 
consumatorilor un paradox dat de discrepanţele dintre veniturile reale şi 
investiţiile iraţionale făcute în astfel de gadgeturi. (Deşi introducerea telefoniei 
mobile în România s-a produs peste noapte şi, comparativ, serviciile au fost și 
probabil sunt mai scumpe decât în alte ţări, nivelul de trai şi puterea de 
cumpărare ale românilor sunt scăzute, numărul utilizatorilor este unul 
considerabil şi în continuă creştere.)  

Cu toate acestea, ca orice descoperire de gen, care obligă la o 
reconsiderare a domeniului în care s-a produs, telefonia mobilă are plusurile şi 
minusurile sale. Plusurile se pot regăsi la nivelul facilitării unei comunicări 
rapide, accesibile, de calitate, la nivelul eficientizării mediilor de afaceri. 
Minusurile le putem observa, dincolo de diminuarea inerentă a acuităţii anumitor 
simţuri, în costuri, nu atât de natură materială cât, îndeosebi, în ceea ce 
priveşte starea sănătăţii utilizatorilor. Fiind un fenomen relativ recent pe piaţă, 
telefonia mobilă nu şi-a dezvăluit în totalitate şi efectele secundare ce ar putea 
să îi mai reducă forţa, impactul în rândul consumatorilor. Asupra acestor 
aspecte mai puţin cunoscute ne-am putea îndrepta atenţia cel puţin din spirit de 
conservare. Studiile de specialitate relevă faptul că reţeaua de telefonie mobilă 
de tip GSM (asemenea celor folosite de operatorii din țara noastră) reprezintă 
un real pericol pentru sănătate, efectele biologice fiind cauzate de radiaţiile 
electromagnetice, de radiofrecvenţă şi de microunde. Direct afectate sunt 
sistemul cardiovascular, sistemul nervos central, sistemul digestiv, compoziţia 
sângelui, funcţionarea celulelor, metabolismul, reproducerea, sistemul vizual şi 
auditiv. Echipamentele folosite la testarea telefoanelor arată că frecvenţa şi 
intensitatea microundelor produse de acestea sunt similare cu cele produse de 
cuptoarele cu microunde. Şi dacă nivelul maxim admis pentru cuptoarele cu 
microunde este de 5 mW/cmp iar cercetătorii ruşi care se ocupă cu armele de 
distrugere folosesc un nivel de numai 10 mW/mcp, descoperirea la un telefon 
mai vechi a 100 mW/cmp şi a 50 mW/cmp la un telefon mai nou, ne va 
evidenţia că telefonia mobilă poate fi de cel puţin 10 ori mai nocivă decât orice 
cuptor cu microunde sau o armă de ultimă generaţie. Cercetătorii au descoperit 
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că reţeaua de telefonie mobilă de tip GSM folosește microunde modulate 
pulsatoriu astfel încât aceste semnale trec dincolo de craniu și, influenţând 
comportamentul uman, afectează glandele interne şi creierul, în ultimă instanţă 
putând provoca și cancer cerebral. Desigur, revoluţionara descoperire în 
telecomunicaţii se află încă în pionierat şi, chiar dacă prin “serviciile” oferite cei 
implicaţi în industrie sunt persuasivi, nu se pot încă asuma şi efectele 
indezirabile, încât nouă, utilizatorilor, nerămânându-ne decât să privim cu 
suspiciune şi să folosim cu moderaţie aceste servicii pentru a nu fi luaţi, mai 
târziu, drept cobaii unor sloganuri de genul: Telefonia dăunează grav sănătăţii! 
Directiva CE… 

 

Shortcut to yourself.  
To activate the option, push any button… 

 

“Spiritele mediocre condamnă tot ceea ce le depășește” rostea 
oarecând, fără să facă filosofia chibritului, Rochefoucauld… Să nu fim 
retrograzi. Tehnologia, cu tot aportul cultural și civilizator, marcată de evoluția ei 
galopantă, rămâne amprentă fidelă în istorie. Lipsa informației ca resursă ar 
duce la complicări haotice ale societății. Fără comunicare, e drept, devenim 
inutili, societatea își poate recunoaște declinul, falimentul total. Există, negreșit, 
o cultură a comunicării în ansamblul societal din care facem și noi parte. 
Lipsește însă o cultură a educației în ceea ce privește comunicarea. Moda, și 
implicit “modelele”, încurajează nu transmiterea informațiilor proprii, exprimarea 
propriei personalități (atunci când e cazul!), ci, într-un mimetism reducționist, 
preluarea stereotipurilor. Omul, cândva temei valorizator, acum cu reflexe 
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mecanicizate, riscând să devină o banală pârghie în transmiterea biților, 
conector neimplicat.  

De când ne știm, străbatem prăpăstii sau doar ne adâncim în ele. De la 
Mitul Peșterii la Mitul Eterului, omul fără loc și fără leac, dezrădăcinat, fără 
identitate într-un vertij al transferului de informații, al diluviului informațional ce 
îngroapă în noroiul cantității conținuturile, 
înțelesul. Efortul sisific al acumulării cu 
sens se supune riscului nefiltrării, 
informația nemasticată să fie 
înghițită ca un hap ce nu are 
drept efect moartea 
“pacientului social”, ci, 
probabil, dacă nu sufocarea 
intelectuală, obezitatea 
acestuia. Între “fast food” și 
“fast information” existând 
numai deosebiri de formă. 
Însă pentru depozitarii 
obezi de informații 
neselectate nu se caută și 
deci nu se găsesc remedii 
(naturiste, cubiste, futuriste 
etc.-iste). Non multa, sed 
multum3 spuneau cândva cei ce și 
grabei îi aplicau lentoare4 încât caii 
apocalipsei clipei să adaste. 

Ni s-au confiscat oglinzile, rătăcim 
labirintic spre noi înșine, reduși simplist la superoferte străine nouă. Nu te 
descurci să ajungi la propria-ți ființă? Nu deznădăjdui, un operator îți va șopti 
precum un șaman imperativul “apăsați tasta…”. Calul Troian al comunicării 
nechează mercantil. Trafic nelimitat pe benzi largi, minute cu nemiluita oferite, 
paradoxal, “gratis” din “opțiuni” prin “extraopțiuni”. Dar care este costul 
material/spiritual al acestor “gratuități”? Și din timpul cui atâtea oferte 
generoase? Ce rețetă a nemărginirii temporale se poate aplica propriilor noastre 

                                                 
3 Expresie latină care se traduce literal nu multe [lucruri], ci mult [în sensul de considerabil], cu înțelesul nu 
mult cantitativ, ci substanțial. Parafraza în limba română este formularea nu mult și prost, ci puțin și bine. 
[traducere wiki] 
4 Festina lente 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rom%C3%A2n%C4%83
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vieți și cine să își mai asume nemărginirea atâtor nevoi epidemice multiplicate 
artificial!? Și, când toată lumea e “on-line”, activată, cum să răspunzi tentației de 
a fi la fel dacă nu afirmativ! Cum să refuzi “socializarea” ca paradigmă redusă la 
conturi făcute pe halucinante portaluri virtuale unde oamenii se solidarizează, 
suferă, visează, iubesc!? Disponibilitate, intimitate, emoție… Probabil aici s-ar 
regăsi răspunsul întoarcerii spre sine. Fără scurtături inventate, fără răni și 
extaze artificiale, fără iluzii fabricate comercial. 
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