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CINE SUNT EU? 
 

Să pui întrebări e ușor. 

Totuși, uneori răspunsurile 

sunt mult mai greu de aflat 

decât te-ai aștepta. Mai ales 

la o astfel de întrebare: “Cine 

sunt eu?” 

Răspunsurile pot varia 

de la un cuvânt, până la 

biblioteci întregi și poate, nu 

vom fi vreodată mulțumiți de 

ele. Oamenii își petrec viața 

încercând să înţeleagă cine 

sunt ei, să-și înțeleagă 

propria esenţă. Este 

răspunsul atât de simplu? 

Sau mai complex decât ne- 

am aștepta? 

Cine sunt eu? 

Eu sunt o fiinţă, aparţin 

Regnului Animal, în 

Încrengătura Chordata, Clasa 

 

Mammalia, Ordinul Primates, 

Familia Homonidae, Genul 

Homo, Specia Sapiens. O 

clasificare memorabilă. Ar 

trebui sa mă simt onorată, 

nu? Prea puţin… Mai sunt 

alte 7 miliarde ca mine. Toţi 

la fel până la un punct. Toți 

avem o esență, fiecare 

diferit. 

Uneori mă simt ca și 

regina lumii, că țin universul 
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ȋn mâini, că el există pentru 

mine să stau pe iarba udă 

într-o noapte senină de vară, 

cu stelele strălucind 

deasupra mea. Alteori mă 

simt ca un fir de nisip între 

atâtea identice, prea puțin 

diferite. 

De unde vin? 

O astfel de întrebare 

este necesară. Pentru a 

înţelege ce te face diferit 

trebuie să înţelegi cum ai 

ajuns aici și de unde. 

Eu vin din Zalău, România, 

Europa, Pământ, Sistemul 

Solar, Calea Lactee… Univers. 

De fapt sunt atrasă de o 

bilă gigantică care se rotește 

cu sute de kilometri pe oră ȋn 

jurul unui glob gigantic de 

foc. 

De asemenea, vin din 

fiecare cântecel învățat când 

eram mică, din trăirile 

personajelor preferate, din 

poeziile scrise, gânduri, 

emoții… Toate astea m-au 

făcut așa. De acolo vin, așa 

am ajuns aici… 

Ce doresc să fiu? 

Vreau să fiu un 

astrofizician, un chimist, un 

artist, scriitor… 

Vreau să fiu eu însămi, 

pasionată de lucruri 

interesante, curioasă despre 

lumea ce mă înconjoară. De 

asemenea şi încăpăţânată, 

schimbătoare… 

Îmi doresc să rămân așa. Nu 

are rost să îmi doresc să fiu 

altcineva. 

Încotro mă ȋndrept? 
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Înainte. Timpul nu se 

oprește, nu merge înapoi, nu 

așteaptă. Nu putem să 

mergem decât ȋnainte și să 

ne pregătim pentru ce 

urmează. 

MERLOI CECILIA-MARIA 
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TOAMNA 

Toamna este anotimpul 

melancoliilor, al zilelor reci şi al 

culorilor calde, al sfârşitului 

vacanţei şi al începutului şcolii, 

terminării muncii şi strângerii 

roadelor. 
 

În acest anotimp ne 

aducem aminte că toate au un 

început şi un sfârşit: zilele lungi 

de vară, lumina soarelui, viaţa. 

Mai ales odată cu începerea 

ploilor de frunze uscate, ne dăm 

seama că timpul trece sau, 

poate mai corect, noi trecem 

prin timp, simpli călători pe un 

tărâm necunoscut şi magic. 

Poate că ne întristăm, ne 

umplem de tristeţe şi regret, dar 

apoi realizăm cât de norocoşi 

suntem să fim părtaşi la această 

aventură. 

 
 
 
 
 
 

 
Încet, încet, păsările care 

pleacă nu ne mai dor, lumina 

scăzândă nu ne mai întunecă 

sufletul. În schimb, începem să 

savurăm fiecare clipă 

înmiresmată de roadele cele 

bogate ale toamnei, de fiecare 

tablou pictat cu măiestrie în 

frunze, de fiecare nor pufos sau 

negricios de pe cerul decolorat. 
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Fără să ştim, ne trage în 

mrejele ei viaţa cotidiană a 

elevului, a liceanului, a 

profesorului, a părintelui. 

Toamna ne seduce cu mustul, 

merele şi nucile ei, ne alintă şi 

ne ţine ocupaţi, astfel încât ne 

trezim, prea târziu, că ne e dor 

de vară... 

 
BUCIU ALEXANDRA 

 
 
 
 
 

 CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR 
 

Odată cu începerea unui nou an 
şcolar, la Colegiul Naţional 
Silvania s-au desfăşurat 
alegerile pentru Biroul Executiv 
al Consiliului Şcolar al Elevilor. 

Consiliul Şcolar al 
Elevilor este format din şefii 
claselor şi Biroul Executiv ( Bex). 
Din Bex fac parte : Secretarul, 
cei trei Vicepreşedinţi şi 
bineînţeles Preşedintele. Pe 
lângă aceste mari funcţii, mai 
există nişte mici  departamente, 
a căror alegeri s-au desfăşurat 
după punerea în funcţie a 
preşedintelui. 

În acest an şcolar, 
alegerile au avut loc în data de 
11 Octombrie 2018, în sala 
festivă. Astfel, în fiecare pauză, 
elevii puteau să vină să îşi 
voteze favoriţii. 

Fiecare candidat şi-a 
pregătit o campanie de 
promovare prin care a dorit să 
dovedească elevilor de ce este 
potrivit pentru funcţia la care 
candidează. 

Cea mai mare 
concurenţă a fost la postul de 
preşedinte, unde Țîrlea Daria și 
Vancea Rădița s-au “luptat” 
pentru a obţine această funcţie. 
Au cerut sugestii de la elevi cu 
privire la ce activităţi doresc să 
se desfăşoare în şcoală, i-au 
întrebat ce nemulţumiri au, ce ar 
dori să schimbe,promiţându-le 
că vor încerca să facă tot ceea 
ce îşi doresc. În urma campaniei, 
la ambele fete, majoritatea 
elevilor, au remarcat pasiunea 
pe care o pun candidatele în tot 
ceea ce fac. 
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La    postul   de 
Vicepreşedinte, au  fost   3 
candidaţi,  Brândușan   Alice, 
Olaru Alexandra și Pop Cristina. 

La postul de Secretar a 
candidat doar Sîrb Maria.Chiar 
dacă a fost doar un  candidat, 

asta nu înseamnă că  este   o 
funcţie uşoară. Din contră, ca 

toate celelalte funcţii, este una 
care  cere responsabilitate  şi 
seriozitate. 

Câştigători au fost toţi cei 
care au candidat. Funcţia de 
Preşedinte aparţine Dariei Țîrlea 
care are o echipă minunată de 
elevi cu care lucrează, formată 
din : Fărcaș Iulia, Olaru 
Alexandra, Pop Cristina, Sîrb 
Maria. Aceştia sunt doar o parte 
din ei, ceilalţi fiind cei de pe 
departamente, care au fost aleşi 
puţin mai târziu. 
Departamentele, precum : 
Presă şi Comunicare, 
reprezentat  de  Stanciu  Mara  ; 

Avocatul Elevului reprezentat de 
Sîrbu Alexandru ; Cultură şi 
Programe Şcolare reprezentat 
de Moșincat Oana şi nu în 
ultimul rând, Învăţământ 
Gimnazial şi Teoretic 
reprezentat de Nuț Daria . 
Ultimul departament este 
dedicat mai ales elevilor de 
gimnaziu care studiază la acest 
Colegiu, iar aşa tot ce se 
desfăşoară în şcoală le este 
transmis şi lor, comunicarea cu 
ei pentru diferite activităţi fiind 
mai eficientă. 

Toţi aceşti elevi 
menţionaţi mai sus, formează o 
echipă minunată, care face tot 
posibilul pentru ca elevii 
Colegiului să aiba parte de cât 
mai multe activităţi interactive şi 
distractive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARA BRÂNDUŞAN & BODA ANDREEA 
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 DRAGĂ TU 

Mă faci să țip, să plâng, să gem 

Mă strângi la piept și tot mă tem 

Să plec din ale tale grave brațe 

Așa că mă încred în falsele speranțe 

Că într-un moment de grea răscruce 

În urmă-ți vei lăsa păcatele și ne vom 

duce 

Spre izbăvirea unei mult dorite împliniri 

Lăsând în urmă spini, trădări și amintiri 

Ale promisiunilor neglijate, dar nu uitate 

Ce au apăsat asupra mea cu greutate. 

 

Și totuși acum, în ultimul ceas 

Inima-mi șoptește-ncet să nu te las.. 

Prostuță mi-am întors ochii frivoli spre tine 

Și m-am pierdut din nou într-o speranță falsă de iubire. 

SABO BIANCA 
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IMPRESII BALUL BOBOCILOR 
 

 

 

 

 

Balul bobocilor! Momentul de 

glorie al noilor liceeni, așteptat 

chiar din prima zi, tărâm incert 

unde toate sunt posibile , iar 

visele prind rădăcini în realitate , 

un sanctuar pentru bobocii 

pregătiți să-și dezvăluie 

talentele și atuurile într-o 

întrecere fără cusur. 

Anul acesta, fiorii primului bal 

m-au încercat și pe mine, chiar 

dacă numai în calitate de 

spectator. În sala Transilvania, 

învăluită estetic în arta picturii, 

m-am simțit ca în lojă la teatru , 

cel puțin acolo, în spate unde 

am prins noi loc. În așteptare, 

timpul se târa leneș, însă atunci 

când luminile s-au stins și-au 

intrat în scenă prezentatorii, 

clipele au părut să prindă aripi. 

Balul de anul acesta , 

inteligent intitulat “The last 

game” n-a dezamăgit prin nimic, 

decât poate, prin faptul că n-am 

aflat identitatea asasinului 

capului de mafie. Asta ține însă 

de gusturile fiecăruia. Secvența 

introductivă mi-a dat impresia că 

mă aflu în sala de cinema și 

urmăresc un film de la 

Hollywood , realizat în stilul 

filmelor clasice și mi-a captat 

atenția . Uitând de toate 

celelalte , am urmărit cu sufletul 

la gură fiecare pereche trecând 

prin probe de foc cu o ușurință 

înnăscută. Dansul, muzica, 

actoria s-au îmbinat într-o 

sărbătoare a talentului , dar în 

spatele căruia de ghiceau ore 

multe de repetiții, muncă și 

dedicare . Bobocii, prin fiecare 

gest și cuvânt au întrețesut o 

atmosferă memorabilă, la care 

și-au adus aportul și fanii. Toți 

concurenții au avut în sală 

proprii susținători -prieteni , 

colegi, cunoștințe care i-au 

întâmpinat cu chiote și 

încurajări, atunci când au intrat 

pe scenă . 
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Freamătul sălii, aflată în 

așteptarea deznodământului 

mult dorit , ți se strecura în 

suflet și am început să discutăm 

aprins pe marginea veritabilului 

spectacol. Chiar și așa, nu am 

putut să nu remarc 

profesionalismul și atenția la 

detaliu a tuturor celor implicați , 

dar mai ales a organizatorilor. 

Trebuie să-ți scoţi pălăria în fața 

unei astfel de orchestrări care a 

adus la viață o celebrare a 

tinereții. 

Dincolo de bătălia pentru titlul 

de Miss și Mister Boboc , balul 

bobocilor de la CNS de anul 

acesta a fost un eveniment în 

adevăratul sens al cuvântului , 

iar participarea , un privilegiu. 

Și totuși, ..... cine este 

asasinul? 

 
BUCIU ALEXANDRA 

 
 
 
 
 
 
 

CRONICA BAL 
 

Joi seara, 29 noiembrie 2018 a 

fost o petrecere mare. Cei mai 

tineri elevi ai Colegiului Național 

,,Silvania” au intrat în lumina 

reflectoarelor cu ocazia unui 

eveniment savurat din plin de 

toata lumea. ,,Balul Bobocilor” 

și-a deschis porțile oferind noi 

provocări, emoții, bucurii și 

satisfacții participanților într-un 

spectacol   presărat   cu muzică, 

umor, dans, momente artistice 

și, nelipsita probă surpriză. 

Opt perechi au evoluat pe 

scena Clădirii Transilvania cu 

gândul de a câștiga premiul și 

titlul de Miss respectiv Mister 

Boboc. 

Colegii, prietenii, părinții și, 

evident, profesorii lor au asistat 

la un eveniment care s-a ridicat 

pe măsura așteptărilor. 
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Organizatorii au ales tema 

,,The  last    game”,  o 

confruntare dintre echipa binelui 

și a răului. Echipa binelui a 

fost formată  din   detectivi, 

polițiști,  agenți   secreți și 

procurori, iar cea a răului din 

spărgători   de  bănci,  mafioți, 

asasini și hoți de buzunare. 

Costumați exact pe temă, 

concurenții au derulat în fața 

publicului scene amuzante și 

dansuri artistice care au uimit 

întreaga sală. 

Bobocii au intrat în scenă 

îmbrăcați elegant, dansând 

tango, urmând ca atmosfera să 

devină mai vioaie prin 

schimbarea melodiei cu una 

rock. 

Proba următoare a constat 

în prezentarea perechilor, după 

care a avut loc proba de talente, 

aceasta fiind cea mai așteptată 

de către audiență. Ultima,  dar 

nu cea din urmă, a fost proba 

surpriză, în care fiecare pereche 

trebuia să extragă un bilețel și 

să mimeze ce scria pe el. 

Să nu uităm să menționăm 

trupa care a întreținut atmosfera 

balului dar și dansatoarele care 

au evoluat pe scenă. 

Finalul a fost unul 

neașteptat și emoționant, căci 

organizatorii au pregătit un 

filmuleț cu bobocii din timpul 

repetițiilor. 

Decizia juriului a fost 

anunțată, iar câștigătorii mult 

așteptați a concursului, ediția 

2018, au fost Dragonici Denisa 

împreună cu Tudor Albert. De 

asemenea, titlurile de Miss și 

Mister popularitate s-au pliat pe 

dorința publicului. Astfel, 

câștigătorii au fost Ilieș Ioana și 

Cornea Ionuț. 

Până la trofeul cel mare s- 

au acordat premii fiecărei 

perechi pentru calitățile cu care 

s-au remarcat în cadrul acestei 

competiții. 

RAD LAVINIA 
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Azi și-a luat adio! 

BUNICA 

odinioară, retras în umbra 

Balansoarul de lângă geam 

și pătura cea verde s-au retras 

tăcut într-un colț al camerei. Nu 

mai au farmec și nici căldură. 

Legănată, adormeam adesea în 

brațele scumpei mele bunici. 

Glasul său deschidea porțile 

unui tărâm de vis, unde feți 

frumoși si balauri înaripați, 

veșnic tineri și neobosiți mutau 

din loc munți grei ca somnul ce- 

mi apăsa pleoapele. 

Ochii săi – râuri cristaline, îi 

văd parcă și acum. Știau 

negreșit calea spre zâmbetul 

unui chip de copil. Gânduri 

răzlețe aleargă aievea. Un vânt 

aspru, tăios, o toamnă venită 

prea devreme a veștejit câmpia, 

a luat pomilor verdeața și 

codrului, însuși viața. Soarele 

pășește acum pe hotarele dintre 

amurgul nostru și zorile altor 

lumi. Trandafiriul surâs de 

depărtării asculta șoaptele 

tainice ale vântului cu cerul. Pe 

un colț de geam, lacrimile lui 

septembrie le strâng în brațe 

pe-ale mele. 

...Unde ești oare, bucurie a 

zilelor senine de vară, leagăn al 

anilor mei?... 

Cerul îți va plânge 

depărtarea, iar sufletu-mi gol își 

strigă durerea. E pe la toacă... 

Un clopot trist răsfrânge pe căile 

fără de urmă ale aerului ecoul 

unei plecări neașteptate. Mai 

aveam încă atâtea să-ți spun... 

Două noduri mari îmi îneacă 

gândirea... 

Un fluture albastru, ivit de nu 

știu unde, poposește pe umărul 

meu drept. Are, cred, ceva a-mi 

spune. Sunt, parcă, vorbele 

bunicii, ce saltă negurile vremii, 

mângăieri dulci ce-mi șoptesc 

iubirea. ...Adio!... 

PURCĂRAŞ XONIA 
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 DACĂ OCHII... 
 

 

Dacă ochii sunt o punte 

Dinăuntru spre-nafară, 

Atunci pune , Doamne,-un munte 

Peste-această punte-amară. 

 
 

 
Fă, Doamne, să nu mai treacă 

Vântul inimei fierbinte 

Răcind în lumea ce rătăcește suflete. 

Fă-mi inima de piatră! 

 
 

 
Fă-mi ochii orbi la tot ce simte, 

Fă-mi sufletul surd la tot ce respiră, 

Fă-mă din luturile sfinte! 

Fă-mă asemeni Celui ce toate le îndură! 

 
 

 
Prea de multe ori, iubite Tată, 

Ieșit-a sufletul meu prin astă poartă 

Chemat de străine fantome , chemat de soartă 

În a lumii sluțenie să se piardă. 
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Prea de multe ori, Atoateștiutorule, 

L-au strigat în lume dorurile 

Prin cuvânt de limbă stearpă 

De-al luminii foc să-l piardă. 
 
 
 
 

Dacă ochii sunt o punte 

Fă, Tată, să se-nfunde.... 

Sufletul să nu se vândă 

Tuturor ce stau la pândă. 

BUCIU ALEXANDRA 
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MAREA UNIRE 
 

1 Decembrie 1918 
 
 

Marea Unire de la 1918, 

eveniment ce împarte bucurie 
nemăsurată și în ziua de azi 
pe meleagurile țării noastre, 
denumește de fapt întregirea 
statului român. Această 
deosebită întregire s-a 
înfăptuit prin unirea tuturor 
provinciilor locuite de români, 
aflate sub stăpânire străină, 
cu România. 

Anul 1918 prezintă o Românie 
vlăguită de război și epidemie, 
parțial ocupată de armate 
străine și departe de aliații săi. 
În fața marilor personalități ce 
au acționat în scopul Unirii, 
nemulțumirile și neplăcerile ce 
dăinuie în contemporan, par 
neînsemnate. 
Însă, în ciuda greutăților ce le 
diminua șansa de reușită, 
românii noștri, care la vremea 
aceea erau oameni simpli (și 
nu eroi omagiați), au luptat 
neîncetat pentru țelul lor: un 
stat unitar, democratic și o 

casă mare pentru o mare 
familie. 
România Mare urma să 
devină statul tuturor fiilor săi, 
indiferent de etnie, religie sau 
opțiuni ideologice. O unitate în 
diversitate. 

Anul 2018 a fost anul 
centenarului Marii Uniri. Am 
omagiat realizările  urmașilor 
și încercăm să menținem și sa 
sporim avuția comună, prin 
faptele modeste ale fiecăruia 
dintre noi. A fi uniți nu 
înseamnă a fi toți la fel, ci a 
defini și păstra un sanctuar 
sufletesc comun. O zonă care 
nu suferă negociere sau 
conflict: România. 
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Unirea      Basarabiei     cu 
România (27 Martie 1918) 
După  un  veac de  ocupație 
rusească, locuitorii Basarabiei 
și-au manifestat dorința de a 
reveni la patria mamă. 
“Poporul românesc n-a venit 
în Basarabia din afară, el aici 
s-a născut,  aici  a fost   acel 
cazan   unde   au  fiert  și  s-au 
topit toate acele elemente, din 
cari  s-a    născut   poporul 
român. Noi nu avem unde ne 
duce și pe noi nimeni nu ne 
poate    alunga   din   casa 
noastră.  (Constantin  Stere, 
1918)” 
Beneficiind de un curent 
prounionist, la 27 mar/9 apr 
1918, Sfatul Țării (organ 
reprezentativ), sub 
conducerea lui Ion Inculeț, a 
votat unirea cu România. 
Condițiile pentru înfăptuirea 
unirii constau în efectuarea 
unei reforme agrare și 
respectarea drepturilor și 
libertăților cetățenești. 
În 27 noi/10 dec 1918, după 
ce Bucovina și Transilvania 
decid unirea cu România, 
Sfatul Țării declară unirea 
necondiționată a Basarabiei 
cu România și se dizolvă, 
reprezentarea cetățenilor fiind 

asigurată în parlamentul 
României. 

 
Unirea Bucovinei cu 
România  (28 Noiembrie 
1918) 
Românii bucovineni au decis 
alipirea Bucovinei de patria 
sa, România. 
Consiliul Național Român a 
cerut sprijin militar Guvernului 
României și a convocat, 
pentru 15/28 noi 1918, 
Congresul general al 
Bucovinei. La Congres au 
participat 74 de delegați ai 
Consiliului Național Român, 
13 delegați ai ucrainienilor, 7 
ai germanilor, 6 ai polonezilor. 
Dionisie Bejan a citit în plen o 
Moțiune care prezenta 
caracterul românesc al 
Bucovinei și cerea “unirea 
necondiționată și pentru vecie 
a Bucovinei, în vechile ei 
hotare până la Ceremuș, 
Colacin și Nistru, regatul 
României”, adoptată ulterior 
cu mare entuziasm. 
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Unirea          Transilvaniei, 
Banatului,   Crișanei   și  a 
Maramureșului cu România 
Adunarea naționala de la Alba 
Iulia    18       noiembrie/1 
decembrie  1918 a  însemnat 
dezbaterea     și   aprobarea 
Rezoluției  de   unire,  care a 
fost adoptată. Votarea acestei 
rezoluții a  însemnat  votarea 
unirii tuturor   românilor din 
Transilvania,  Banat,  Crișana 
și  Maramureș      (Țara 
Ungurească) cu România. 
Prin această unire au fost 
introduse și câteva principii 
fundamentale, precum: 
libertate deplină pentru 
popoarele conlocuitoare, 
libertate confesională, regim 
democratic, reformă agrară, 
legislație modernă pentru 
muncitorime. 
Adunarea a aprobat și un 
organ legislativ, Sfatul 
Național și un guvern 
provizoriu, Consiliul Dirigent, 
care să conducă Transilvania 
până la unirea cu România și 

a numit o delegație care a 
înmânat actul unirii regelui 
Ferdinand I, în 14 decembrie 
1918, la București. Sfatul 
Național și Consiliul Dirigent 
au funcționat până în 20 
aprilie 1920, când unirea a 
fost desăvârșită și din punct 
de vedere tehnic. 

 
În concluzie, învățând din 
faptele înaintașilor noștri, nu 
trebuie să lăsam lucrurile care 
ne despart sa ne și dezbine. 
România mare a cuprins între 
hotarele sale multe minorități 
naționale sau religioase. De la 
bun început, toți trebuiau să 
se poată dezvolta în siguranță 
și egalitate, sub un singur 
steag. Diferențele acestea nu 
sunt o sursă de 
vulnerabilitate, ci sunt ceea ce 
ne îmbogățește. 
Suntem români în primul 

rând! Nu cu vorbe mari, ci cu 
fapte modeste, România este 
România noastră! 

 
MOGOŞ MARIA LORENA 
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 ION AGÂRBICEANU ŞI 

MAREA UNIRE 
 

 

Agârbiceanu este dintre acei 

intelectuali transilvăneni care își 

dau seama că venise vremea 

înfăptuirii idealului național, prin 

desăvârșirea unității statului 

român. 

O carte dragă autorului, o carte 

probantă pentru patriotismul lui 

Ion Agârbiceanu, pentru că așa 

cum declara Maria Magdalena 

Agârbiceanu, fiica scriitorului, 

marele povestitor ardelean „a 

fost un patriot înflăcărat, ca toți 

cei din generația lui, făuritori ai 

marii Uniri”. 

O lacrimă fierbinte e scrisă în 

înfrigurarea ce a cuprins întreg 

neamul după stăvilarul ridicat în 

calea germanilor de eroismul 

armatei române la Mărășești și 

când nu știam de armistițiu, 

veștile din țară ajungeau  cu 

greu până la noi. 

O lacrimă fierbinte. Cuvinte 

către oastea țării (1918) este un 

poem în proză ce are vibrație 

patriotică și suflul vizionar al 

Cîntarii Romîniei, de Alecu 

Russo, operă prețuită în chip 

deosebit de Ion Agârbiceanu. 

Unul din eroii săi, bădicul Pătruț 

dintr-o povestire scrisă în 1908, 

doritor să se arate știutor de 

carte în fața sătenilor, ,,citind” 

cu greu câteva cuvinte din ziar, 

devine grav dintr-o data și 

dispare câteva zile din soborul 

vesel la crâșma satului, pentru 

ca le reîntoarcere să recite: 

,,Frumoasă ești țara mea, tu cea 

mai mândră între țările 

sămănate de Dumnezeu pe 

pământ ... Și scoase din șerpar 

gazeta cea veche, frumos 

împăturită și începu să le 

citească fragmentul din 

Cântarea României 

Literatura lui Agârbiceanu 

inspirată din primul război 

mondial este bogată și de o 

mare diversitate a temelor, dar 
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două dintre povestirile lui 

descind din suflul patriotic al 

Cuvintelor către oastea țării.  Un 

,,cărturar” asemănător cu cei 

evocați de Agârbiceanu este 

Ionică Albu din micul roman 

Licean...odinioară, fost elev 

strălucit la Școlile Blajului, care 

eliminat pentru îndrăzneala de a 

arbora tricolorul în timpul 

dualismului austro-ungar, 

pleacă la București și apoi se 

înrolează voluntar în armata ce 

avea să aducă împlinirea visului 

de unitate națională. El cade 

eroic,  având  înscrise  pe piatra 

de absolvire a școlii blajene, 

care i-au direcționat sensul 

vieții: ,,în foc vom intra/ venin 

vom lua/ Pentru idealu nostru 

național”. Idealul nostru național 

era dezvoltarea națională și 

desăvârșirea unității politice a 

românilor. ,,O lacrimă fierbinte” 

pentru oastea țării este și Darul 

lui Moș Miron, bătrânul din 

Munții de Apus, care-și cruță 

buna lui otavă, spre 

surprinderea rudelor și a 

primarului, pentru a o dărui 

soldaților care au adus 

împlinirea visului de veacuri: 

desăvârșirea unității naționale. 

 
 

NEGREAN OANA 
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FULG DE NEA 
 

 

 

 

 

Acordurile line ale toamnei se 

apropiau de sfârşit. Crăiasa 

Iarnă făcea ultimele pregătiri. 

Mai avea doar puţin: caleaşca şi 

căluţii de gheaţă aşteptau în 

prag, numai rochiţei îi mai 

trebuiau câteva sclipiri argintate 

ici şi colo. Norii, farmecul 

văzduhului pluteau liniştiţi în 

adierea unui vânt potolit. 

Tocmai se întoarseră dintr-o 

lungă călătorie în jurul muntelui 

Olimp, unde zeii îi primiseră cu 

braţele deschise. 

Într-un norişor, o mamă 

îşi strângea la piept puişorii. Le 

cânta un cântec de leagăn şi le 

spunea poveşti fantastice 

despre prinţi, prinţese, feţi 

frumoşi şi ... Pământ. 

-Pământ ...?! Ce minunat 

trebuie să fie acolo. Aş vrea să-i 

vizitez şi eu tărâmurile, spuse 

mezinul familiei. 

 

 

-Va veni şi acea zi, dar eşti încă 

prea micuţ și fragil. Haide mai 

bine să ne bucurăm acum de 

căldura căminului nostru, de 

jocul cu fraţii și dragostea celor 

din jur. Soarele şi luna, mereu 

alături, ne luminează calea zi de 

zi, iar stelele, bijuteriile 

tărâmului ceresc, ştiu atâtea şi 

atâtea poveşti. 

Trecu o zi, trecură două, 

dar micuţul fulg de nea era din 

ce în ce mai curios de ceea ce 

se găsea în afara căsuţei sale, 

de lumea din spatele pereţilor 

imaculaţi. 
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Deschise cu grija uşa, profită de 

un moment de neatenţie al 

mamei şi păşi în golul ce-i apăru 

în faţa ochilor. Gerul îi cam 

îngheţa năsucul. Îl transformă 

într-un mic cristal înstelat, iar 

vântul îl purta încoace şi încolo 

după cum îi era voia. 

 

 
Din urmă îl însoţeau mama, 

fraţii, bunicii, verişorii şi 

verişoarele, neliniştiţi de 

primejdiile ce i-ar fi putut apărea 

în cale. Călătoria dură zile in şir; 

doar neastâmpăratului fulg i se 

păru nespus de scurtă. Sorbea 

din priviri minunatele locuri prin 

care trecea, până ce, obosit şi 

înfrigurat, se aşeză liniştit în 

palma unei fetiţe. Aceasta, 

privind spre cer, exclamă 

fermecată : 

-A sosit iarna! 

După mustrarea mamei, 

micuțul neastâmpărat dormea 

iar in brațele acesteia și privea 

acum lumea, alta decât cea de 

sus, prin ochii unui frumos om 

de zăpadă. 

 
PURCĂRAŞ XONIA 
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A IERTA... 

Să ierți e-un fel de minune. 

Câți pot spune 

Cu inima largă 

Că-n ea nu se află 

Nicio urmă 

De ură? 

 
Resentimentul e-un tovarăș crud 

De care nu te poți lipsi 

Sau scăpa, 

Depinde care-i voința ta. 

 
Ranchiuna, otravă-ndulcită 

Laguna sufletului în piese o despică. 

Câți îngeri pică 

Răpuși de-a ei deziluzie? 

Câte fericiri ajuns-au la concluzie 

Din vina-i grotesc necioplită? 

 
Cumplită muncă 

Să lași trecutul să treacă 

Să lași timpul să șteargă 

Urmele sale-nvechite. 

 
Să nu mergi cu capul plecat! 

Să spui celui ce ți-a greșit: 

“ Te-am iertat !” 

Și să nu fi mințit. 

BUCIU ALEXANDRA 
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Omul de ianuarie-David Mitchell 
 

 
 

Capitolul VI – Nălucile 

În acest capitol, Jason își 

asumă riscul de a lega un fir de 

ață de ușa domnului Blake, un 

bărbat care le provoacă teamă 

băieților din Black Swan Green, 

datorită istoricului misterios al 

familiei sale. Acest gest de curaj 

provine de la intenția de a o 

impresiona   pe   Dawn Madden: 

„poate  că  era  vina   lui  Ross 

Wilcox. Dacă n-a fi pupat-o pe 

Dawn Madden atât de limbut, 

poate că  m-aș  fi  fofilat   spre 

casă.”   Băiatul    dorește     să-i 

atragă    atenția     fetei,    fiind 

îmboldit de invidia care-l domină 

în momentul în care e martorul 

sărutului    dintre      cei     doi. 

Efectul              acțiunii 

protagonistului  e   cel   așteptat, 

uimindu-i pe băieți: Pluto Noak 

afirmă „Meserie”, Jason simțind 

că „Meseria lui s-a revărsat și 

peste  mine”,  dar  și  pe Dawn 

Madden („și-a mușcat buza de 

jos și  mi-a strecurat   mie   un 

zâmbet inocent”). 

 
 

Văzând reacțiile celor din 

jur, Jason mărturisește: „aș lega 

cinzej de uși”. Această secventă 

surprinde totodată sacrificiul, 

riscul pe care adolescentul l-ar 

face pentru ca Dawn Madden să 

se îndrăgostească de el. 

Tot         în 

acest capitol apare imaginea 

recreațiilor care reprezintă un 

mod de socializare. Jason este 

un fin observator, acesta 

descriind reacțiile pe care le-ar 

stârni un anumit comportament 

băieților. Pentru a nu fi 

considerat un adolescent 

singuratic, izolat de ceilalți, 

acesta își ocupă timpul 

îndepărtându-se înspre alte 

locații. Această îndepărtare 

surprinde relația distantă dintre 

Jason și colegii săi/ alți băieți 

din școală, evidențiind 

diferențele dintre ei. Rutina 

recreațiilor se schimbă odată cu 

legarea firului de ață, această 

dovadă de curaj asigurându-i o 
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anumită reputație. Astfel, băieții 

îl abordează în recreație, 

primește gratuit un baton de 

ciocolată (pe care îl consideră 

cel mai bun din viața lui, datorită 

motivului pentru care îl 

primește), ocupă un loc la 

fereastră în autobuz, alături de 

„băieții de rang înalt” și biletul pe 

care îl primește de la năluci. 

Invitația de a deveni 

membru al societății „Nălucilor” 

este considerată de Jason un 

privilegiu, prin intermediul 

acestora dobândind atât un 

statut(„dacă era s-ajung Nălucă, 

fiecare zi avea să fie la fel de 

epică precum cea de azi”), cât și 

protecție (este dat exemplul lui 

John Tookey). 

 
 

Capitolul VII – Solariul 

Acest capitol înglobează 

întâlnirea protagonistului cu 

Madame Crommelynck, o 

bătrână extravagantă, pasionată 

de poezie. Intrând în casa 

acesteia, Jason o găsește citind 

„Marele Meaulness”, unul dintre 

cele   mai   importante    romane 

despre adolescență din 

literatura europeană. Citirea 

acestei cărți este simbolică, 

desemnând rolul de mentor al 

bătrânei pentru băiatul încă 

neinițiat. 

Spre  deosebire    de  tatăl 

său, vârsta de treisprezece ani 

nu este percepută de Madame 

Crommelynck   ca   o   perioadă 

lipsită    de      griji,      aceasta 

considerând-o:   „o  minuntată 

vârstă nefericită. Nici băiat, nici 

adolescent.      Impaciență,   dar 

timiditate.             Incontinență 

emoțională.”      Conexiunea 

dintre cei    doi   stă   la  baza 

poemelor scrise de Eliot Bolivar. 

Prin  intermediul   acestora, 

femeia   îi  descoperă     băiatului 

viscerele    sufletului.       Poezia 

reprezintă     o     oglindire    a 

personalității scriitorului, izvorul 

de inspirație fiind consituit din 

evenimentele existente în viața 

acestuia.   Maniera  în care 

acestea sunt scrise trădează 

lipsa      curajului      lui    Jason: 

„cuvintele sunt în continuare 

stăpânele dumitale”, făcâdu-se 

trimitere la bâlbâiala acestuia. 

Simbolurile plasate în poezie  își 
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găsesc surse reale datorită 

caracterului de fin observator al 

bătrânei. 

Analiza bătrânei este 

percepută ca o radiografie a 

sufletului, aceasta 

diagnosticându-l pe băiat. 

Rezultatul acestei cercetări îl 

reprezintă lipsa curajului: „Aici, 

în poemele dumitale faci tot ce 

nu îndrăznești să faci -...- aici. În 

realitate.”, adevărata latură a 

personajului fiind mascată de 

poeziile publicate sub 

pseudonim.   Limbajul  băiatului, 

„cam așa”, este definit de 

Madame  Crommelynck  ca fiind 

„o rușinare în fața preciziei”, o 

reținere, o ezitare. 

Spre deosebire 

de părinții săi, Madame 

Crommelynck îl pune în centrul 

interesului său pe Jason, 

neglijând factorii externi care ar 

putea perturba conversația 

acestora: „Știu că sună un 

telefon! Poate să se ducă dracu! 

Eu vorbesc cu tine! (Părinții mei 

ar da fuga și într-o mină de 

azbest în flăcări dacă li s-ar 

părea că sună un telefon pentru 

ei).” Atenția acordată determină 

comprehensiunea personalității 

tânărului, bătrâna intuindu-i 

lupta cu existența sa duală: „Te 

temi că barbarii pletoși nu te vor 

accepta în trib dacă scrii poezii”. 

Termenul „barbari” 

atribuit celorlalți băieți face aluzie 

la inferioritatea acestora, așa 

fiind numite popoarele din afara 

Imperiului Roman. În viziunea 

femeii, copiii nu pot vizualiza 

caracterul complex al lui Jason. 

 
Bătrâna ne dezvăluie 

semnificația din spatele numelui 

lui Jason Taylor. Jason vine de 

la Iason, eroul care a recuperat 

Lâna de Aur, considerată o 

resursă valoroasă, iar Taylor 

înseamnă croitor în engleză: 

„Poeții și croitorii unesc drumuri 

pe care nimeni altcineva nu le 

poate uni”. 

Madame 

Crommelynck îi oferă 

băiatului drept moștenire  cartea 

„Marele Meaulnes”, aceasta 

definind-o „una din bibliile mele”. 

Cartea reprezintă o conexiune 

spirituală între cei doi, o amintire 

asupra amprentei bătrânei 

asupra copilului. Această  operă 
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poate fi asociată cu un „ghid al 

adolescentului”, datorită temei 

abordate. 

Capitolul VIII – 

Suvenirurile 

Promisiunea tatălui de a 

merge la „Care de foc” nu este 

respectată, datorită programului 

încărcat al acestuia. Jason 

simte absența tatălui în 

excursie, această atitudine de 

indiferență stârnindu-i copilului 

un stare de revoltă. În loc să-și 

reprime sentimentele, acesta își 

schimbă atitudinea față de tată: 

„Da, bine, am zis, pe tonul cel 

mai sec pe care vorbea mami”, 

dorind să îi sugereze supărarea 

sa. 

„Mă  urăsc și    pe  mine 

pentru că  niciodată   nu   am 

curajul să îl înfrunt pe tati așa 

cum face Julia”.    Atitudinea 

pe care o adoptă Michael, tatăl 

lui Jason, în momentul întâlnirii 

cu superiorul  său Craig   Salt 

este una de supunere excesivă. 

Jason   surprinde    contrastul 

dintre adevărata personalitate a 

tatălui și masca de care uzează 

pentru  a-și  satisface  șeful, 

această ipocrizie stârnindu-i 

disprețul. Încercarea de a-și 

impresiona șeful este in defect 

ce se reflectă și în caracterul lui 

Jason, protagonistul asimilându- 

i dubla personalitate. Astfel, 

tatăl nu poate fi considerat un 

model benefic pentru Jason, 

datorită lipsei de personalitate. 

Întâlnirea cu 

Rosamund, vânzătoarea de la 

un magazin de antichități îl 

învață pe Jason o lecție 

importantă – aceea de a-și 

asuma greșelile, evidențiind 

faptul că viața lui nu se conjugă 

după supărarea efemeră a 

părtinților. 

Frica lui Jason 

(„Părinții m-ar omorî. 

Literalmente.”) nu are un motiv 

bine întemeiat, vânzătoarea 

reliefându-i absurditatea 

temerilor prin redarea unor 

calcule: „frica ta cea mare este 

că mama și tata o să fie supărați 

pe tine pentru una dintre aceste 

4000 de săptămâni?” 

Cunoașterea limitată 

a părinților este evidențiată prin 

schimbul de replici: „Nu-i cunoști 

pe părinții mei/ Alta e 
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întrebarea: Dar tu-i cunoști?/ 

Sigur că-i cunosc, doar locuim  

în aceeași casă”. Astfel, 

conviețuirea nu implică decât o 

cunoaștere în ansamblu. 

Destrămarea familiei 

este reliefată prin îndoiala 

mamei atunci când este 

întrebată de fiul său dacă familia 

lor ar putea merge în vacanță, 

ca mai demult. Deși mama 

invocă motive precum lipsa 

timpului liber, Jason îi prezintă 

situația lui Dean. Auzind 

acestea, mama evită discuția: 

„Destul, Jason!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIANCA MUREŞAN 
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