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Viaţa se schimbă când nu te aştepti,
viaţa se schimbă când încetezi să mai crezi
Roibu Constantin
Clasa a VI-a B
Prof. îndrumător Sârbu Adriana
Ştim cu toţii că lumea se schimbă, timpul trece,
vremurile se schimbă, dar şi că viaţa se schimbă de la o zi la
alta.
Aşadar, vă invit să păşiţi în viaţa mea schimbată aşa
cum nu m-am aşteptat niciodată.

Dacă…
Roibu Constantin
Clasa a VI-a B
Prof. îndrumător Sârbu Adriana
Dacă florile înfloresc, înfloresc pentru a face oamenii să zâmbească.
Dacă stelele dispar în zori, dispar pentru a face loc pe cer frumosului soare,
Ca el să mângâie cu razele lui pe cei uitaţi şi lipsiţi de mângâiere.
Dacă cerul plânge, o face pentru cei ce nu mai au lacrimi să plângă.
Dacă oamenii ne “lovesc”, o fac pentru că ei sunt slabi şi să “lovească “ este tot ce pot
face.
Când noaptea se sfârşeşte, înseamnă că urmează o nouă zi, un nou început, început
pentru tine şi pentru noi toţi.
Dacă tu urăşti pe cineva este din cauza faptului că pe
acea persoană nu ai iubit-o niciodată.
Dacă simţi iubirea în suflet şi-n inimă înseamnă că
eşti om şi nu eşti lipsit de sentimente.
Dacă pe tine te dor cuvintele, încearcă să nu-i răneşti
pe alţii.
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Dacă tu pleci, eu rămân un suflet pustiu.
Dacă tu zâmbeşti, atunci şi eu sunt fericit.
Dar dacă totuşi vei pleca, ia-mă şi pe mine şi nu mă lăsa în lumea pustie ce nu-mi
aparţine.

Copilăria
Elev Pal Șandor
Prof. Îndrumător Hoară Simona

Priviti la mine! Sunt delincvent nu in devenire,
Sunt cel ce uda lumea cu lacrimi de copil.
Ma joc cu alte jocuri, am alte jucarii,
Terenul meu de joaca e-nchis in puscarii.

Copilaria, toata, mi-e scrisa-n cazier,
Eu nu mai am nimic la care sa mai sper.
Nici macar in vise nu ma mai vad zburand
Caci cel mai des in noapte ma trezesc plangand.

Puneti-ma la colt cand fac astfel prostii
Sunt totusi mult prea mic sa stau in puscarii,
Sunt, totusi, ani de zile cat stam aici atat
In locul frumusetii noi vedem tot urat.

Mi-e dor si de copii, mi-e dor de scoala toata,
Mi-e dor de recreatii, sa mai vorbesc cu-o fata.
Nu vreau sa cred de-acum ca sunt déjà batran
Mai vreau sa cred putin in Mos Craciun.

Aici e noapte, luni. Am pune flori in ea,
Ce pot sa-nvete aici copii de varsta mea…?
Nu cautati la mine, in alta parte-I vina.
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De vreti sa stergeti raul, gasiti-I radacina!

Din munca cea mai tare, sadita, iese pom.
Deci gasiti in mine samanta mea de om,
Gasiti pamantul bun in care s-o saditi,
Udati lastarii bine, dar gradinari sa fiti!

Rugăciune
Elev Pal Șandor
Prof. Îndrumător Murtaza Laura

Doamne, da-mi smerenie fata de ai tai
Azi, cand sunt toti smardoi! Toti sunt goi!
Si tot nu-s rai, ca noi care nu intelegem
Ca dragostea Ta e mai presus de orice lege
Ia-mi harul de-a face rime,
Da-mi harul de-a face bine
Oricui n-ar face pentru mine.
Da-mi pe masa-o paine si-n inima foc
Care sa arda numai pentru Tine sau deloc!
Cand lumea va fi un front fara frontier
Cu bombe chimice, mitraliere si mortiere
Ramai sec peste cartiere smulgand sufletele
Din trupuri cu tot cu frapiere.
Cotidiane sicane fac milioane sa aclame
Oamenii in van, era dramei pentograme, pe icoane.

Duhul anticristic in reclame
Holograme cu iz mistic hedonistic
Nihilismul ascunde atent crezul patristic
Si nu mai avem suport natural, doar logistic
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Programe sofisticate prelucrand artistic
Miliarde de date comandate statistic
Vremuri din urma vin pe lume
Luandu-ne pe toti de la mic la misei in costume
Nu vreau otel sau catel sa ma protejez
Credinta in Tine e destul, vreau sa o pastrez!
Miluieste-ma, pe mine, pacatosul!
Ia de la mine prinosul, ia raul, prisosul
Dezgheata-ma cu bunatatea Ta, cum ai facut
Cu sfintii ce acum stau de-a dreapta ta.
Am furat, am hulit, am inselat, am judecat,
Am osandit pe-oricine, mai putin pe mine.
Sunt chiar un criminal in serie, realmente,
Am ucis cu sange rece multe sentimente.
Ajuta-ma sa strabat de sisuri folosind
Cuvantul tau ca o sabie cu doua taisuri
Doamne, da-mi apa, painea si sarea
Ia de la mine mandria, arata-mi calea
Si iarta-mi si zi-mi ce sa fac
Cand cel rau vorbeste prin mine, fa-ma sa tac
Sa nu ma bag cand nu trebuie, da-mi forta Ta!
Tin departe ganduri negre ca un sfant in zeghe.
Cand deznadejdea ma inunda secunda cu secunda
Demonii vor sa patrunda, urcandu-se pe pereti.
Te aud cand ma certi, dar fa ceva sa ma indrepti,
Sa-mi amintesti ca ma ierti, ca eram confuz
Ca Abel, te-am prigonit ca Saul
Acum vreau sa te vestesc ca Pavel
Nu hain ca si Cain, ci traind ca Abel
Bucurandu-ma de toate, pamanturi si ape
Ajuta-ma sa uit de faptele bune
Nu-mi arde de glume, vreau departe de lume
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Sa pot muri incet, pana in momentul in care
Mandria moare si pot sa iubesc pe fiecare
Chiar daca e una dintre celelalte fiare
Ce arata colti si scoate gheare, sau poate
Chiar e un om bun, ce poate doar
E prins de placeri usoare, trecatoare, materiale,
Carcotasi, rautaciosi, chitrosi, invidiosi,
Viciosi, prejudiciosi, furiosi, libidinosi.
Indreapta-ne, Tata, ca numai Tu poti!
Si tocmai pentru ca poti
Iarta-ne pe toti!

Uitat de lume
Gruia Petre Lucian
Clasa a II-a
Prof. îndrumător Popa Cristiana
Pentru ce trăiesc? Să mă chinuiesc?
Unde ești, Doamne?
Sau nu vrei durerea să-mi iei?
Să uit de supărare
Că inimioara rău mă doare!
Doar cu gândul mă trezesc plângând,
Tristețea mă doboară,
Parcă simt că mă omoară.
Cât să plâng și să oftez?
Mai bine nu mai trăiesc!
Ia-mă, Doamne! Ia-mi și zilele
Că nu am liniște,
Ia-mă, Doamne, sus la tine,
Că sunt uitat de lume,
Sunt străin ca pasărea
Și nu mă vede nimeni.
Prea multă lume rea
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Este împotriva mea,
M-am săturat de viață,
Nu mai pot să mai fac față
La atâta lume hoață!

Dragostea
Gruia Petre Lucian
Clasa a II-a
Prof. îndrumător Popa Cristiana
Mă bate vântul într-o parte și-n alta,
Văd cum zboară răutatea.
De la o vreme domină perversitatea,
Nu mai e loc de bunătate.
Vreau să fug cât mai departe.
Să iau ce-mi aparține,
Să fug departe de tine,
Să fug departe-n lume…
Câte lacrimi am vărsat,
De toate m-am săturat.
Lacrima-mi udă pământul,
Vine și-o usucă vântul…
Simt că am pentru ce să trăiesc.
E o ființă în viața mea
Pe care o iubesc. Cred că fără ea
Nu aș putea respira!
Nu știu ce mi-a făcut
De-o iubesc așa de mult!
Îmi dă multă ascultare
Și când sunt la depărtare.
Te iubesc de la-nceput
Cum nici eu n-aș fi crezut!
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Suferința
Gruia Petre Lucian
Clasa a II-a
Prof. îndrumător Popa Cristiana

De ce plâng și oftez?
Pe mine nu mă iubește nimeni.
Degeaba am inimă bună
Dacă nu mi se întinde o mână.
Strig la Dumnezeu
Și nu mă aude.
Uită-te, Doamne, la mine,
Că nu mai știu ce este bine!
Sufăr în tăcere
Fără nicio mângâiere.
Ce-am făcut, Doamne,
Să plâng neîncetat?
Mă uit în jurul meu
Și nu văd om fără păcat.
Cred că am plătit
Pentru tot ce am greșit.
Doamne, dacă mai e ceva
De plătit în lumea asta,
Ia-mă sus la Tine
Că aici nu-mi mai e bine!
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Regrete
Gruia Petre Lucian
Clasa a II-a
Prof. îndrumător Popa Cristiana
Nu știu de ce-mi vorbești așa,
Nu am greșit cu nimic.
Te iubesc așa de mult
Cum nici eu n-aș fi crezut!
Uită-te-napoi, în spate,
Pentru tine am dat lumea la o parte!
De ce-mi faci atâta rău?
Că te vede Dumnezeu!
Îți place să faci un foc,
Dar nu te gândești de loc
Că aprinzi un foc adânc
În inima mea. Și-am ajuns să lupt cu durerea,
Să îmi plâng singur de milă.
Orice-ai face, te rog iară,
Nu mă face să mă doară!

A venit ziua cea mare
Elev Stratomir Emanuel
Clasa a VII-a
Prof. Îndrumător Grigore Steliana
A venit ziua cea mare,
Ziua de eliberare.
Azi e luni de dimineață
Și-am fost la comisie-n față.

Comisia m-a acceptat.
Tare mult m-am bucurat,
Dar mai am o ușă de deschis
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Ca să fiu apoi admis.
Într-o miercuri dimineață,
La apel mă scoate-n față.
Dom’ major îmi dă vestea cea mare
Că azi plec din închisoare!

În grădina casei mele
Stratomir Emanuel
Clasa a VII-a
Prof. Îndrumător Călin Daiana
În grădina casei mele
Răsar multe viorele,
Frumoase și parfumate,
Dar puțin înlăcrimate.
Mama le pune în pridvor
Iubindu-le cu mult drag,
Așteptând să vin acasă
De la cea mai grea pedeapsă.

Povestea unei rândunici...
Elev Bănculescu David
clasa a VI-a A
Prof. îndrumător Cîrlugea Marius
Sunt o rândunica mică,
Cu semenii mei unită
Și cântăm cu glas subțire
Melodii de fericire.
Iaca timpul a trecut
Și pe dată am crescut.
Acum pot chiar sa zbor
În țara minunilor.
După zbor îndelungat
Pe-o creanga m-am așezat
Si privesc în depărtare
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Alte păsări călătoare.

Vara
Elev Bănculescu David
clasa a VI-a A
Prof. îndrumător Cîrlugea Marius
Vara se ițește-n zare,
Soarele aprins răsare,
Coroana îi strălucește
Și pe noi ne veselește.
De încerc să îl privesc
Razele lui mă orbesc.
Singura umbră mai este
În pădurea din poveste.
Inima parca mi-e plină
De căldura cea divină.
Vara mă simt împlinit,
Relaxat și fericit.

Regrete
Stratomir Emanuel
Clasa a VII-a
Prof. Îndrumător Călin Daiana
Stau pe patul închisorii
Și-aștept ziua liberării.
Nu-i nimic, mai am puțin
Acasă-napoi să vin.
Să mă duc la mama mea
Ca să-i sărut mâna.
Stau și-mi număr zilele
Și îmi șterg lacrimile.

Calendarul este plin,
La tine nu pot să vin.
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Mă întreb în mintea mea:
Putea-mă-vei, oare, ierta?
Hai, alege, dacă vrei,
Mama sau prietenii tăi!
Numai anturajul meu
m-a făcut să fiu om rău.

Pentru mine am furat
Numai să nu fiu sărac!
Credeam că a doua zi
Prietenii mă vor părăsi!
Asta este! Cât am stat,
Din greșeli am învățat,
Cadrele m-au îndrumat
Lucruri bune eu să fac.

Mamă, tată, frați, surori
Stratomir Emanuel
Clasa a VII-a
Prof. Îndrumător Călin Daiana
Mamă, tată, frați, surori,
Vă aduc un braț de flori,
C-am venit din pușcărie
Și vreau ca lumea să știe
Că eu n-am iubit ce fac
Și că m-am schimbat de tot.
Drumu-i lung, dar calea scurtă,
Pușcăria mă frământă.
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Nu-i nimic. Mai am puțin
Și acasă am să vin,
Să sărut pe mama mea
Că tare mi-a fost dor de ea!

La închisoare
Stratomir Emanuel
Clasa a VII-a
Prof. Îndrumător Călin Daiana
La închisoare
Inima mă doare
De dorul familiei.
Aici este viața grea
Neavând familia.
La închisoare
Nu mai am răbdare.
La șase deșteptarea,
La șapte echiparea,
La opt cafeaua rea
Că-mi curg lacrimi în ea.

Zile grele-n viața ta
Stratomir Emanuel
Clasa a VII-a
Prof. Îndrumător Călin Daian
Într-o dată oarecare,
Începi să mergi în picioare.
Faci primii pași în viața ta
Împreună cu familia.

14

Într-o zi oarecare
Ai să cazi din picioare.
Cu ajutorul lui Dumnezeu
Ai să poți să mergi din nou.
În viața ta sunt zile bune,
În viața ta sunt zile rele,
Dumnezeu te va ajuta
Să-ți vezi iar familia.
Am căzut în lanțuri grele
Și nu pot să scap din ele.
Asta este viața mea,
Te rog nu te lua de ea.
Dumnezeu mă va ajuta
Să-mi revăd familia,
Mare și numeroasă,
Fericiți cum stau la masă
Și uniți, în aceeași casă.

În închisoare
Dobre Georgel
Clasa a VIII-a
Prof. îndrumător Bran Gabriela
Dimineața când dau zorii
Ies pe poarta închisorii.
N-am mai fost în libertate
De vreo șapte luni jumate.
Că la prieteni am ținut
Și-am ajuns un deținut.
În zile de vorbitor
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Mă plimbam pe coridor.
Șapte ani am stat s-aștept
O scrisoare, un pachet.
Nu contează ce-am greșit
Că acum sunt fericit.
Că nu trebuie să privesc la stele
Prin fereastra cu zăbrele.

Poezie de dragoste și dor
Șonda Valentin Marcel –
clasa a XI-a L
prof. îndrumător Hoară Simona
Departe ești de lângă mine
Înger dulce, te iubesc!
Plânge inimioara-n mine
Când la tine mă gândesc.
Bate vântul când și când,
Te sărut numai prin gând
Căci gurița ta frumoasă
O sărut când vin acasă.
Dacă timpul care trece
Te va face a mă uita,
Lasă o lacrimă să cadă
Din frumoasa geană a ta.

Nu inima, ci mintea
Să te conducă în viață,
Căci inima te minte,
Dar mintea , niciodată!
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***
Amară este viața
Și greu de suferit
Când ești la închisoare
Și nu te simți iubit.
Prin fereastra cu zăbrele
Stau seara și privesc
Și cu ochii plini de lacrimi
Tot acasă mă gândesc.

Trece timpul tot mai greu
Aici unde mă aflu eu
Mai am puțin din pedeapsă
Și aștept să plec acasă.
De-ar fi cerul tot cerneală
Și pământul tot hârtie
Tot nu mi-ar ajunge timpul
Să îți scriu o poezie.

Viaţa bate destinul
INAD – clasa a VI-a B
Prof. îndrumător Bornagel Alexandra
Cercetez copacii, bancile dinauntru, caut un semn de viata dar nu gasesc
nimic, chiar si vocile hoţilor din penitenciar sunt tacute, in intuneric arata ca un spatiu
pustiu si imi dau seama ca sunt atras de misterul lui. Privesc ore intregi si in tot acest
timp vad imaginea norilor care incep sa se agite pe deasupra apei. Se apropie o furtuna
si, cu timpul, cerul devine argintiu, ca si cum s-ar apropia de amurg. Fulgerele strapung
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cerul tulburat si eu incep sa-mi amintesc cine suntem noi. Stiam ca totul s-a sfarsit, s-a
terminat intre noi. Pentru mine este un sentiment nou, unul la care nu ma asteptam dar
privind inapoi, cred ca nu s-ar fi
putut termina altfel. Noi doi veneam
din lumi diferite, tu mi-ai aratat ce
inseamna sa iubesti , ce inseamna
cu adevarat dragostea.
Hoinaresc

noaptea

prin

vis…cu ochii larg deschisi aplecati
asupra pleoapelor inchise. Hoinar si
dezorientat pierdut in propria fiinta
… regina mea, Regina Cerceilor, in
locurile in care te-am vazut pentru prima data, ascultand piesa preferata, nu se mai aud
decat sunetele care plutesc prin intuneric si pentru prima oara, nu imi gasesc cuvintele.
Pentru mine este o experienta stranie , pentru ca atunci cand ma gandesc la tine, la noi,
la clipele petrecute impreuna imi vin in minte o multime de lucruri…o viata de amintiri.
Dar cum sa le exprim in cuvinte? Nu sunt poet, si totusi ar fi nevoie de o poezie care sa
exprime tot ceea ce simt pentru tine. Minte mea zboara, desi nu are aripi…imi amintesc
cum visam impreuna la calatorii cu trenul. Cand te privesc, ma inspaimanta ideea ca in
curand toate acestea vor lua sfarsit pentru amandoi, cunoastem ce ne-a pregatit destinul.
Iti vad lacrimile si sunt mai ingrijorat pentru tine, mi-e teama de suferinta prin care vei
trece. Esti cel mai bun prieten al meu si esti iubita mea si nu stiu care ipostaza imi place
mai mult. O pretuiesc pe fiecare, asa cum pretuiesc si clipele noastre petrecute
impreuna. Ai ceva in tine, ceva frumos si puternic. Bunatate, asta vad cand te privesc
acum. Mai mult decat oricine, te apropii de ideea de inger. Poate ca inainte de aceasta
viata am mai trait o mie de vieti impreuna si in fiecare dintre ele ne-am intalnit. Si poate
ca de fiecare data am fost despartitit de aceleasi motive. Si totusi, pentru un motiv pe
care niciunul dintre noi nu-l intelege, am fost siliti sa ne despartim. Imi dau seama ca
soarta si stiinta sunt impotriva noastra. Dar stiinta nu reprezinta raspunsul absolut. Si am
credinta ca miracolele, indiferent cat sunt de inexplicabile sau incredibile, sunt reale si
pot sa se intample fara nicio legatura cu ordinea fireasca a lucrurilor. Esti si ai fost
intotdeauna visul meu…
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Soarele a rasarit si eu stau langa fereastra aburita de suflarea unei vieti trecute
asteptand apelul de dimineata. Nu-I usor de explicat. N-a fost atat de fantastica si de
spectaculoasa pe cat m-as fi asteptat eu, dar nici n-am stat degeaba. Cred ca a semanat
foarte mult cu jocurile mecanice: destul de stabila, iar de-a lungul timpului a devenit
infloritoare.Nu sunt un om deosebit, numele meu va fi in curand dat uitarii, dar am iubit
din toata inima, iar pentru mine acest lucru a fost suficient. Romanticii s-ar gandi ca e o
poveste de dragoste, cinicii ar numi-o tragedie. Dar acesta a fost drumul ales de mine si
n-as fi procedat niciodata altfel.Te iubesc, Regina mea scumpa, nu uita sa crezi in tine,
sa crezi in mine, in stele, destin si iubire!

Mi-ai aratat drumul
Cu sufletul inlacrimat de atatea ori in noapte
spre tine, Doamne, am alergat,
ma loveam de neguri ca de un zid
si vedeam in mine cum usile se-nchid…

Şoaptele florilor
Elev Pal Şandor
Prof. îndrumător Sarbu Adriana
Sunt singur în casă, doar eu şi gândurile mele,
încerc să-mi pun ordine în gânduri, trăiri şi sentimente.
Totul a început acum câţiva ani, într-o vară.Totul
era învăluit în mister, vântul avea şi el farmecul lui,
oamenii parcă erau schimbaţi. În acea zi am fost şi eu
fermecat. Ieşind din banca din care eram director de cinci
ani, timp în care mi-am schimbat viaţa pentru carieră şi în care mi-am dorit să devin un
om de succes, am vrut să merg într-un parc să mă relaxez.
La ieşirea din bancă m-am întâlnit cu Kate, o fată pe care o simpatizam încă din
şcoala generală, dar pentru care nu am fost niciodată mai mult decât un coleg. Am
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recunoscut-o imediat , la fel şi ea, însă nu am putut uita faptul că trecuseră nouă ani de
cand nu se mai vazuserăm..ani pe care i-am dedicat carierei. Ea a fost cea care m-a
salutat prima, iar eu m-am gândit să o invit la o cafea. A acceptat invitaţia mea, însă m-a
rugat să o aştept câteva minute, timp în care urma să depuna nişte documente la bancă.
Aşa am şi făcut, dar cu timpul am început să fiu nerăbdător şi m- am gândit că ar fi
frumos să îi cumpar un buchet de lalele. Întorcându –mă, am constatat că ea mă aştepta.
I –am dat buchetul de flori şi ne-am îndreptat spre o cofetărie.
Aşa a început povestea noastră de dragoste. Ne vedeam în fiecare zi, la aceeaşi
oră, la aceeaşi cofetărie, până când m-am hotărât să-i mărturisesc sentimentele mele.

“Pagina istetilor”
Probleme propuse:

Problema 1
Testul lui Einstein Sunt cinci case diferite, fiecare
pictată în altă culoare. În fiecare casă locuieşte o
persoană de altă naţionalitate, care preferă propria sa
băutură, diferită de a celorlalţi. Fiecare om are pe lângă
el un animal distinct şi fumează o marcă distinctă de
ţigări. Prima casă este cea din stânga. Se fac
următoarele afirmaţii:
1. Englezul locuieşte în casa roşie.
2. Suedezul are câini.
3. Danezul bea ceai.
4. Casa verde este casa din stânga casei pictate în alb.
5. Persoana din casa verde bea cafea.

20

6. Persoana care fumează Pall Mall creşte păsări.
7. Persoana din casa galbenă fumează Dunhill.
8. Persoana din casa din mijloc bea lapte.
9. Norvegianul locuieşte în prima casă.
10. Persoana care fumează Blend stă lângă cea care are pisici.
11. Persoana care creşte cai stă lângă cea care fumează Dunhill.
12. Persoana care fumează Blue Master bea bere.
13. Germanul fumează Prince.
14. Norvegianul locuieşte lângă casa albastră.
15. Cel care fumează Blend stă lângă cel care bea doar apă.
Întrebarea este: Cine are acvariul cu peşti?

Problema 2
Într-o tigaie încap o dată 10 chiftele: fiecare trebuie ţinută 10 minute pe o parte
şi 10 minute pe cealaltă.
Care este timpul minim în care pot fi prăjite 14 chiftele ?

Problema 3
Se dau 2 galeti negradate, una de 9 litri si una de 4 litri. Cum facem sa obtinem in
galeata mare 6 litri de apa?

Problema 4
Doi copii văd un gutui în care erau patru gutui. Fiecare a luat o gutuie din pom şi totuşi,
în gutui, au mai rămas trei fructe.

Problema 5
Cu trei chibrituri alcatuiti un triunghi echilateral. Adaugati apoi alte trei chibrituri incat
sa se formeze inca trei triunghiuri echilaterale egale cu primul !
Problemele au fost alese de elevul Tudor Dănuţ
(cls. a V-a B), sub indrumarea prof. Catalin Nicol
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Curiozități din lumea plantelor
1. Prima cereală cultivată pe Pământ a fost orezul
(acum 18 000 de ani).
2. Prima plantă textilă folosită de om a fost inul (4
500 î.Hr.).
3. Cea mai veche legumă folosită de om a fost
varza, cultivată încă din epoca de piatră.
4. Cea mai mare ciupercă din lume a fost
descoperită în Bulgaria. Ea avea un diametru de
2 metri și 8,7 kg.
5. Recordul absolut al al fructelor uriașe îl deține o
varietate de dovleac turcesc care cântărește între
30 și 200 de kg.
6. Cea mai parfumată floare din lume este cactusul american. Parfumul lui se simte de
la o distanță de 1 km.
7. Cea mai scumpă plantă din lume este Gingsengul, considerată planta tinereții
veșnice. Un gram din extractul de Gingseng este mai scump decât un gram de aur.
8. Cea mai mică plantă cu flori din țara noastră este lintița.
9. Rafflesia este planta cu cea mai mare floare din lume. Floarea are diametrul de 1 m.
10. Baobabul din Africa este arborele care trăiește cel mai mult ( 5-6 mii de ani).
Hațeganu Florin
Clasa a VI-a B
Prof. îndrumător Vais Elena

Igiena corporală
Igiena corporală sau individuală are drept scop curățenia și îngrijirea pielii și a
producțiilor sale (unghii, păr), a gurii și dinților, ochilor, nasului, urechilor, precum
și igiena diferitelor sisteme (digestiv, respirator, cardio-vascular, renal, reproductor).
Igiena pielii
Corpul uman este separat de mediul extern în care trăiește de un strat izolator și
totodată protector (antimicrobian, antitoxic)-pielea. Necesitatea de a asigura
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curățenia corporală rezultă din faptul că numai astfel pielea își poate îndeplini
funcțiile sale multiple:
-

senzorial- de recepție a impulsurilor tactile și termice;

-

apărător- de protecție;

-

excretor- de eliminare a cataboliților prin transpirație;

-

de termoreglare- pentru menținerea temperaturii normale a corpului.
Pielea ocupă o suprafață mare, fiind locul pe care se depozitează cu mare

ușurință impurități fizice, chimice
sau numeroși și diverși microbi,
aceștia din urmă prezentând în
multe

cazuri

amenințare

o

permanentă

pentru

sănătatea

organismului, pericolul fiind cu
atât mai mare cu cât vârsta
individului este mai mică.
Igiena

deficitară

poate

determina, prin dezvoltarea unui proces infecțios local, formarea unor elemente de
foliculită sau de piodermită (mici colecții purulente pe tegumente, situate mai ales la
rădăcina firului de păr) sau chiar a unor leziuni mai întinse, adevărate furuncule,
simple sau multiple (furunculoza generalizată).
Curățenia pielii se asigură cu ușurință prin spălarea ei cu apă, preferabil caldă
(35°-38°) și săpun. În afara efectului său de curățenie locală, spălarea asigură
tegumentelor și o intensificare a circulației sângelui, are în plus și o acțiune
calmantă asupra sistemului nervos, creând, la scurt timp de la terminarea spălării, o
stare de bună dispoziție.
Săpunul cu care se realizează spălarea exercită și el o acțiune multiplă: dizolvă
grăsimile, elimină impuritățile de pe piele odată cu clăbucul format și are un efect
antimicrobian puternic.
Curățenia corporală, prin băi, se efectuează cu apă caldă la temperaturi variabile
(de la 30° la 38°) la nu mai mult de 6 zile.
Se recomandă utilizarea băii generale sub formă de duș. Sub această formă baia este
mult mai igienică, deoarece se folosește în permanență apă curată, și mai sănătoasă,
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datorită efectului binefăcător al proiectării cu presiune a jetului de apă asupra
terminațiilor nervoase din piele. În plus, se realizează mai ușor alternanța apă caldăapă rece, cu care este indicat să se termine orice baie generală.
Baia (spălarea) parțială se adresează anumitor părți ale corpului, cele mai expuse
la murdărie (mâini, față, gât, picioare, subsuori) și se practică zilnic sau chiar de mai
multe ori în cursul aceleiași zile.
Farkaș Ioan
Clasa a VI-a B
Prof. îndrumător Vais Elena

ȘTIAȚI CĂ ……


Un sfert dintre oasele unui
organism

uman

se

afla

numai în picioare.


In urma cu 3.000 de ani,
majoritatea egiptenilor antici
nu trăiau mai mult de 30 de
ani.



Durerea are și ea o unitate de măsura. Aceasta se numește "dol" iar instrumentul
menit să măsoare durerea se numește dolorimetru.



Furnicile nu dorm niciodată. Cu toate acestea, în zorii zilei, furnicile se întind
asemenea oamenilor pentru a se dezmorți.



Dacă ții un caras auriu într-o încăpere lipsita de lumină, acesta va deveni, în cele
din urmă, alb.



Bufnitele sunt singurele păsări care pot distinge culoarea albastră.



Girafa este singurul animal care își poate introduce limba in ureche. Limba unei
girafe adulte măsoară peste 50 de centimetri.



Rechinii sunt singurele animale despre care se știe că nu se pot îmbolnăvi de
cancer.



O persoana are în medie 1.460 de vise în fiecare an.
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In rândul elefanților africani, atât masculii, cât și femelele, poseda fildeși, în
vreme ce la elefanții asiatici doar masculii se pot lauda cu fildeși.



Absolut toți copiii se nasc fără rotule. Ele se formează complet în intervalul de
vârstă de 2-6 ani.



Doar 5% din suprafața acoperita de oceane pe Terra a fost cartografiata atât de
detaliat pe cat a fost suprafața planetei Marte.



In Bangladesh exista o lege care permite autorităților sa aresteze elevii cu vârste
mai mari de 15 ani care copiază la examene.



Aproximativ 6.000 de fulgere lovesc Pamantul in fiecare minut.



Există mai mulți oameni care învață limba engleza în China decât cei care o
vorbesc oficial în Statele Unite (peste 300 de milioane).


Irlanda

este

singura

tara

europeana in care
nu exista șerpi.


In

provincia

Alberta

din

Canada au fost
uciși absolut toți
șoarecii.

In

prezent,

este

singura provincie din lume in care nu exista asemenea rozătoare.


Durata care îi ia unui fulg de zăpadă ca sa ajungă de la nori până pe suprafața
pământului? Cel puțin o oră...



Aproximativ 90% din populația întregii planete locuiește in emisfera nordica.



Barajul Hoover din SUA a fost proiectat ca sa reziste pentru cel puțin 2.000 de
ani. Cimentul folosit la ridicarea impresionantei construcții nu se va întări
complet decât peste 500 de ani.



In ciuda aparentelor, doua treimi din suprafața întregului continent african se
afla in emisfera nordica.
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La Paz, Bolivia, este orașul cel mai sigur din punct de vedere al prevenirii
incendiilor. Data fiind altitudinea ridicata la care se afla (peste 3.000 de metri),
cantitatea de oxigen din aer de abia poate susține un foc.



Biblioteca Universității din Indiana, SUA, se scufundă în fiecare an cu circa 2,5
centimetri. Acest fenomen se datorează unei erori a constructorilor care au omis
sa calculeze si greutatea cărților care vor fi depozitate in uriașa clădire.



Te-ai gândit câtă benzina ti-ar trebui ca sa poți înconjura planeta cu propriul
automobil? Ei bine, in rezervorul unui avion Boeing poate încăpea suficient
combustibil încât sa poți face acest lucru de patru ori.



Cel mai mare restaurant McDonalds se afla în... Beijing, China. Acesta se
întinde pe o suprafață de 2,6 kilometri pătrați și are nu mai puțin de 29 de case
de marcat.
Elevii clasei a VII-a B
Prof. îndrumător Văetiși Gabriela-Mihaela

Speranţe, visuri şi despre viaţă
Roibu Constantin
Clasa a VI-a B
Prof. îndrumător Sârbu Adriana
Încep să scriu aceste rânduri fără să am ceva prea bine conturat în minte. Nu ştiu
cum o sa termin, dar pentru că sunt om, mă voi lăsa ghidat de inimă, suflet şi minte.
Chiar dacă eu sunt în acest moment o persoană privată de libertate, îmi dau
seama că nu sunt cu mult diferit de aşa-zişii oameni normali.
În acest moment, mie îmi lipsesc doar prietenii, familia şi libertatea. Nu
întâmplător am enumerat familia. Înainte de toate, eu consider familia ca fiind celula de
bază a societăţii. Nu este obligatoriu ca familia să fie formată din oameni care să aibă
legături de sânge. Familia –sau mai bine zis lipsa familiei- este principalul motiv care
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m-a obligat să merg pe drumul infractorilor, drumul nepăsării. Când mulţi copii îşi
strângeau mama la piept şi-i spuneau “ Te iubesc, mama!”, inima şi sufletul meu
strigau la unison “ Mama, unde eşti? Mie îmi este dor de tine ! Ție nu ? „.
NU, nu sunt nebun, dar în durerea şi disperarea mea, în nopţile cu lună plină,
vorbeam cu luna şi o întrebam dacă nu cumva, în strălucirea ei, a zărit-o cumva pe
mama să-i spună că imi este tare dor de ea.
De ce obsedat de mama şi nu de tata ?
Tatăl meu a fost violent fizic
şi verbal. În timp ce mama mă purta
în pântec, tatăl meu, prin agresiune
fizică, i-a cerut să renunţe la sarcină.
Mama a luptat pentru viaţa mea şi
drept urmare, astăzi, ei îi datorez
viaţa, iar astăzi pot să vă povestesc *
trecutul meu înainte de a mă naşte*.
Ştiu ca o să vină o zi în care
mama mă va părăsi definitiv, dar
pentru mine va fi cea mai frumoasă
stea de pe cer care îmi va lumina
drumul vieţii, va fi cea mai caldă rază
de soare care îmi va încălzi sufletul,
care îmi va mângâia obrazul brăzdat
de lacrimi cristaline, lacrimi vărsate
de dorul ei…al mamei.
Am învăţat în închisoare că a fi liber nu constă obligatoriu în a trăi fără garduri
înalte, pază ori fără gratii la geam. Cu ce îţi este de folos libertatea, dacă inima, trupul,
sufletul şi conştiinţa ta sunt captive în vicii, în chin şi-n nedreptăţi ? Viaţa îţi oferă
multe cadouri şi pare nedrept că nu ne putem alege singuri aceste cadouri, însă nu
trebuie să uităm că, deşi trăim in secolul XXI, în lume dăinuie nedreptatea, iar dacă noi
am putea alege aceste cadouri... care ar mai fi surpriza?
Sunt momente grele în viaţa fiecăruia în care pierzi totul şi simţi că viaţa ţi s-a
terminat şi că nu poţi merge mai departe fără ceea ce ai pierdut, când simţi că totul pare
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fără sens, dar trebuie să vedem că în jurul nostru există şi oameni care ne ajută să ne
ridicăm şi să pășim. Este firesc ca atunci când oameni importanţi dispar din viaţa
noastră să considerăm că fără ei nimic nu mai are sens, intrucât suntem oameni, avem
conştiinţă şi sentimente.
Ştiu , am simţit pe pielea mea lipsa familiei şi a prietenilor, însă mă joc cu
propria viaţă şi dacă destinul meu a câştigat o luptă, eu vreau să câştig un războiindiferent când se va termina, eu vreau să fiu învingător.
Şi chiar dacă în acest moment sunt o persoană privată de libertate, nu înseamnă
că nu mai sunt om şi că eu ştiu să fac doar lucruri mai puţin bune; şi eu sunt parte a unei
societăţi care, din păcate, privită din exterior de oamenii liberi, este văzută cu
neîncredere şi dezinteres. Nu trebuie să uităm că în penitenciarele din întreaga ţară
există persoane cu conştiinţă, sentimente si resentimente faţă de durerea provocată celor
din jur.
Nu sunt un intelectual. Am cinci
clase si 19 ani de viaţă, dar o poveste a
vieţii parcă prea lungă care, uneori, mă lasă
fără putere pentru a mai continua lupta cu
viaţa, însă încerc să găsesc putere în
lucrurile simple, dar esenţiale. Atunci când
îmi ştiu mama, fraţii şi prietenii aproape,
prind putere şi ei sunt cei pentru care lupt.
Pentru ce lupt? Ca să fac ceea ce îmi place
: să fac oamenii să zâmbească.
Regret că am ajuns în închisoare,
dar nu atât de mult cât regret că am făcut
rău unor persoane nevinovate.
Toţi avem persoane apropiate şi
avem oameni care sunt importanţi pentru
noi, dar v-aţi întrebat vreodată de ce acele persoane sunt importante pentru noi ? Vă
spun eu: acele persoane sunt importante pentru noi, deoarece noi suntem importanţi
pentru ei.

28

Nu trebuie să ai milioane de euro pentru a impune respect şi a fi considerat un
om important, ci pur şi simplu trebuie să ai respect pentru cei din jur, să ai sentimente şi
umanitate.

Eu despre mine
Elev Pal Sandor-Laszlo
Prof. îndrumător Hoară Simona

Multi oameni m-au intrebat de ce am ajuns aici. Eu spun ca asa a trebuit sa fie,
nu pot da vina nici pe anturaj si nici pe educatia primita de la parinti, dar, totusi, n-am sa
uit ca si acesti doi factori m-au impins aici. M-am nascut in 1993, In Tilburg-Olanda.
Parintii mei aveau un loc de munca stabil. Tatal meu se ocupa de traduceri din limba
engleza in limba germane, din limba maghiara in limba romana si tinea contabilitatea
unei firme din Anglia. Mama era ospatarita intr-un restaurant renumit in Germania, in
orasul Kőlu. Nu erau langa mine, din 1994, din cauza serviciului. Astfel, am fost
crescuti, eu si sora mea geamana, pana la 10-11 ani de o familie pe care o plateau.
Comunicam foarte des cu parintii. Mereu ne intrebau daca mai dorim ceva, daca mai
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avem nevoie de ceva. Indiferent despre ce era vorba, joc, carte, excursie, trimiteau bani.
Se intampla ca uneori cei care ne supravegheau sa ia banii si sa primim o inghetata sau
un suc. Totusi, nu pot sa spun ca ne lipsea ceva.
Pana intr-o zi cand a batut cineva la usa. Am raspuns chiar eu. Erau un barbat si
o femeie. I-am chemat pe cei care stateau cu noi si mi i-au prezentat pe cei de la usa ca
fiind parintii nostri. Ne-am simtit foarte ciudat amandoi, si eu si sora mea. Nu stiam
daca era un moment in care sa ne bucuram sau sa plangem. Ma uitam la sora mea si
vedeam in ochii ei ca si ea cauta raspunsuri la niste intrebari ca si mine. M-am simtit
neajutorat pentru ca sora mea era si mama pentru mine, eu eram cel care o apara de
fiecare data, si vinovata si nevinovata. M-am infuriat foarte tare. Am iesit ,,in familie”
la o plimbare foarte lunga. Ne-au anuntat ca ne vom muta curand toti in Islanda. Acest
,,curand” a fost peste o saptamana. Eu si sora mea speram sa fie mai bine acolo, ca o sa
ne facem multi prieteni si ca o sa ne distram foarte bine. A fost asa scurt timp pentru ca
a inceput scoala. Limba nu a fost prea greu de invatat, comunicam destul de usor cu
profesorii in limba engleza, a doua limba materna a noastra. Insa colegii nu ne-au
acceptat iar noi nu intelegeam de ce. Am locuit aproximativ doi ani si jumatate in
Islanda si am avut un singur prieten care era chinez si era, ca si noi, neacceptat de
grupul de la scoala. In afara de faptul ca nu ne acceptau cautau sa ne faca rau, sa ne
provoace pentru ca eram straini. Si, uneori, copiii pot fi mult mai rau decat adultii. Nu
am putut vorbi cu parintii
noastri

despre

aceasta

situatie, cred ca eram foarte
timizi. Pe parcursul a doi ani
si jumatate lucrurile nu s-au
schimbat mai deloc. Intr-o
zi, parintii ne-au anuntat din
nou ca urma sa ne mutam, de
data aceasta in Olanda. Eu si
sora mea ne-am gandit ca nar fi rau, ca situatia la scoala
unde urma sa ne mutam ar putea fi mai buna. Speram ca prietenii din copilarie, din
Olanda, sa se bucure ca ne revad. La scurt timp eram mutati in Tilburg. Insa visele

30

noastre s-au naruit repede, ca si noi tot ce ne aminteam din copilarie se schimbase.
Parca intreaga viata se schimbase.
Parintii

aveau

o

situatie

financiara foarte buna. Au hotarat sa
nu mai mearga la munca o vreme
pentru a putea petrece mai mult timp
impreuna. Au cumparat o casa mare cu
garaje si doua masini. Tatal meu insa
le-a schimbat de cateva ori in decursul
catorva luni, banii imputinandu-se
rapid. Apoi au inceput certurile, care
au ajuns sa se intample zilnic pana la urma. Insa cea mai mare problema din punctul
nostru de vedere era ca ne implicau si pe noi. Erau nopti intregi in care in casa se auzeau
numai injuraturi, amenintari si alte vorbe urate, cele mai multe la adresa noastra, de
genul ,,copiii ne-au distrus viata, ei ne-au saracit, ne-au mancat banii”. Si eu si sora mea
eram la fel de distrusi. Notele si mediile noastre au scazut foarte mult, de la 9-10 chiar
pana la 6. Curand, tatal meu a inceput sa-mi spuna acestea si in fata, sa imi reproseze,
pana m-a determinat sa il intreb si eu daca el se considera tatal perfect, cu ce drept imi
striga mie toate acestea, unde a fost cand am avut nevoie de el. Atunci am fost batut
pentru prima data. Am fugit de acasa timp de o saptamana. Am dormit prin cluburile de
internet si astfel am cunoscut un anturaj cu multi consumatori de droguri. Asa am ajuns
sa cunosc drogurile si sa consum pentru prima data, dar droguri usoare. Am observat ca
era o modalitate eficienta de a scapa de problemele care ma macinau si puteam sa ma
izolez de mediul in care traisem si unde o lasasem pe sora mea singura. Cand m-am
intors acasa tatal meu m-a batut iar, moment in care am vrut din nou sa plec. Am plans
pe umarul surorii mele si ea a fost singurul motiv pentru care am ramas. Insa am tinut
legatura cu anturajul si am continuat sa consum droguri usoare din banii de buzunar.
Intr-o zi, am cunoscut un distribuitor de droguri care m-a convins sa vand pentru el.
Astfel, in clasa a VII-a, am devenit distribuitor de droguri. Dimineata luam ghizdanul sa
merg la scoala, insa mergeam de fapt in gara si intr-un loc in apropierea aeroportului si
vindeam droguri, asigurandu-mi astfel si doza zilnica pentru mine si bani pentru mine si
sora mea. Pe la ora 4 ma intorceam acasa obosit, parintii crezand ca sunt obosit de la
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scoala. Doar sora mea stia cu ce ma ocupam si nu mai stia cum sa ma convinga sa ma
opresc. Pe la 7 seara ma intorceam din nou ,,la munca” pentru a vinde droguri turistilor,
pana pe la 11 seara. Insa situatia aceasta s-a schimbat la sedinta cu parintii cand parintii
au aflat ca absentasem foarte mult de la scoala. Tatal meu m-a batut iar si de atunci am
plecat de acasa definitiv. Am fost nevoit sa gandesc si sa actionez ca un adult. Trebuia
sa am un acoperis deasupra capului si sa am ce manca. Trebuia sa ma amestec in fel de
fel de combinatii pentru a-mi putea plati chiria. Astfel am ajuns sa am acte false si sa
plec in diverse tari.
Asa

m-am

descurcat

singur pana pe la 16 ani. Nu prea
aveam mare lucru de facut,
trebuia doar sa respect ordinele.
Luam

in

primire

marfa,

o

trimiteam printr-un curier la o
anumita destinatie, de unde tot eu
mergeam si o ridicam. Totul era
aranjat.
tranzactiile

Faceam
cu

personal

clientii

care

cumparau cantitati mai mari. Pe la 16 ani am ajuns si in Romania. Aici am cunoscut o
fata de care m-am indragostit la prima vedere. Am rupt legatura cu parintii, dar nu si cu
sora mea. Preturile in Romania erau mici si pentru o vreme mi-am permis un trai decent
impreuna cu iubita mea cu care comunicam in limba engleza pana am inceput cate putin
sa invat si limba romana. Vroiam sa ma opresc, sa nu mai fiu traficant de droguri, dar
primeam amenintari si imi era frica sa nu pateasca ceva sora mea. Pana intr-o zi cand
am fost prins si am ajuns in fata procurorilor. Am fost trimis in instanta cu propunere de
arestare, dar am scapat cu ajutorul avocatilor. Cand am scapat am vrut sa ma razbun pe
cel care informase politia. Intr-o zi, ajutat de altcineva, l-am atras intr-un loc unde sa nu
ne vada nimeni si sa-l batem. Insa am aflat unde locuia si am mers acasa la el cu inca
doua persoane si l-am batut. Insa dupa cateva ore am aflat ca a murit in urma bataii
aplicate de noi. Nu am cuvinte sa descriu regretul pentru ceea ce facusem. Prima data
am luat actele false si am vrut sa plec in Rusia. Ma urmarea imaginea acelui om care nu
avea rani mari si pe care il lasasem viu. Nu stiam ce sa fac, ce sa cred si, pe langa asta,
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mai aveam si planurile de viitor cu prietena mea. Dupa sase zile am fost prins de
organele de politie si dus in instanta cu propunere de arestare. In scurt timp, au sosit in
Romania si parintii mei cu sora. Tatal meu a oferit 100000 de euro partilor civile. Mi-a
platit si cei mai buni avocati sa ma salveze. Poate se considera vinovat ca ajunsesem in
aceasta situatie, daca nu ma batea, nu plecam de acasa. Au vandut tot in Olanda si au
venit in Romania sa ma poata vedea mai des si sa ma ajute. Apoi ne-am mutat in
Norvegia unde au gasit ei ceva de munca. Intre timp pe mine m-au condamnat la 10 ani
de inchisoare. Am fost 6 luni in arest intr-o incapere care semana mai mult cu o pivnita.
Erau doua paturi, o masa mica si doua scaune. Din cand in cand mai aveam cate un
coleg, dar nu stiam romana incat sa ma pot intelege cu cineva. Din cand in cand mai
dadeam telefon familiei. Apoi am fost transferat la un penitenciar. Din cauza efectului
drogurilor nu stiam decat anul in care suntem si datele personale. Aici am inceput un
curs de limba romana. Asta m-a ajutat sa ma integrez mult mai usor. Am vazut unele
lucruri pe care un om normal nu le vede o viata intreaga. Prima data cand am vazut cat
de rau poate sa fie un om am ramas traumatizat. Despre perversitate…n-are rost sa
deschid subiectul. In acest loc efectiv domina legea junglei, cei slabi pierd, cei ,,tari”
raman in viata. Cate cazuri de violenta duse la extreme am vazut aici nu cred ca voi
vedea in tot restul vietii mele, aproape totul se limiteaza la tigari. Si sunt foarte multi
care traiesc in acest mediu o viata intreaga.
A fost cumplit la inceput, dar am invatat mai
bine limba romana si am inceput sa ma orientez si eu
dupa ceilalti sa pot rezista. Am invatat foarte multe
lucruri, inclusiv cum sa supravietuiesc aici. Intr-o zi
am fost chemat la directorul adjunct al penitenciarului.
Acolo mi s-a prezentat un politist care mi-a aratat o
fotografie cu o femeie. M-a intrebat daca era mama
mea si am confirmat. Mi-a spus ca banuiau. Mi-a pus
mana pe umar si mi-a spus sa fiu tare ca are o veste
rea pentru mine: mama fusese ucisa impreuna cu tatal
meu in locuinta din Norvegia. Legile norvegiene nu ii
permiteau sa imi ofere amanunte. Nici in ziua de azi nu stiu mai mult, decat ca au murit.
In acel moment am simtit ca imi explodeaza inima si creierul. Am izbucnit in plans.
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M-am gandit cum ii voi spune surorii mele, ce stia ea. Nici acum nu am depasit
momentul, inca sunt traumatizat. Cred ca este cel mai dificil moment din viata mea.
Au trecut doar 4 ani din pedeapsa. Sper ca peste inca doi ani sa ajung la
momentul in care sa ma liberez. Insa tot timpul incerc sa ma reabilitez. Vreau sa-mi
intemeiez o familie cand voi fi liber. Drogurile si alcoolul nu vor mai exista in viata
mea. Am invatat, din pacate pe pielea mea, care este finalul acelui drum si a stilului de
viata pe care l-am avut, si, desi tarziu, REGRET.

O singura iubire, o singura
dezamagire
Zatreanu Ionut, cls a VII-a A
Prof. îndrumător Jianu Mihaela
La marginea semineului…o perioada a
anului in care cu totii sarbatorim evenimente
frumoase si dragi, care ne ofera ocazia de a ne
pune in ordine gandurile, trairile, sentimentele.
Marturisesc sincer incercarile si rasturnarile de
situatie prin care nu credeam vreodata ca pot
trece, dar am aflat ca viata este ca o carte , nu
ai nici cea mai vaga idee ce vei gasi pe fila urmatoare, te cufunzi tot mai adanc curios
fiind de intamplarile uluitoare pe care le poate trai un om.
Iubirea…un sentiment aparte, unic in viata oamenilor, sentimente impartasite
care te fac fericit. Insa viata te pune uneori in fata unor incercari, “ziduri inalte’’ ,
decizii pe care le poti regreta mai tarziu. Asta am patit si eu, o decizie pripita din
tinerete avea sa ma marcheze…sufletul ei de o bunatate nefireasca m-a facut sa ma
indragostesc la prima vedere. O fata de la un banal butic de flori avea sa-mi cucereasca
inima. A fost dragoste la prima vedere. Sentimentul a fost reciproc, visul meu a devenit
realitate si am ramas impreuna din ziua aceea. Cu toate astea, a intervenit diferenta de
statut social, lucru important pentru parintii mei. Am fost pus in situatia de a alege intre
familia mea si Adeline, fata pe care o iubeam atat de mult. Mi-am dat seama ca nu totul
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se rezuma la bani si ca fericirea mea este alaturi de Adeline, asa ca am renuntat la tot
pentru ea. Odata cu trecerea timpului, am inceput sa resimtim lipsurile materiale, iar
situatia era din ce in ce mai greu de suportat. Adeline facea tot posibilul sa-mi ofere
ceea ce avusesem in trecut. Astfel, a cazut in capcana …faptul k in fiecare zi se oprea
in fata unei fantani in speranta implinirii dorintelor a atras atentia unui admirator care ia oferit o suma importanta de bani in schimbul unei aventuri. A cedat…se gandea ca
astfel imi va putea oferi in continuare viata cu care eram obisnuit. M-am simtit inselat si
batjocorit, am renuntat la iubirea ei si am ajuns pe strazi, nemaiavand pe nimeni alaturi.
Pana

intr-o

zi…Adeline a aparut
in

fata

mea,

deghizata in barbat.
Mi-a oferit o suma
de bani in schimbul
unei

aventuri.

Situatia in care ma
aflam m-a facut sa
accept si astfel am
regasit-o pe Adeline.
Mi-a reamintit acelasi gest la care a recurs si ea cu ani in urma, din dorinta de a ma
recompensa pentru ca am ales-o. Am inteles atunci ca nu am stiut sa pretuiesc o iubire
adevarata.Decizia pripita mi-a adus doar suferinta, am pierdut o iubire sincera, am
ramas singur…

Reabilitarea
Iordache Mihăiță Alin
Clasa a VI-a B
Prof. îndrumător Vais Elena
Eram doar un copil, aveam 16 ani. Mă gândeam zi și noapte că mă așteaptă o
condamnare grea. Toate gândurile mele se învârteau în universul întrebărilor. Eram
prima oară închis. Nu am crezut vreodată că voi pierde totul: familie, prieteni, iubita.
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Am învățat că, vreau ori nu, va trebui să accept realitatea crudă și dureroasă. Am învățat
că trebuie să încep o nouă viață.
După un timp, a venit obișnuința. Două întrebări îmi furau somnul. Cum ar fi fost
dacă nu aș fi greșit? Mi-am dat seama oare ce înseamnă cu adevărat libertatea și ce preț
are ea? Trecutul meu își pune amprenta asupra viitorului meu.
Dacă privesc partea plină a paharului, viața mi-a luat un văl de pe ochi și mi-a arătat
realitatea. M-a învățat că dacă îți dorești ceva cu adevărat trebuie să lupți.
Timpul petrecut închis este un coșmar în care te uită toți cei care ți-au spus prieten
când erai în libertate.
Sunt aici din greșeala mea, pe care o regret incontinuu. Speranțele mele, visurile
mele, sufletul meu…acum sunt toate închise… Uneori îmi redescopăr credința și visez
că mă eliberez și îmi construiesc viitorul, un viitor mai bun în care sunt liber și fericit.
Sunt sigur că viața este frumoasă dacă știi s-o trăiești departe de necazuri.
Timpul trece tot mai greu. Îmi este dor de casă. Îmi este dor de fratele meu.

Încercările vieții
Elev Grama Petrică Cosmin
prof. Îndrumător Cherchelan
Daniela
La vârsta de zece ani, am
descoperit că am talent de fotbalist.
M-am decis să caut o echipă la care
să mă pot antrena. Am cunoscut un
domn care locuia aproape de mine.
Era un fost jucător care acum mai
antrena, dar nu avea o echipă stabilă
pe care să o antreneze. Am primit
acordul de a mă antrena, dar fără a fi legitimat. După un timp, am ajuns la un club
serios. Am mers, de atunci, la mai multe echipe de juniori timp de doi ani. La
doisprezece ani, fratele meu mai mare m-a luat cu el la Piatra Neamț, spunându-mi că
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mergem să ne vedem bunicii. Când am ajuns acolo mi-a dezvăluit ceva ce m-a șocat:
urma să îl cunosc pe tatăl nostru adevărat. Adică, la un an și opt luni mama divorțase și,
apoi, s-a recăsătorit cu tatăl pe care îl știam eu. Deci, tatăl de la București pe care eu îl
știam era , de fapt, vitreg. Tatăl adevărat se
mutase la părinții lui, la Piatra Neamț. Am
încercat să mă comport normal. Am stat aici
singur pentru că după doar două săptămâni
fratele meu a plecat. Tatăl acela mi-a spus că se
întoarce repede. M-a făcut să merg la școală
acolo. A început să fie tot mai agresiv din cauza
alcoolului.

Mă

agresa

fizic

deoarece

eu

plângeam să mă trimită acasă. Nu mă lăsa nici
măcar să vorbesc cu mama la telefon. Nu aveam
voie să fac nimic, doar școală și

muncă.

Primeam bonus violența acestuia. Într-o zi, după
ore, am decis să fug la București. Trebuia să
ajung în Bicaz, la gară. M-am rătăcit și m-a
ajutat o femeie care mai trecea pe lângă casa tatălui meu când mergea în apropiere la
nepotul ei. Am ajuns la gara din Bicaz cu maxi-taxi după ce am înghețat așteptând o oră
în stație. În gară am aflat de la ghișeul ,,Informații “ că trenul spre București era abia la
ora 01:00. Am mers în sala de așteptare unde erau un ceas mare pe perete și două bănci
lângă calorifere. M-am descălțat , am așezat ghiozdanul și am stat cu picioarele să mă
încălzesc lângă un calorifer.
La un moment dat m-am speriat că au intrat câțiva copii. M-au întrebat ce fac și
le-am povestit. Au plecat și s-au întors cu niște pâine. M-au lăsat și au mers pe o bancă
mai departe. Unul dintre ei, cu glugă pe cap, a început să tot scoată câte ceva de prin
buzunare. Mi-am dat seama că, de fapt, se droga. M-am speriat, m-am încălțat și am
ieșit din sală. Pe peron era un tren în care două femei făceau curățenie. Am mers la
,,Informații “ și am întrebat dacă acela este trenul care pleacă spre București. Doamna a
confirmat. Am urcat în tren, dar abia m-au lăsat femeile care făceau curatenie și mi-au
spus să nu mă plimb prin tren. Am adormit pe un scaun cu ghiozdanul în brațe. Când mam trezit, trenul mergea și venise controlorul . Când a ajuns la mine i-am spus că vin de
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la bunici și n-am bilet. Mi-a cerut carnetul de elev, s-a uitat în el și mi-a spus să fiu
cuminte.
Când am ajuns în Gara de Nord, am întrebat din persoană în persoană până am
ajuns acasă, în Rahova. Mama a rămas blocată când m-a văzut. I-am explicat totul. Tatăl
meu mă dăduse dispărut. Au venit doi polițiști și am dat declarație că nu vreau să mă
mai întorc la el și am rămas la mama. Nu am mai continuat școala, dar m-am ținut de
antrenamentele pentru fotbal până la 15
ani când tatăl meu vitreg a murit. La un an
după moartea lui, la 16 ani, am mers la o
petrecere cu prietenul meu. Am consumat
alcool mai mult, eu nefiind obișnuit. Spre
sfârșitul petrecerii, prietenul meu mi-a
furat telefonul. Eu am luat un briceag de la
sărbătorit și l-am înjunghiat de două ori pe
prietenul meu . Am realizat ce făcusem
când am văzut sânge curgând pe sub
hanorac. M-am speriat foarte rău și l-am
dus la serviciul mamei, care era foarte
aproape și am fugit acasă. În urma acestei
fapte am fost arestat pentru tentativă de
omor. Am fost ținut în penitenciar șapte luni, preventiv, apoi am fost lăsat liber, deși
primisem , de fapt, o pedeapsă de patru ani cu suspendare. După cele șapte luni am ieșit
șocat de ceea ce am văzut și am trăit acolo. Copilul care nu știa decât fotbal și familie a
intrat într-un mediu plin de violență. M-am apucat de fumat. A trebuit să-mi creez o față
nouă, una care să pară dură în fața celorlalți. După această perioadă, am devenit alt om.
Când am fost eliberat am vrut să mă apuc din nou de fotbal, dar n-am reușit.
Așa că m-am apucat de alcool și etnobotanice, ceea ce m-a făcut să cad, din nou, la
închisoare după doar opt luni de libertate cu aceeași faptă ca și prima. Am primit patru
ani și șase luni cu executare. Am executat trei ani și două luni. Am suferit mult: a murit
bunica, cea care m-a crescut, a murit fratele meu cel mare în urma unui incendiu
provocat de o țigară. Eu n-am apucat nici acum să merg la mormânt. Mama este foarte
bolnavă. Este bolnavă și din cauza mea. Dacă aveam atunci mintea de acum sau dacă
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îmi spunea și mie cineva ce este pușcăria sau în ce stare te aduc alcoolul și drogurile nu
mai eram aici. Am împlinit la pușcărie 17 , 18 , 19 și 20 de ani în loc să fiu cu familia și
cu prietenii. Poate nu-mi mai stricam tinerețea pe-aici și nu mai eram încărcat cu atâta
suferință, atâtea regrete și atâția ani fără libertatea care e cea mai scumpă.

GÂNDURI
Familia, de ani buni, înseamnă
pentru mine totul. Părinții și-au dedicat
întreaga viață creșterii și educării mele
și a surorilor mele. Ei au muncit cu
trudă și au luptat pentru a ne oferi un
trai decent, fără prea multe lipsuri.
Acum, nefiind în libertate, îi iubesc și
mai mult și îmi dau seama că doar ei
îmi dau putere să trec peste orice
problemă cu care mă confrunt.
Am fost un tânăr revoltat
împotriva familiei, uitând să prețuiesc
iubirea lor în anturajul în care mă
aflam. Am înțeles că atracția pe care orice tânăr o are spre viața de stradă (cluburi,
alcool,droguri) și spre nopțile pierdute în diferite locuri nu duce la ceva constructiv, pe
mine aducându-mă în penitenciar! Nu sunt singurul adolescent care a greșit în alegerea
anturajului! Nu vreau să dau sfaturi, dar am înțeles, din propria experiență, că tinerii de
16-17 ani sunt teribiliști, cred că le știu pe toate, nu dau importanță sfaturilor pe care le
primesc de la cei trecuți prin viață și văd un refugiu în prietenii din cartier. Eu am greșit
și, de aceea, îndemn adolescenții să-și aleagă cu grijă prietenii! Cea mai mare bucurie a
mea este faptul că părinții mă susțin din toate punctele de vedere și sunt alături de mine
până la sfârșit, dorind ca și eu, într-o bună zi, să le răsplătesc dragostea.

Ilioiu Bogdan-Alexandru - clasa a X-a M
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Prof. îndrumător Vaetiși Mihaela
Până am ajuns în penitenciar, nu am prețuit sfaturile primite în familie. Aici am
înțeles că părinții sunt sprijinul meu moral. Dacă aș putea da timpul înapoi, nu aș mai
repeta greșelile pe care le-am făcut. Regret timpul pierdut departe de ei. Doar ei îmi sunt
alături și le prețuiesc, chiar dacă e prea târziu, bunele sfaturi.
Morăga Daniel – clasa a X-a M
Prof. îndrumător Vaetiși Mihaela

Viața mea în libertate decurgea liniștită până
am făcut greșeala de a mă apuca de prostii copilărești
ce au dus la distrugerea vieții mele. Înainte să fiu
închis, îmi făcusem planuri de a merge în străinătate
pentru a munci și a câștiga un ban cinstit. Distracțiile și anturajul îmi solicitau mai mulți
banii decât primeam de la părinții și bunicii mei. De aceea, am ajuns în situația de a
obține bani pe căi necinstite și de a fi închis. Acum înțeleg că nu am prețuit dragostea,
munca și sfaturile bune ale părinților mei. Când mă voi reîntoarce în libertate îmi voi
alege cu grijă prietenii și îmi voi asculta familia.
Bratu Dumitru-Iulian – clasa a IX-a L
prof. îndrumător Văetiși Gabriela-Mihaela
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Viaţa se schimbă cand nu te aştepti
Roibu Constantin
Clasa a VI-a B
prof. îndrumător Minodora Tașcu

În anul 2011 am ajuns în penitenciar din
cauza unor furturicomise în anul 2010. Într –una
din primele zile ale detenţei, într-o dimineaţă de
iunie, mă flam la plimbare cu alţi colegi de
detenţie, când, la un moment dat, s-a apropiat de
noi un domn cu mustaţă, grăsuţ şi cu părul dat în
două părţi, întrebând : ” Cine este Roibu
Constntin ? „ Eu sunt, domnule” „ Bine, vino la mine”. Fiind în cea de-a unsprezecea zi
de detenţie, fiecare pas făcut în afara celulei conta foarte mult.În drum apre bibliotecă
am întâlnit alţi optsprezece colegi de detenţie care se aflau aici cu mult timp înaintea
mea.
Ajuns la bibliotecă ,am aflat că acel domn era bibliotecar şi se numeşte Horia
Nicola. Am aşteptat curioşi, cuminţi şi liniştiţi să ne vină rândul să intrăm. Am intrat şi
am avut parte de o şedinţă de consiliere şi orientare profesională, o şedinţă cu multe
întrebări, un fel de „ câştig”, apoi, cu sufletul la gură, am aşteptat verdictul : participarea
la un curs de calificare. Răspunsul nu s-a lăsat aşteptat: „ aşteptăm validarea dosarelor
de către ANP şi răspunsul din partea lor”. Primul indiciu nu a întârziat să apară: am fost
duşi la analizele medicale , analize care au fost urmate de suspans- pozitiv sau negativ ?
În final am rămas 19 din 15. În luna august 2011 am participat la prima zi de curs.
Cursul a fost de nivel 1, 240 ore de teorie şi 120 de ore de practică.
M-am bucurat foste mult că
am participat la acest curs de
calificare, întrucât acolo mi-am
făcut

primii

prieteni,

primele

cunoştinţe din rândul deţinuţilor.
Îmi amintesc şi acum cum priveam

41

cu strălucire în ochi să vină domnul Horia să ne ducă la sala de curs. Şi astăzi mai
păstrez cele patru caiete scrise la teorie şi-mi aduc aminte cum căutam multe motive să
„ fug” de la proba de teorie, invocand motive copilăreşti. Pe parcurs, însă , mi-am dat
seama că dacă nu cunosc partea teoretică şi cel mai important- normele ede siguranţă de
la începutul lecţiilor- nu voi putea promova examenul. Am avut doi profesori instructor,
respective doamna Popescu şi doamna Săndulescu de la Liceul G. Chiţu Craiova. După
munca ce devenise plictositoare, a venit mult aşteptata parte practică… partea în care
noi visam ca nişte copii care încă mai cred în Moş Crăciun, visam la multe torture cu şi
mai multe etaje, pline cu multă frişcă şi fructe exotice. Şi cum lucrurile MARI încep cu
lucruri mici, la fel am început şi noi cu produse „mici” : clătite, gogoşi cu gem şi
ciocolată, apoi cu ştrudele şi plăcinte cu mere. Eu , fiind cel mai mic de vârstă şi statură,
îmi revenise sarcina de a da merele pe răzătoare. Având impresia că cei mari işi bat joc
de mine, doar eu ştiu de câte ori m-am tăiat şi am început să plâng de ciudă. Îmi adc
aminte când m-am urcat pe cântarul de gramaj electric să mă cântăresc, când am avut
parte de prima arsură încercând să „ fur” o felie de pizza proaspăt scoasă din cuptor. Din
5 kg de frucet proaspete, aproape 1, 5 kg le mâncam eu. Îmi amintesc de primul tort :
era exact aşa cum mi-l imaginasem- cu frişcă, fructe exotice şi ciocolată. Copil fiind, îl
priveam ca pe un trofeu. Unul din momentele memorabile a atunci când, îmbrăcaţi în
şorţuri şi halite albe defilam printer mese în cantină, împărţind colegilor pizza, clătite şi
eclere. A fost momentul în care m-am simţit în al 9-lea cer, moment în care eram tot un
zâmbet, iar aplauzele colegilor de detenţie au însemnat mai mult decât celmai sincer
mulţumesc.
De departe, însă cel mai emoţionant moment a fost examenul final: mult stress şi
foarte multe emoţii . Doar 15 am fost calificaţi petru meseria de patiser. Cel mai frumos
moment a fost pe 16 noiembrie 2011 când s-a ţinut conferinţa de presă în cadrul
încheierii Programului European Investeşte în oameni 2007- 2013, în cadrul căruia eu
am ţinut un discurs despre meseria în
care tocmai mă clificasem. Am apărut
în presa scrisă locală şi naţională.
În

timpul

cursului

toţi

particpanţii am fost ca o familie, deşi
aproape lipsiţi de speranţă , unul lângă
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altul, uniţi, am găsit motive şi puterea de a zâmbi şi de a spera la familia de patiseri. Am
plans şi am râs împreună,clădindu-ne vise dincolo de zidurile reci ale penitenciarului,
croindu-ne speranţe în lumen de dincolo de negura celulei. Unele voci spuneau : O să
îmi deschid cofetărie, altele O să îmi deschid pizzerie , iar eu îmi doream ca noi, cei care
suntem aproape( din acelaşi oraş, zonă) să facem cea mai bună pizza din oraş, zonă,
ţară. Din păcate, însă acum au rămas doar vise prăfuite şi nerealizate care acum parcă
mă dor.
Am fost angajat timp de trei luni ca patiser. A fost o experienţă de viaţă plăcută
pentru că acea familie de patiseri a fost acea familie de care nu am avut parte şi dacă
pivesc partea bună, imi dau seama că m-am ales cu o meserie şi, aşa cum spune şi titlul,
viaţa se schimbă cand nu te aştepti, viaţa se schimbă când încetezi să mai crezi.

MALTA – miracolul din Mediterană
În urma candidaturii depusă în luna martie pentru programul sectorial Grundtvig
– învățare pe tot parcursul vieții am obținut finanțare pentru a participa la cursul
organizat de EPEA Malta Branch: „In Prison Education for Rehabilitation and
Resettlement”, proiect finanțat sub numărul GRU-13-MOF-624-DJ-MT.
Cursul a urmărit să dezvolte
participanților noi aptitudini și noi strategii
în vederea reinserției și reintegrării sociale
a deținuților. Din discuțiile purtate cu
colegii din cele 13 țări participante a reieșit
necesitatea realizării unui sistem unificat
de practici și legi pentru funcționarea
centrelor de detenție din toată Uniunea
Europeană. Programele aplicate la nivel național nu sunt în totalitate eficiente, iar cele
eficiente din diferite țări nu sunt îndeajuns popularizate la nivelul U.E.. Personalul ce
lucrează direct cu persoane private de libertate este supus zilnic stresului provocat de
locul de muncă, greutăților provocate de munca directă cu persoane private de libertate.
În toate țările UE se poate realiza o finanțare mai mare a sistemului penitenciar.
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Pe lângă conținutul educativ și interesant al cursului ceea ce a fost cu adevărat
interesant a fost impactul cu civilizația malteză și fascinația de a vizita această lume din
Mediterană.
Acest „petic” de pământ bătut de către valurile albastre ale Mării Mediterane are
o istorie milenară și un amalgam cultural și etnic. Situată la întretăierea principalelor căi
maritime din Mediterana, Malta a reprezentat un „cuib de vulturi” aflat mereu în bătaia
furtunii. Primii locuitori ai insulei Malta au venit probabil din Sicilia, în urmă cu 60007000 ani, folosind coridorul de pământ existent atunci între Sicilia și Malta. Coridorul a
dispărut în cursul secolelor următoare, ca urmare a topirii succesive a unor părți din
calotele glaciare, respectiv a ridicării nivelului Mării Mediterane. Malta și Sicilia au
devenit în acest fel insule, separate de continentul european.
În urmă cu 4000-5000 ani, pe insula Malta și pe insula învecinată Gozo, au luat
naștere primele temple megalitice de cult religios
din lume, unele chiar mai vechi decât piramidele
din Egipt. Nu se cunoaște tehnica cioplirii,
prelucrării, transportului și înălțării templelor
megalitice. Templele sunt circulare, cu camere în
forma de trifoi (cu trei sau cu patru foi), diametre
de 20-30 m și înălțimi de 4-5 m. Construcția de
temple gigantice pe arhipelagul Malta a încetat apoi brusc, din motive necunoscute.
Cele mai renumite temple se găsesc la Hagar Qim (Malta), Tarxien (Malta), Mnajdra
(Malta) și Ggantija (Gozo). Din Malta, stilul megalitic s-a răspândit apoi în toată Europa
(Grecia, Creta, Sardinia, Corsica, Franța, Anglia).
După alte câteva sute de ani, a avut loc cea de a două mare etapă de colonizare a
arhipelagului Malta cu coloniști veniți probabil din Italia de sud. Aceștia au refolosit
vechile temple, dar nu au mai construit altele. Alte date despre această generație de
coloniști nu s-au păstrat.
Primele date istorice sigure sunt cele din perioada ocupării Maltei de către
Fenicieni în secolul IX î.C. Circa 300 ani mai târziu (în secolul VI î.C.) insula a intrat în
stăpânirea Punicilor din Cartagina (Tunisia), urmașii africani ai Fenicienilor. Punicii au
rămas domnitori ai insulei până în anul 218 î.C., an în care - în urma celor 3 războaie
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punice dintre Roma și Cartagina - Romanii au intrat în posesia Maltei și a insulelor
învecinate (Gozo, Comino, Cominotto, Filfla și St.Paul).
Conform legendei, în jurul anului 60 d.C. vasul în care apostolul Pavel (Paulus)
a fost transportat din Palestina la Roma, spre a fi judecat, a naufragiat în golful St. Pauls
Bay din nord-vestul insulei Malta, Pavel fiind obligat să petreacă iarna pe această
insulă, închis temporar într-o grotă sub actuala biserică “St. Paul” din orășelul Rabat. Ar
fi convertit, nu numai o bună parte din populație la creștinism, dar chiar și pe prefectul
roman al arhipelagului, Publius (după ce l-ar fi vindecat pe tatăl acestuia). Ulterior,
Publius ar fi devenit episcop de Malta, murind martirizat.
După căderea Imperiului Roman, decade și Malta. S-au păstrat relativ puține date despre
istoria insulei, până la ocuparea ei în anul 870 d.C. de către Arabi. Arabii au stăpânit
arhipelagul timp de 2 secole, ceea ce și-a lăsat amprenta mai ales în limbă.
În secolele următoare, Malta trece succesiv în posesia a diferite națiuni din
Europa:
- Normanzii în anul 1090 (sub contele Roger de Hautville);
- Sicilienii în anul 1194 (prin căsătoria unui membru al familiei germane de Staufer);
- Francezii în anul 1268 (sub Carol I. Robert de Anjou);
- Aragonezii în anul 1282, după izgonirea lui Carol I. Robert de Anjou din Sicilia de
către Peter von Aragon
- Castilienii în anul 1284.
În primii ani ai secolului XV Malta dobândește temporar statut de
autodeterminare. Devine curând din nou teritoriu castilian, iar în 1428 teritoriu sicilian
(sub regele Alfons V).
În anul 1523 puterile europene
atribuie Malta membrilor Ordinului
Ioaniților, izgoniți de către Turci de pe
insula Rhodos. În timpul guvernării
Ordinului

Ioaniților

(sinonim:

“Cavalerii Maltezi”) insula cunoaște
cea de a doua perioadă importantă de
construcții masive din istorie. Capitala
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Valletta a luat numele de la constructorul ei, Marele Maestru al Ordinului Ioanit Jean
Parisot de la Valette.
Stăpânirea Ioanită ia sfârșit în anul 1798, anul ocupării arhipelagului de către
trupele franceze sub conducerea lui Napoleon Bonaparte. Acesta a stat 6 zile pe insulă.
Nemulțumită de comportamentul trupelor franceze, populația malteză s-a răzvrătit,
obținând ajutor militar din partea regelui Neapolului și a amiralului englez Nelson. În
anul 1802, ca urmare a Păcii de la Amiens (Franța), Malta a fost retrocedată Ordinului
Ioaniților. Dându-și seama de importanța sa militară și strategică, Anglia a anexat-o,
anexare sancționată prin Tratatul de la Paris (1814) și prin Congresul de la Viena
(1815).
În anul 1964 Malta obține independența, rămânând membru al Commonwealthului până în anul 1974, an în care se desprinde complet de Anglia. De la 1 mai 2004
Malta este membră a Uniunii Europene.
Aștept cu nerăbdare reîntâlnirea cu cultura și civilizația malteză
Prof. Cătălin Marian Lupu
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