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                            Cuvânt înainte 

 

       Revista “Glasul şcolii” s-a născut din dorinţa de a prezenta cât mai complex 

imaginea şi viaţa din instituţia noastră de învăţământ, din dorinţa cadrelor 

didactice şi a elevilor de a-şi oglindi atât activităţile şcolare şi extraşcolare, cât şi 

rezultatele obţinute de către elevii noştri la diferite concursuri judeţene, 

naţionale şi internaţionale, anul acesta şcolar revista noastră ajungând la cea 

de-a doua ediţie. 

     Prin titlul pe care l-am ales printr-un  sondaj în rândul elevilor şi al 

profesorilor, sugerăm că revista se doreşte a fi un glas al tuturor celor care 

trăiesc  cu toata fiinţa lor viaţa în această familie mare numită Liceul 

Tehnologic “George Bariţiu”.  

      Fiind o revistă anuală ne-am propus să cuprindem în paginile ei o fărâmă 

din multitudinea de activităţi şi proiecte pe care le desfăşurăm în şcoala noastră 

pe parcursul unui an şcolar: activităţi ecologice, antreprenoriale, sportive, 

concursuri, festivaluri; rezultate la învăţătură, parteneriate cu comunitatea 

locală, cu agenţii economici, cu ISJ, CCD, organizaţii nonguvernamentale, etc.. 

     Revista conţine materiale redactate de elevi sub îndrumarea profesorilor şi 

imagini ce evidenţiază munca acestora, parteneriatele cu şcoli din ţară şi din 

străinătate (Ungaria, Portugalia, Italia, etc.) şi proiectele derulate în şcoală. 

      Ne propunem implicarea în cât mai multe  activităţi şcolare şi extraşcolare, 

de înaltă ţinută şi să ne facem cunoscuţi în mediul şcolar sătmărean, naţional şi 

internaţional. 

 

25 noiembrie 2014                                                                  DIRECTOR,                                                                                           

                                                                                        prof.ing. Rodica Nastai 
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     De vorbă cu doamna director al   

Liceului Tehnologic  “George Bariţiu” Livada,  

doamna Nastai Rodica 

 

 Elev:– Bună ziua, doamna directoare, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne spune câteva 

cuvinte în legătură cu activitatea derulată în această instituţie de învăţământ. 

Director: – Bună ziua, dragi elevi, cu cea mai mare plăcere. Trebuie să ştiţi că şcoala noastră 

este o instituţie cu tradiţie în zonă şi în judeţul Satu Mare. Urmărim crearea unui cadru propice 

pentru formarea şi dezvoltarea aptitudinilor fiecărui elev, pentru a fi capabil să-şi modeleze 

viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice. 

Elev: – Doamna directoare ce puteţi  să ne spuneţi despre istoricul acestui liceu ? 

Director:- În 1949 ia fiinţă ca  şcoala profesională  în oraşul Satu-Mare în urma reformei 

învaţământutui din 1948. Profile existente: tehnicieni şi agenţi veterinari; “socotitori Goscol” – 

contabili planificatori; crescători animale (tehnicieni în zootehnie); tehnicieni în agricultură. În 

1965 şcoala se transformă în liceu de specialitate cu denumirea « Liceul Agroidustrial Livada », 

1969 îşi mută sediul din  oraşul Satu Mare în comuna Livada, denumirea liceului devine « Liceul 

Agricol Livada ». În 1990  se schimbă denumirea şcolii  în Grup Scolar Agricol Livada, 

şcolarizează elevi la nivel profesional liceal (zi si seral), postliceal, 2000 şcoala îşi diversifică 

oferta educaţională, profile noi la SAM şi liceu, profile: comert, electromecanică, textile- 

pielărie,  prelucrarea lemnului. În anul 2008 şcoala îşi schimbă denumirea în Grup Şcolar 

“George Bariţiu” Livada, iar în 2012 şcoala îşi schimbă denumirea în Liceul Tehnologic “George 

Baritiu” Livada. 

Elev: – Cum a apărut ideea de a schimba numele liceului în Liceul Tehnologic George Bariţiu ? 

Director: – Ideea numelui şcolii noastre  a fost o idee spontană, era la “modă” ca instituţiile de 

învăţământ  să poarte un nume al unei personalităţi puternice. George Bariţiu a fost ales  dintr-o 

multitudine de personalităţi în unanimitate de votări de către Consiliul Profesoral. Unul dintre 

motivele care ne-au oprit asupra numelui de “George Bariţiu” a fost acela că prima sa activitate  

a fost aceea de dascăl la Liceul Comercial Românesc din Braşov, iar unul dintre profilele de bază 

ale liceului nostru este cel de comerţ. De asemenea în cele 14 volume ale lucrării “Calendariu 
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pentru poporul românesc” a promovat: alfabetul latin, beletristica românească, folclorul 

românesc, obiceiurile de sărbătoare, dar şi educaţia agricolă şi să nu uităm că liceul nostru are o 

tradiţie în ceea ce înseamnă educaţia în domeniul agriculturii. Ultimul argument pentru alegerea 

lui Bariţiu ca patron spiritual al liceului nostru a fost faptul că este născut în localitatea clujeană 

“Jucu de jos”, judeţul Cluj, zonă apropiată nouă. Oraşul Livada este o localitatea în care 

convieţuiesc în armonie mai multe minorităţi naţionale alături de români, majoritară fiind etnia 

maghiară, iar George Bariţiu a fost un militant al convieţuirii în armonie dintre români şi 

celelalte minorităţi naţionale fiind autorul unui dicţionar român-maghiar “Dicţionariu românesc-

unguresc”(Magyar –román szótar), 1869. 

Elev: – Ce puteţi să ne spuneţi despre activitatea derulată azi în şcoala. Câţi elevi ? Câte  cadre 

didactice are azi liceul ? 

Director: – Activitatea derulată în şcoala este una bogată se desfăşoară atât pe plan instructiv – 

educativ la un nivel adaptat standardelor europene, avem un efectiv de 32 cadre didactice, toate 

cu studii superioare şi un efectiv de 479 elevi cuprinşi în învăţământul liceal de zi, frecvenţă 

redusă, seral şi şcoala postliceală; de asemenea desfăşurăm o paletă largă de activităţi 

extraşcolare atât de dragi elevilor, iar echipa de proiecte a şcolii coordonată de conducerea şcolii 

derulează foarte multe proiecte. 

Elev: – Dacă ne-aţi amintit despre proiecte, vă rugăm dacă se poate să ne spuneţi câteva cuvinte 

în acest sens. 

Director: – Dintre proiectele derulate în anul şcolar 2013-2014 amintim: Program Leonardo Da 

Vinci, Proiect EUROPE 3000 Italia, Proiect internaţional/concurs pe meserii, Proiectul 

“AUTOSTART”, Program Junior Achievement Romania, Programul Cangurul, Proiect 

Antreprenorial Bussnes Plan-naţional, Program mondial LeaF / CCGD. 

Elev: – Dintre activităţiile extracurriculare ne puteţi aminti câteva, pe care le consideraţi mai 

deosebite ? 

Director: – Sigur că da, avem unele cu tradiţie cum  ar fi: Balul Bobocilor, Târgul de Crăciun 

“Dăruim de sărbători”, Festivalul regional de teatru “Teatrul şi literatura- expresie a sensibilităţii 

fiinţei umane”, care a ajuns la cea de-a doua ediţie, dar şi implicarea în proiecte naţionale şi 

judeţene cum ar fi “Festivalul şanselor tale”, “Ştafeta poveştilor”, “Biblioteca anului” unde am 
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obţinut locul I pe judeţ, Caravana Culturală Sătmăreană şi Săptămâna legumelor şi fructelor, 

Mesajul meu antidrog, Recitaţio, “Cea mai frumoasă clasă”, etc. 

Elev: –Care este viziunea de viitor a şcolii pe care o conduceţi ? 

Director: –Ca viziune de viitor a şcolii pe care o conduc, doresc ca prin efort şi dăruire să 

asigurăm un viitor pentru comunitatea din oraşul Livada şi din împrejurimi printr-o şcoală 

modernă, cu cadre didactice deschise la noutăţile din învăţământul românesc şi cu deschidere 

spre valorile europene. 

Elev: – Un îndemn la final, pentru elevii şi cadrele didactice ale acestei şcoli ? 

Director: –Să dăm dovadă că suntem o şcoală cu prestigiu şi tradiţie, că dăm o şansă la 

performanţă pentru fiecare. 

 

           Ne retragem din biroul doamnei director Nastai Rodica, mulţumindu-i pentru amabilitatea 

pe care a avut-o de a sta de vorbă cu noi şi având convingerea că putem să ne considerăm 

norocoşi şi mândri că suntem elevii acestei instituţii de învăţământ. 

 

                                                                   Realizat de elevii: 

                                                                                  Surd Dumitru, clasa a XII-a E  

                                                                                   Goje Nicu, clasa a XII-a E 
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               Proiectul CCD – Ştafeta poveştilor îşi continuă călătoria… 

Realizat de: Mic Mariana, clasa a XII-a A 

                 Ciulean Dorina, clasa a XII-a A 

”Ştafeta poveştilor” a poposit la cea de-a şasea instituţie şcolară – Liceul Tehnologic 

„George Bariţiu” din Livada, parteneră în proiectul educaţional interjudeţean lansat în toamnă la 

Casa Corpului Didactic Satu Mare. 

În cadrul întâlnirilor realizate între şcolile care îşi predau volumele care reunesc creaţiile 

literare şi plastice ale elevilor, se realizează în acelaşi timp schimburi de idei, de bune practici 

între cadrele didactice din diferite unităţi de învăţământ şi elevi.  

Totodată, la fiecare predare elevii socializează, fiind stimulaţi, în ambianţa plină de căldură a 

bibliotecilor, de provocări inovatoare, de spiritul competiţiei, de încurajarea profesorilor şi a 

bibliotecarilor, de dorinţa de a se remarca prin performanţe artistice. 

Într-o perioadă în care SMS-urile, mesajele pe facebook sau pe alte reţele de socializare sunt 

prioritare în comunicările dintre tineri, iată că prin derularea acestui proiect se produce o 

regândire şi repoziţionare a activităţilor culturale în mentalul elevilor, aceştia participând cu 

entuziasm la o activitate ce produce trezirea interesului pentru exprimarea identităţii prin 

cuvântul scris, pentru comunicare prin literatură, muzică sau desen, ştiut fiind că fiecare poartă în 
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bagajul genetic un talent. 

Rodica Nastai, directoarea Liceului Tehnologic George Bariţiu Livada, a prezentat volumul 

realizat de elevi în cadrul ştafetei, structurat pe patru secţiuni: poezie, proză, dramaturgie şi 

reportaje, inspectoarea dr. Natalia Boloş şi bibliotecar documentarist Camelia Dumitru au adresat 

felicitări şi îndemnuri elevilor şi echipelor coordonatoare. Ele au subliniat rolul cărţii în formarea 

tinerilor, apreciind colaborarea roditoare între profesori, bibliotecari şi elevi. 

Elevii de la şcoala gazdă din clasele a IX-a A şi C, a X-a A, B, a XI-a A, B, a XI-a E şi a XII-a A 

şi B, sprijiniţi de directoarea Rodica Nastai, respectiv directoarea adjunctă Pribilean Mariana, 

coordonaţi de cadrele didactice din catedra de limba şi literatura română Cămăraş Daniela, 

Ciorcaş Cecilia şi bibliotecara Kovacs Csilla au prezentat în faţa auditoriului un medalion literar-

artistic din opera lui Nichita Stănescu, recitând sau interpretând melodii folk.  

A urmat un colaj de versuri din lirica poeţilor sătmăreni Ion Bala, Ioan Andreica, Betty 

Kirchmajer şi Radu Ulmeanu, moment deosebit în care elevii au dat dovadă nu numai de 

cunoaşterea versurilor, ci şi de un real talent interpretativ. 
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Biblioteca anului 2014 

 
Realizat de: Petreuş Ionela, clasa a XII-a A 

                 Mic Mariana, clasa a XII-a A 

Este vorba de un concurs de filme cu o durată de maxim 3 minute, într-o singură dublă 

sau editat digital (şi în format .avi). Tema filmului trebuie să răspundă la întrebarea de ce sunt 

structurile infodocumentare (biblioteci/CDI-uri) necesare acum mai mult decât oricând? Scopul 

urmărit este de a creea un film care să-i determine pe ceilalţi să devină susţinători ai bibliotecii. 

Competiţia a fost lansată pe 6 decembrie 2013 şi s-a încheiat în 23 aprilie 2014. Potrivit 

regulamentului, tinerii au creat materiale originale. Consultarea adulţilor a fost permisă, dar 

planificarea, producerea şi selectarea materialelor a fost făcută doar de membrii echipei. 

Concursul a fost structurat în două categorii: gimnaziu şi liceu şi se desfăşoară în două etape: 

judeţeană şi naţională. La nivel judeţean a fost coordonat de Dumitru Camelia de la Casa 

Corpului Didactic Satu Mare.  

Filmul a fost realizat de o echipă de şapte elevi coordonaţi de bibliotecar pentru 

participarea la concursul naţional „Biblioteca anului 2014” lansat de Casa Corpului Didactic 

„Spiru Haret” din Iaşi. Filmele participante la concursul naţional "Biblioteca anului" au fost 

jurizate la etapa judeţeană, stabilindu-se participanţii la etapa naţională. 

Am obţinut - Locul I la secţiunea LICEU. Componenţa echipei: Petreuş Ionela, Vasile 

Sebastian, Mic Mariana, Varga Cristian David, Varga David, Ciul Crina, Ciulean Dorina. 

Coordonatori: director: prof.ing. Nastai Rodica, prof. Ciorcaş Cecilia şi  bibliotecar Kovacs 

Moni-Csilla.  
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                                     BALUL  BOBOCILOR 

Elevi: Fanea Ioana, clasa a XI-a A 

                    Ciora Daniela, clasa a XI-a B 

 

Elevii Liceului  Tehnologic “George Bariţiu” din Livada au petrecut o seara de 

neuitat la un restaurant din localitate, unde s-au întrecut cei mai frumoşi boboci. 

Organizatori au fost clasele a XI-a A si  a XI-a B , conduse de profesoarele Buzgău Rodica 

şi  Cămăraş Daniela.  

În cursa pentru câştigarea titlului de MISS şi 

MISTER BOBOC s-au înscris un număr de 16 

concurenţi, care s-au întrecut în probe variate 

cum ar fi: proba ţinutei de zi, o probă surpriză 

pregătită de organizatori, o proba la alegere 

unde elevii şi-au dovedit talentul prin dans, 

teatru şi cântec  apoi  a umat proba ţinutelor de seara. 

Momentele artistice au fost variate: muzică şi dans suţinute de actuali şi foşti elevi ai 

şcolii, precum şi un moment vesel pregătit de elevii Tinca Emanuel din clasa a-XI-a A, Cadar 

Mădălina clasa a-XII-a B si Chindriş Ancuţa clasa a-XII-a E. Momentul muzical deosebit a fost 

susţinut de cunoscutul cântareţ de muzică populară, Petrică Mureşan, care a fost şi preşedintele 

juriului, precum şi de profesorul Vasile Chiorean de la Şcoala Populară de Artă, Satu Mare, care 

de asemenea a făcut parte din juriu, alături de directoarele Nastai Rodica, Pribilean Mariana, 

profesoarele Bogdan Lidia şi Surd Ioana. Din juriu au mai făcut parte şi reprezentanţi din partea 

sponsorilor Roşco Nicoleta şi Dan Codruţa. 

După o seara de neuitat pentru concurenţi şi participanţi juriul a hotărât ca Miss Boboc 2014 să 

fie concurenta Kicska Eliza, iar Mister Boboc concurentul Ştef Radu. Miss Popularitatea a fost 

desemnata concurenta Fanea Adriana,care s-a situat pe locul II la fete, locul III fiind câştigat de 

Tomescu Romina. La băieţi pe locul II s-a situat elevul Racolţa Iulian iar Locul III a fost câştigat 

de Boboşan Raul.  
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Caravana Culturii Sătmărene a poposit la Liceul Tehnologic 

“George Bariţiu” Livada 

  Realizat de: David Diana, clasa a XI-a A 

                                           Ştef Mirela, clasa a XI-a A 

Au fost prezenţi Felician Pop directorul Centrului 

Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Satu Mare, precum şi directorul artistic Petrică 

Mureşan. Manifestarea a avut loc sub genericul “Dialog pe 

teme culturale: prezentare de costume din Oaş şi Codru. 

Portret de artist, solişti populari ai liceului”, şi a fost 

susţinută de elevii Liceul Tehnologic “George Bariţiu” 

Livada şi de invitaţi. Programul a fost deschis printr-un 

moment folcloric susţinut de: Struţi Melania-solistă, Orţan 

David – saxofon, Pribilean Darius – saxofon. A urmat un moment de magie prezentat de invitatul 

special Stoica Bogdan, care a încântat publicul.  

În continuare, elevii liceului şi-au exprimat talentul artistic prin muzică, recitări de poezie, arte 

plastice, astfel elevul Fanea Adrian a interpretat muzica uşoară, Surd Angelina – muzica 

populară din Oaş, elevele Anderco Denisa, Varga Mercedes, Ştef Mirela, Tudor Anişoara, David 

Diana au recitat din lirica lui Nichita Stănescu. Apoi s-au prezentat aspecte din satele din Oaş, 

tradiţii şi obiceiuri într-un material bine documentat, iar elevii Surd Angelina, Dragomir Gabriel, 

Ciulean Claudiu şi Deac Vasile şi-au prezentat cu mândrie costumele populare autentice, au 

ţâpurit şi tropotit cu mare artă. Elevii Fanea Adrian şi Fanea Irina au prezentat o parte din grafica 

lor, de asemenea a fost prezentată revista care cuprinde creaţii ale elevilor liceului, realizată în 

cadrul proiectului “Ştafeta poveştilor”. 

Elevii Tegze Eniko, Surd Dumitru şi Goje Nicu au recitat din lirica poeţilor sătmăreni, ocazie cu 

care au fost răsplătiţi cu două premii din partea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare şi Asociaţiei Culturale Sătmărenii. 

Coordonatoarele activităţii au fost Nastai Rodica, directoare, şi Pribilean Mariana, directoare 

adjunctă. 

Elevii au fost pregătiţi de profesoarele de limba română: Cămăraş Daniela, Ciorcaş Cecilia, 

China Domnica şi profesorul documentarist Oproiu Bogdan. 
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Un grup de liceeni din Livada pleacă în Lisabona 

 

Realizat de: Petreuş Ionela, clasa a XII-a A 

                 Princ Melissa, clasa a XII-a A 

Coordonaţi: prof. Buzgău Rodica 

În cadrul Programului European “Leonardo 

Da Vinci” un grup de 15 elevi ai Liceului 

Tehnologic “George Barițiu” Livada s-au deplasat 

la Lisabona – Montijo în perioada 14 aprilie – 05 

mai,  în cadrul Proiectului “Contabilitatea practică – 

experiență în Portugalia”. 

Monitorizarea mobilității este asigurată de 

coordonatoarea proiectului: prof.ing. Rodica Nastai, 

directoarea liceului. 

În urma parcurgerii stagiului de trei săptămâni petrecute la Montijo- Lisabona, elevii au 

acumulat o experienţă bogată atât pe plan professional cu recunoaştere la nivel european: 

Certificatul Europass, cât şi pe plan personal: vizitarea multor obiective culturale şi turistice, cu 

un profund impact asupra dezvoltării personalităţii lor. 

 Elevii clasei a XI-a A, multumesc echipei de proiect care a facut ca acesta sa fie o 

adevarata reusita si o experienta de neuitat. 

 

 

 

 

 

 

http://portalsm.ro/2014/04/liceeni-din-livada-pleaca-lisabona/
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Să vorbim despre bani şi bănci 

Proiect dedicat elevilor din învăţământul  preuniversitar 

 

Realizat de: Nicolescu Nicoleta Larisa, clasa a X-a A 

                 Pop Daiana, clasa a X-a A 

Coordonaţi: prof. Buzgău Rodica 

  Banca Naţionale a României, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi inspectoratele şcolare 

din tara  au realizat proiecte educaţionale  care au ca obiectiv creşterea nivelului de educaţie 

financiară a publicului, contribuind la o mai bună înţelegere şi la o evaluare corectă a unor 

aspecte economice şi financiare. 

Începând cu anul 2014 Liceului Tehnologic ’’George Bariţiu’’ a realizat un parteneriat cu  

Banca Naţionale a României care derulează mai multe  programe naţionale printre acestea 

regăsindu-se şi proiecte dedicate elevilor din învăţământul preuniversitar,”Sa vorbim despre bani 

si bănci” . 

Acţiunile desfăşurate în anul 2014 în cadrul proiectului-pilot au  cuprins si constat în sesiuni 

interactive cu elevii clasei a X-a A Tehnician în activităţi economice, cadrele didactice de 

specialitate şi conferinţe susţinute de oficiali ai BNR. 

Principalele tematici educaţionale promovate se referă la: economisire, credit, dobânda; istoria 

monedei naţionale, bancnote precum si despre dreptul  României  de a emite monedă în scop 

numismatic, omagiind astfel personalităţi din viaţa culturală şi ştiinţifică românească şi 

internaţională sau marcând evenimente reprezentative pe plan intern şi internaţional precum  si 

rolul respectiv funcţiile băncii centrale. 

Prin acest proiect se urmăreşte însuşirea de către elevi a unor noţiuni economice de bază şi a unui 

vocabular financiar-bancar prin folosirea unor metode formale şi non-formale de educaţie. 
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Cum să fim “antreprenori  de succes’’    

 

Realizat de: Ciul Marius, clasa a XI-a A 

                 Fanea Ioana, clasa a XI-a A 

Coordonaţi: prof. Buzgău Rodica 

 

Liceului Tehnologic ’’George Bariţiu’’  este partener de 3 ani  în cadrul proiectului 

Junior Achievement  România, organizaţie non-profit care  a fost fondată în anul 1993 şi este 

parte a Junior Achievement Worldwide, USA şiJunior Achievement-Young Enterprise, Europe. 

JA este cea mai mare şi cea mai dinamică organizaţie internaţională de educaţie economică şi 

antreprenorială, programele fiind urmate în 37 de ţări din Europa și 121 din toată lumea. În 

România, programele JA de tip "learning by doing"  sunt urmate anual de peste 150.000 de elevi 

din 1.000 de instituţii de învăţământ şi se desfăşoară local în parteneriat cu Ministerul 

Educaţiei Naţionale,instituţiile de învăţământ şi comunitatea de afaceri. 

În acest an şcolar şcoala nostră este prezentă cu un număr de 7  programe, acestea au putut fi 

realizate cu ajutorul elevilor si a profesorilor coordonatori. Pentru a câştiga competenţe 

profesionale profesorii coordonatori în  anul scolar 2014-2015 au optat pentru alte programe 

decat cele din anii anteriori. 

Şcoala nostra a continuat  parteneriatul  cu Junior Achievement  România deoarece 

apreciază misiunea acestui program, care vine  să inspire şi să pregătească tânăra 

generaţie pentru a reuşi în carieră și viață prin încurajarea iniţiativei, profesionalismului şi 

dezvoltării unor competenţe esenţiale pentru viaţa personală şi profesională. Orice noţiune 

invatată în scoală este binevenită,  tinerii trebuie sa fie întai oameni, să li se vorbească despre 

valorile serioase în viaţa, rolul scolii, dar şi al asociaţiilor private care organizează cursuri pentru 

dezvoltarea abilitaţilor antreprenorilor,  toate acestea par a fi din ce în ce mai importante în 

contextul in care mai mult de jumatate dintre romani îşi doresc sa aiba propriile afaceri. 

http://www.ja.org/
http://www.ja-ye.org/Main/Default.aspx?Template=TTitle.ascx
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Timpul 

Jiboc Mihaela, 

clasa a XII-a E 

Timpul  vine şi ne duce 

Apa curge şi iar curge 

Noi venim  

Şi tot ne ducem. 

 

 

 

 

 

 

Inima 

 

Jiboc Mihaela, 

clasa a XII-a E 

 

Lacrima este tristeţe 

Inimile nu le găseşti în pieţe 

Nu răni o inimă 

Iubeşte-o cu patimă. 
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Ziua mamei mele 

                                      Jiboc Mihaela, 

Clasa a XII-a A 

 

Este cea mai sfântă zi 

Atunci când ne amintim 

De ființa care ne-a dat viață 

Și care mereu ne dă povață. 

Când pe lume am sosit 

Ochii ei mari i-am zărit 

Noaptea-ntreagă mă veghea 

Și în brațe mă ținea. 

Este chiar măicuța mea 

Care-n brațe mă ținea 

Și mă legăna ușor 

Ca s-adorm încetișor. 

Niciodată n-o voi uita 

Pentru că-i mămica mea 

Teamă când mi-era 

De mânuță mă ținea. 

Mama mea icoană sfântă 

Inima mea nu te uită 

Tu de nu vei mai fi 

Chiar și-atunci te voi iubi. 

Dorul de tine rău mă arde 

C-ai plecat foarte departe. 

Chipul tău cel luminos 

Mă va veghea aici jos. 

Fiecare are mamă, 

Fiecare are tată 

Dumnezeu îi răsplătește 

Doar pe cei care-i prețuiește. 

Îți dăruiesc măicuța mea 

Inima și-ncă ceva 

Îți trimit din depărtare 

O floare și-o felicitare. 

Să-ți arăt că te iubesc 

Eu din suflet îți doresc 

Primăvară înflorită! 

Primăvară fericită! 
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Conversaţie 

 

Surd Dumitru, 

clasa a XII-a E 

 

Vântul îmi răscoleşte golicinea din inima... 

Amintirea unei nopţi albe de vara .  

Aud un zgomot surd  

care vrea să-mi sparga ţeasta . 

 Un chip de înger negru  

venit să-mi transmită un mesaj  

sumbru şi rece.  

Vântul înteţeşte ploaia care îmi îneaca inima....  

Un miros de cadavru izvorăşte din lăuntrul meu . 

Ochii _secaţi de lumina !  

Ah ,ce durere ! 

Vântul, îmi aşterne un văl negru  în ochii  .  

Pământul îşi cere datoria materială,  

Sufletul se luptă cu  trupul.  

O simpla întrebare ....  

E ultimul minut ? 
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Primăvara 

          

       

                                                                                                              Ciul Marius 

clasa a X-a A 

 

   

Azi  e zi de bucurie  

În ţară e veselie.  

Primavara cea dorită 

Şi-a pus haina înverzită. 

 

Păsările au sosit  

Câmpul l-au înveselit, 

Cântecul lor frumos  

Astăzi sun-armonios. 

 

Două zile, poate trei  

Copiii nu ştiu de ei. 

Ies afară să se joace 

Dar acum fără cojoace.  

 

Afară, cum e căldură 

Nici nu plouă , nici nu tună. 

Nici fulger nu se zăreşte  

Doar soarele le zâmbeşte. 
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Nu te  opri ! 

 

Varga Mercedes 

clasa a X-a A 

 

 

Nu ai putere… 

Te gândeşti că e greu. 

Ai răbdat ! 

Ai aşteptat !... 

Destul ! Destul ! 

Astepţi … 

Încerci… 

O voce îţi spune : 

Ai pierdut! 

Şi tăcut 

priveşti drumul. 

Oprirea nu e aici, 

îţi spui. 

Şi păşeşti  

Tăcut, smerit  

spre alte zări  

Spre răsărit. 
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                                                           Simpla poezie  

                                                                                                       Surd Dumitru      

                                                                                                         Clasa  A XI E 

 

 

Am rupt bucăţi din mine  

Si le-am pus pe hârtie 

Cu un simplu scop…. 

O simplă poezie , 

Rima nu  prea am găsit 

Dar întamplator, m-am străduit 

 

Ideile bune  

Vin căutând prin lume  

Greu a fost ... 

M-am chinuit, m-am străduit 

Dar în final… Am reuşit ! 

O parte din mine  

Am pus pe hârtie. 

 

 

Aştept un cititor 

Fără un ochi chior 

Vreau să vadă 

Ceea ce alţii nu au putut să creadă 

Un elev obişnuit  

Astăzi o poezie a scris 

 

Toţi căutăm ceva modern, originalitate ... 

Acest elev a căutat simplitate. 

Simplitatea este frumoasă 

Pentru cine ştie să o descoase. 

Comparaţii epitete nu prea am  găsit 

  

Acuzaţi-mă ! E un caz obişnuit 

Criticilor, vă aştept şi vă mulţumesc 

Un mic poet în aşteptare aveţi. 
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Matematica 

                                                                                            

                                                                                                      David Denisa 

clasa a IX-a A 

 

 

 

Matematica e-n-toate 

De-nţeles, nu oricine poate. 

Are multe teoreme, 

Şi, de rezolvat, probleme. 

 

Dacă totuşi eşti atent, 

Tu devii inteligent. 

Matematica te-ajută 

Să împărţeşti şi cu o sută. 

 

Mai apar şi complicaţii, 

Foarte multe ecuaţii, 

Dar formulele de ştii , 

E uşor ca-n poezii. 

 

Geometria este grea, 

Dar aplic Pitagora, 

O piramidă desenez, 

Şi eu bine o notez: 

Cu VABC si D , 

Şi aplic formulele. 

 

Tot ce-nveţi e de valoare  

Dă-ţi silinţa-n continuare. 

Ia doar notele de zece. 

Timpul tău, oricum, va trece. 

Dar inteligenţa ta,  

doar cu ea vei ramâne. 
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Primăvara 

 

 

                                                                                  Fechete Valentin 

                                                                                     clasa a IX-a A 

  

 

 

 

 

  Primăvara mea  

  a sosit! 

 A adus bucurie  

 vieţii mele.  

 Renaştere ... 

 Farmecul vieţii 

 l-am găsit 

 în  

 Primăvară. 
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                                                     Pribeag 

 

                                                                                               Elev: Anderco Denisa Ioana 

                                                                                                                       Clasa: a X-a B 

                                                                                  

 

Stam singur într-un parc pustiu, 

visam la clipe fericite, 

la clipe care pentru mine, 

erau, parcă, interzise. 

 

În lumea lor e mult mister 

şi, chiar dacă aş vrea să sper 

nu pot ... nu pot ...  Mi-e greu 

să ies din ele.  

 

Şi-n cale-mi tu mi-ai apărut  

Iubire, tu,mister şi vis 

şi mi-ai şoptit, cu glasu-ţi cald 

În lumea ta nimic nu-i interzis ! 

Căci tot ce-a fost cândva un vis 

S-a transformat în fericire. 
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Dialog cu sinele 

Cadar Mădălina, clasa a-XI-a B 

 

Deseori admirăm stelele şi luna 

cu sufletul răscolit, 

urlăm în vis. 

Ziua suferim,iar noaptea visăm. 

Există prietenie sau ne înşelăm ! 

  

Toate vin,dar nimic nu rămâne 

Nici prietenii,nici iubirile,nici...  

Eu caut,… alerg  

şi-apoi mă ridic 

Căci orice zbor îmi dă putere. 

 

Azi nu mai cad in zboru-mi 

Ca-n trecut... 

Căci viaţa e luptă şi lupta e vis 

Mă-nalţ şi cobor 

renasc iar în vis 

Ca Pasărea Phoenix! 
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Legenda grăuntelui rătacit 

Pop Larisa 

Clasa a-XII-a A 

 Colo jos, în depărtare 

 Pe-un meleag îmbătător 

Flori mărunte, mii și mii 

 Încântă a noastre priviri 

 Mândru, tainic, cu mult dor. 

 

 Printre florile gingașe 

 Cu pași lini și glas duios 

 Un bătrân începe-a spune 

 Povestea unui grăunte 

 Semănat primejdios. 

 

 Potrivit zicalei lui, 

 Bobul mic si singurel 

 A căzut într-o grămadă 

 Străin, începu să se piardă 

 Făr-a ști nimeni de el. 

  

 Semănat fiind acesta 

 A-nceput să încolțească 

 Crescând cu-ale lui puteri 

 Printre alții mititei 

 Din neant dă să se nască. 

 

 Niciodată nu simțise 

 O asemenea izbândă. 

 Și-ncep să-l prindă fiorii 

 De a-și găsi frățiorii 

 Care erau cu el în pungă. 

 

 Și crescând încet - încet 

 Se făcu o blândă floare 

 Peste care-adie vântul 

 Încet, și lin mângăietor 

 Cu mișcări îmbătătoare. 

 

 Dar când singur se află 

 Își dă seama că nu-i lege 

 Fiecărui mic grăunte  

 Să-i dea loc, aici, în frunte 

 Și de semeni ca să-l lege. 

  

 Își dă seama că natura 

 N-a binevoit cu el 

 Și l-a pus în loc străin 

 Plin de-urzici și de pelin 

 Fără milă, chiar nițel.  

 

 Și, la sfârșit de viață, 

 Se pierde în gânduri sumbre 

 Începând șoptit a spune 

 Ca un mugur de lăstune : 

 ” De ce m-ai trimis în umbre?”  
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                   PROZĂ 
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Eliza 

Pop Larisa 

Clasa a-XII-a A 

 

 A fost odată ca niciodată o bătrână vrăjitoare care locuia singură de când bărbatul ei 

murise. În vârstă de aproape o sută de ani, ea avea o casă dărăpănată în care nu ținea prea multe 

lucruri. Hainele ei erau asemenea unor țoale pline de molii iar duhoarea pe care o lăsa în urma ei 

era greu de suportat. Suferea mult după bărbatul care îi făcea toate treburile casnice. Era acum ca 

un suflet care nu știe pe ce drum s-o apuce. Bătrâna vrăjitoare era tipul omului avar și lacom. 

Adunase mulți galbeni în odaia de la subsol de care nu știa nimeni. Vroia doar să dea impresia 

unei simple bătrâne sărace, bolnave și fără de sprijin. 

 Într-una din zile la casa bătrânei apare o fetiţă de vreo zece ani. Aceasta venea dintr-o 

familie cu trei copii. Dintre surorile sale ea era cea mai mică, iar toate greutățile și îndatoririle 

erau puse pe umerii săi. Fiind gonită și obligată să muncească, aceasta își căuta de lucru prin 

împrejurimi pentru a duce acasă o bucată de pâine. Era îmbrăcată într-o rochie albă a cărei 

culoare nu se mai vedea. Atât de murdară era. Obosită și slăbită fata bate la ușa babei care 

deschide: 

-Cine-i acolo? 

-Sunt Eliza, mătușică. Te rog, deschide! Am venit  drum lung și vreau să cer doar 

adăpost. 

-De unde să știu eu că nu ești vreun hoț? 

-Care hoț, mătușică? Eu doar caut un adăpost pentru o oră sau două.  

-Dar de unde vii tu tocmai la ușa mea? 

-Sunt  un hoinar al drumurilor în căutare de muncă. Mama și tata m-au trimis de la 

casa lor și mi-au spus că nu am ce căuta acasă fără bani. Te rog, mătușică, deschide-

mi ușa! 

 Baba deschise ușa și o primi pe fată. O așeză pe un fotoliu făcut din paie și îi puse peste 

picioare o pătură ca să se încălzească.  

       -Îți mulțumesc că m-ai primit, mătușică! Nu știu ce m-aș fi făcut fără tine. 
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       -Tu stai liniștită. Ia și mănâncă puțină supă. Doar atâta am acum. Și să te odihnești că 

mai târziu o să am o treaba cu tine. 

       -Bine mătușică. Fac orice vrei, numai dă-mi ceva de lucru să pot duce acasă o pâine 

pe masă. Că parinții mei nu mă primesc fără de bani. M-au aruncat afară și m-au trimis să 

muncesc. 

       -Nu te speria, fata mea. Îți dau eu de lucru. 

 După ce fata mâncă, se culcă pe un pat făcut din două scânduri peste care era așezată o 

plapumă din pene de gâscă. Aceasta dormi până în dimineața următoare. Dis-de-dimineață 

bătrâna vrăjitoare îi dă deșteptarea: 

      -Bună dimineața, fata mea! Hai, scoală! Ți-am spus că am o treabă cu tine.  

      -Mă scol, mătușică, mă scol. 

 Eliza se pieptănă, își aranjă rochița și iese afară. Bătrâna o așteptă. 

      -Haide, dragă, haide, că nu avem timp de pierdut! 

      -Vin, mătușică, vin. 

      -Eu voi fi plecată două zile de acasă. Vezi tu groapa asta? Vreau s-o umpli cu apă de 

la fântână până mă întorc. Când va fi plină groapa din ea vor ieși înnotând trei peștișori: unul de 

bronz, unul de argint și altul de aur. Iar după ce-o să-i vezi înnotând vreau să le dai la fiecare câte 

o firimitură de pâine la fiecare trei ore. Să nu cumva să le dai mai mult. 

      -Bine mătușică, așa am sa fac. 

      -Eu plec. Să nu uiți ce ți-am spus. 

      -Nu-ți face griji mătușică. Voi respecta întocmai indicațiile. 

 După plecarea bătrânei fata își făcu treaba prin casă. Începu a spăla vasele, a da cu 

mătura. În timp ce mătura ea găsi sub covor o trapă din lemn. Cuminte și fricoasă aceasta nu o 

deschide și-și continuă treaba. Ieșind în curte Eliza începe să poarte apă în groapa cea mare. 

După ce toată ziua duse ca la șaizeci de găleți groapa era plină. Stând pe marginea gropii încep 

să apară cei trei peștișori pe rând unul câte unul. Eliza respectă sarcinile date de bătrână și le dă 

câte o firimitură de pâine tot la trei ore. 

 Deodată, apare la marginea gropii peștișorul din bronz: 

      -Fetiță dragă și frumușică, te rog, mai dă-mi o firimitură de pâine, că mi-e foame! 

      -Nu pot, dragă peștișor. Trebuie să respect sarcinile date de bătrânică. Că altfel mă 

aruncă și ea afară precum m-au aruncat părinții mei. 



 33 

      -Fetiță dragă și frumușică, dacă îmi vei da o firimitură de pâine îți voi spune un secret. 

      -Nu, nu dragă peștișor, nu pot. 

 Atunci peștișorul seîindepărtează de marginea bălții. Nu după multă vreme apare pe 

marginea bălții peștișorul de argint. 

      -Fată bună, te rog, mai dă-mi o firimitură de pâine, că mi-e tare foame! 

      -Nu pot, dragă peștișor, nu pot. Trebuie să fac după cum mi-a spus mătușica. 

      -Fată bună, dacă îmi vei da încă o firimitură îți voi spune un secret. 

      -Nu pot, dragă peștișor, nu pot. 

 Peștișorul de argint se îndepărtă de marginea gropii și merse să înnoate alături de ceilalți 

doi peștișori. În cele din urmă apare și peștișorul de aur la marginea gropii: 

       -Draga mea Eliza, te rog mai dă-mi o firimitură de pâine că mi-e foame foarte! 

      -Stai puțin. Tu îmi cunoști numele?! 

      -Bineînteles, dragă Eliza.  

      -Cum se poate una ca asta? 

      -Eu sunt îngerul tău păzitor. Sunt cel care ți-a călăuzit pașii și sunt cel care te-a adus 

aici. Dacă îmi vei da o firimitură de pâine îți voi spune secretul pe care îl ascunde bătrânica.  

 Curioasă, fata își aduce aminte de trapa din lemn de sub covor și-l întreabă pe peștișorul 

de aur: 

      -Tu știi cumva despre ușa de sub covor? 

      -Da, fata mea, știu. 

      -Ce-i acolo? 

      -Dacă îmi dai o firimitură de pâine îți spun. 

 În acel moment fata îi aruncă încă o firimitură de pâine iar peștișorul de aur apare într-un 

bol cu apă lângă ușa bătrânei. Fata merge la el și-l întreabă: 

      -Dar cum ai făcut asta? 

       -Îti voi spune totul. Tu doar urmează indicațiile mele. 

      -Cum ai apărut aici? De ce nu mai ești în groapă? 

      -E magie draga mea, magie. Acum ia bolul în brațe și du-mă în casă. 

 Fata luă bolul, deschise ușa și intră în casă. Puse bolul pe masă și urmă instrucțiunile date 

de peștișor. 

      -Vezi tu ulcioarele de după ușă? 
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      -Da. Ce-i cu ele? 

      -Ia-l pe cel roșu și adu-l aici! 

      -Dar ce-i în el? 

      -Adu-l aici și o să vezi. 

 Fata luă ulciorul cel roșu și-l puse pe masă. 

      -Acum ce trebuie sa fac cu el? 

      -Bagă mâna în el! Vei găsi o cheie de lemn. Apoi ia cheia și pune-o pe ușa de lemn! 

Pune covorul înapoi peste ușă și cheie și zi după mine: “Hustiri pistiri pum”! 

      -Dar de ce să spun așa? 

      -Când vei spune a treia oară ușa se va deschide, chiar dacă tu nu ești vrăjitoare. 

      -Mătușica este vrăjitoare? 

      -Da, dar nu avem timp de explicații acum. Ea vrea doar să te facă și pe tine vrăjitoare. 

Eu sunt aici să te salvez. Fă cum îți spun! 

 Eliza făcu după îndemnurile peștișorului de aur, iar ușa de lemn se deschise. Ea coborî pe 

scară în jos și găsi o încăpere uriașă. Era plină de saci cu tot felul de obiecte din aur, galbeni și 

bijuterii.  

      -Acum umple-ți sacoșa cu galbeni, cât poți lua, și să fugim repede, până nu se intoarce 

vrăjitoarea! Dacă ne va prinde eu voi sfârși în oala fiartă iar tu vei ajunge sclava ei.  

 Fata își umple sacoșa cu o mulțime de galbeni pe care îi îndesă cu pumnul. Apoi luă bolul 

cu peștișorul de aur și fugiră amândoi departe de casa bătrânei vrăjitoare. 

      -Acum ce facem? Ce vom mânca? Încotro ne îndreptăm? Unde vom dormi? Cum ne 

vom descurca? 

      -Nu-ți face atâtea probleme.  Știu despre tine că părinții te-au trimis de acasă. Fără 

bani nu ai ce căuta la poarta lor. Acum ai destui bani pentru ca să puteți trăi mult și bine de acum 

înainte. Pe mine te rog să mă arunci în lacul din spatele casei tale! Acolo este defapt și casa mea.  

 Merseră și merseră până ce au ajuns la lacul din spatele casei Elizei.  

      -Acum, draga mea Eliza, te rog să mă arunci în lac! Nu vreau să știe nimeni despre 

cele întâmplate. Te rog să nu spui nimănui despre peștișorul de aur. 

 Aruncându-l în lac acesta zise: 

      -Îți îndeplinesc trei dorințe. Spune-mi doar ce-ți dorești iar eu voi face posibilă 

împlinirea.  
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      -Mi-aș dori să am o rochie nouă cu care să pot merge la balul organizat în cinstea 

noului rege. Vor fi prezenți toți cei tineri și aș vrea și eu să mă duc. 

 Peștișorul făcu trei cercuri la marginea lacului iar lângă Eliza apăru o rochie roșie, 

întocmai ca cele purtate de prințesele din basme. Aceasta o îmbrăcă arătând întocmai ca o tânără 

stăpână a locurilor. Eliza îi mulțumi  frumos peștișorului iar acesta îi spuse: 

      -Spune-mi, dragă Eliza, care este cea de-a doua dorință? 

      -Mi-aș dori tare mult ca părinții mei să aibă de-o pâine pe masă mereu și să nu mai fie 

nevoiți să mă arunce din nou afară.  

 În acel moment peștișorul făcu alte trei cercuri la marginea lacului iar o rază de lumină se 

abătu peste casa fetei.  

      -Acum spune-mi care este cea de-a treia dorință? 

      -Nu îmi mai doresc nimic. Acum am tot ce mi-aș putea dori. Îți mulțumesc frumos că 

m-ai salvat! 

 Fata intră în casă iar când părinții dau cu ochii de ea se minunează: 

      -Fata tatei, pe unde ai fost atâta amar de vreme? 

      -Am căutat de muncă, tată. Iaca acum am venit cu sacoșa plină. O bună bucată de 

vreme nu vom mai avea probleme.  

 Trecură anii astfel încât Eliza ajunse o fetișcană de douăzeci de ani. Fața ei era acum mai 

luminoasă. Avea părul lung și era atât de frumoasă încât toate florile își întorceau corola după ea, 

ca după Soare.  Deși fata le-a adus destui galbeni din casa vrăjitoarei părinții ei nu erau mulțumiți 

de faptul că copila își făcea veacul pe lângă casă. Vroiau s-o trimită din nou să le aducă tot mai 

mulți galbeni. Certată și umilită de părinții ei, Eliza fusese nevoită să plece iar de acasă.  

 Mergând cale lungă ea observă printre culturile pământurilor un iepuraș care își făcea 

provizii de morcovi. Harnic din fire iepurașul se străduia să adune cât mai mult pentru a avea 

hrană din belșug.  

      -Bună ziua, iepurașule! 

      -Bună ziua, domniță! Ce vânt te aduce prin părțile astea? 

      -Sunt foarte necăjită, iepurașule. Părinții m-au alungat. Nu am adăpost și nu am ce să 

mănânc. 

      -Îmi pare rău pentru tine! Dar dacă vrei în noaptea aceasta te primesc în vizuina mea.  
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      -Îți mulțumesc, iepurașule! Nu știu ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă nu te-aș fi 

întâlnit. 

      -Haide! Haide! Să te duc în patul tău! 

 A doua zi fata îi multumește pentru găzduire și pleacă încărcată fiind cu niște provizii de 

morcovi, atât cât putu să-i ofere iepurașul. Merse cale ca la trei zile. Din nou Eliza avea nevoie 

de hrană și de odihnă. În calea ei întâlnește o ursoaică. 

      -Bună ziua, mamă urs!  

      -Bună ziua! Ce caută o copiliță ca tine prin părțile noastre? Lumea se ferește de noi, 

animalele. 

      -Nu știu cum să-ți spun, mamă urs. Părinții mei m-au alungat iar acum trebuie să-mi 

găsesc singură rostul în lume. Nu știu ce se va întâmpla și nu știu ce-o să mă fac fără un adăpost 

și fără mâncare. 

      -Hai, fata mea! În noaptea asta îți voi da eu adăpost. Însă mâine dimineață va trebui să 

pleci căci soțul meu, ursul, are să vină de la mină.  

      -Nu-ți face griji, mamă urs! Mâine dimineață voi pleca cu prima ocazie. 

 Zis și făcut. Fata rămase peste noapte iar dimineața mama urs îi puse în desagă câteva 

borcane cu miere să-i fie pentru drumeție. După alte trei zile de mers și hoinărit fata se așează la 

umbra unui copac: “Ce bine ar fi fost dacă îmi puneam și o a treia dorință. Mi-aș fi dorit tare 

mult să nu mai trăiesc așa. Dar deh... cine mă vrea pe mine în halul ăsta? Nimeni, absolut.” 

 Cu gândurile stinse și înfricoșate Eliza se odihnește la umbra copacului fără a ști măcar 

ce-i va aduce ziua de mâine. Se gândește la posibilitatea de a abandona această cruntă soartă pe 

care o duce însă își dă seama că, curmarea zilelor nu este cea mai bună soluție.  

 În cea de-a treia zi apare în calea ei un necunoscut, bine îmbrăcat, galant și elegant 

călărind un cal: 

      -Ooooo... ia te uită! Ce avem noi aici!  

      -Bună ziua, om bun! 

      -Ce s-a întâmplat cu tine? 

      -Ce să se întâmple? Mai bine nu s-ar fi întâmplat. 

      -Ce este? Povestește-mi! 

      -Mă numesc Eliza, vin de departe, am bătut cale lungă până aici. 

      -Dar de ce? 
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      -Am pătimit multe cu părinții mei. M-au trimis să le aduc tot mai mulți galbeni. Am 

dat peste o vrăjitoare care vroia să mă facă sluga ei, iar un peștișor de aur m-a salvat. Părinții mei 

m-au aruncat afară să le aduc mai mulți bani. Nu le-a fost de ajuns cât le-am adus de la bătrâna 

vrăjitoare. Surorile mele nu fac nimic toată ziua. Acum că trăiesc bine m-au trimis din nou să le 

aduc tot mai mult. M-am întâlnit cu un iepuraș și cu o ursoaică care m-au găzduit două nopți. Au 

avut suflet bun și mi-au pus provizii: iepurașul mi-a dat morcovi iar ursoaica mi-a pus câteva 

borcane cu miere să am pentru drum. Iar acum stau aici pentru că nu am unde să mă duc. 

      -Haide cu mine! Te voi duce la castel. Acolo vei avea adăpost și hrană din belșug. Nu-

ți va lipsi nimic iar eu voi avea grijă de tine. 

      -Îți mulțumesc mult. Nu-ți voi rămânea datoare. Voi face tot ce este de lucru prin 

curtea voastră.  

      -Nu te gândi acum. Haide! Să mergem! 

 Ajungând la castel Eliza află cine este acel necunoscut care a salvat-o. Era prințul acelor 

locuri. Pe măsură ce timpul trecea prințul prinse drag de fată, iar într-o zi i-a spus: 

      -Simt că tu ești aleasa mea. De când te-am adus aici mă culc și mă trezesc fericit. 

Zâmbetul de pe buzele mele nu contenește să dispară. Când te zăresc totul se preface într-o baltă 

de fericire. Aș vrea ca tu să fii regina mea și împreună să stăpânim ținutul. 

 Văzându-și visul împlinit Eliza își amintește de cea de-a treia dorință și, în gând, îi 

mulțumește peștișorului. S-a făcut o nuntă mare. Toată curtea împărătească și tot ținutul s-a 

adunat la nunta care a ținut trei zile și trei nopți.  

 În cea de-a treia zi la poarta castelului se înfățișează părinții Elizei, auzind că fata lor a 

devenit mireasa unui prinț. Cu inima incărcată și tremurândă cei doi își fac curaj să se infățișeze 

înaintea proaspetei prințese: 

      -Iartă-ne, fata tatei! Am fost nedrepți cu tine și te-am aruncat cu cruzime spre 

încercările vieții. Surorile tale ne-au părăsit iar noi nu mai avem pe nimeni. 

      -Sunteți părinții mei. Orice copil își iubește și-și iartă părinții. 

 În acel moment Eliza a izbucnit în lacrimi, s-a ridicat de pe tronul regesc și s-a aruncat în 

brațele părinților. Iertându-i, aceasta le-a oferit adăpost și i-a primit alături de ea și de prințul ei. 

Și au trăit fericiți și poate mai trăiesc și astăzi. 

 Ș-am încălecat pe-o șa și v-am spus povestea așa!  
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                                             Răscrucea din sat  

Burian Daniela 

                                                                                                  Clasa a-XII-a A 

 

            Într-o seara caldă de vară, împreuna cu flăcăii şi fetele tinere din satul nostru stăteam la 

răscrucea  din sat, locul nostru de întâlnire  din fiecare duminică ca să ne povestim cele 

întâmplate în săptămâna trecută, sau diferite povestiri auzite. Tradiţia era ca de fiecare dată când 

ne întâlneam unul dintre noi să vină cu o nouă poveste de groază auzită de la bătrânii noştri, din 

experienţe proprii sau orice altă poveste interesantă auzită. 

     De această dată era rândul, Marei, să ne spună şi ea o poveste. Mara era genul de fată care 

vorbea puţin, dar în momentul potrivit şi îşi aalegea bine cuvintele. Ea era venită în sat la noi de 

vreo 2 ani, de când parinţii ei au decis că trebuie să se mute din satul în care au stat pana atunci. 

Motivele nu le ştia nimeni, deoarece au preferat să fie discreţi în ceea ce priveşte decizia lor de a 

se muta, mai mult nici măcar nu ştiam locul de unde veneau ei. Ştiind că era rândul Marei de a ne 

spune o noua poveste, curiozitatea şi interesul era foarte mare.  Povestea auzită atunci de la Mara 

era  una înfiorătoare care mi-a dat bătai de cap vreo două săptămâni, deoarece nu reuşeam 

noaptea să adorm până când am vorbit cu parintele meu duhovnic. Povestea era interesantă, 

deoarece astfel am aflat adevaratele motive pentru care familia Marei a dorit ca să îşi schimbe 

satul natal. Satul din care provine Mara, Temeleuti, este un sat înconjurat pe fiecare parte de 

dealuri şi păduri, pe malul unui lac. Una dintre pădurile ce înconjoară satul, ce adăposteşte şi 

izvorul râului Bac, în care localnicii nu prea se grăbesc să se plimbe, fiindcă avea faima de a fi 

bântuită de forţe malefice careîţi încurca cărările şi te face să uiţi de unde ai venit. In susţinerea 

acestei ipoteze stau numeroasele dispariţii de oameni care au pornit în cautarea ciupercilor şi nu 

s-au mai întors. 

      Satul Temeleuti mai  este numit şi ţinutul giganţilor,despre care se spune că ar fi lăsat un 

izvor prin acele locuri. Legenda spune ca pe aceste teritorii trăiau nişte oameni uriaşi care aveau 

o fiică. In una din zile fiica lor plimbându-se prin pădure a zărit nişte oameni micuţi pe care i-a 

confundat cu furnicile şi i-a călcat. Mergând acasă i-a povestit mamei cele întâmplate. La care 
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mama sa i-a spus să se întoarcâ în acel loc şi să-i caute pe acei oameni mici. Fata s-a întors însă 

oamenii micuţi cât furnicuţele nu mai erau acolo. De jale şi de supărare a început să plângă, iar 

din lacrimile ei s-a format izvorul râului Bac.  

     Atunci, Razvan întrebă: 

- Este adevărată aceasta legendă? 

- Ei,bine Razvane, legendele sunt legende, dacă  este adevărată, asta nu mai ştiu, dar aşa s-

a spus din moşi strămoşi şi aşa ştim şi noi, dacă credem sau nu, rămâne la latitudinea 

fiecăruia, a adaugat Mara. 

       Alte taine şi mistere legate de acest sat ne-au uimit dar mai ales ne-au înfricoşat. Toţi sătenii 

puneau necazurile sau orice întâmplare din acel sat pe seama strigoilor: dacă era seceta se spune 

că acolo este o strigoaică care impiedica ploile, dacă ploua cu grindină, Dumnezeu le pedepseşte 

pe strigoaicele care nu lasă „să plouă ploaie curată”, iar dacă ploua cu soare, se crede că una 

dintre strigoaice se mărita. Sătenii bănuiau că există strigoi şi din pricina diverselor întamplări 

ciudate petrecute în toată comunitatea la fiecare sătean: erau perioade când se lua laptele de la 

vaci, se lua mana grâului, puterea oamenilor, aduc moartea printre vite, tocmai de aceea aveau şi 

un obicei de Sfântul Gheorghe când flacăii udă fetele pentru ca acestea să nu aibă de suferit de pe 

urma strigoaicelor, dar şi pentru a nu se transforma în aceste făpturi malefice.  Se zice că 

strigoiul este chel în creştetul capului, el nu mănâncă usturoi şi ceapă, se fereşte de tămâie, iar 

înspre sărbătoarea de Sfântul Andrei doarme afară. Şira spinării este prelungită în formă de 

coadă, acoperită cu păr. 

       Revenind la pădurea ,despre care se spune ca ar fi bântuită, este o pădure care se arată 

profund misterioasă despre care oamenii din  părţile locului au creat un adevarat mit. Această 

pădure nu este una obişnuită, nu trebuie decât să mergi în aproprierea ei  ca să iţi dai seama că 

aici este o alta atmosfera, cu totul şi cu totul diferită de celelalte păduri, o atmosfera ciudată care 

îţi dă o stare de nelinişte, care dă senzaţia că ai pătruns pe un tarâm interzis. 

         Mara începu o povestioară cu totul şi cu totul parcă ruptă din lumea basmelor, poveste, care 

pe noi toţi ne-a lăsat făra grai, toţi o ascultam cu ochii holbaţi, abia dacă mai clipeam: 

    In satul meu natal, exista o fata tânără, frumoasă care muncea mult pentru a-l întreţine pe 

fratele ei mai mic, nu supăra pe nimeni niciodată, era foarte respectuoasă, nu a duşmănit pe 
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nimeni niciodată se înţelegea de minune cu toată lumea, singurul lucru care îi ţinea pe flăcăii 

satului s-o ceară de soţie, era faptul că se zvonea că s-a născut cu o tichie pe cap, un semn din 

acela, despre care se spune ca persoanele cu tichie pe cap se transformă în strigoi după moarte pe 

fată o chema Ileana.Ea îl creştea pe fratele său, deoarece parinţii au murit într-un accident când ei 

erau încă mici. Fata era cu 5 ani mai mare ca fratele ei şi din momentul în care au rămas singuri, 

ea a devenit şi mamă şi tata pentru el. Se luptau din greu ca să trăiască de pe o zi pe alta. Intr-o 

zi, nevoită să pună din nou ceva pe masă, s-a dus în pădurea bântuită în ciuda tuturor 

superstiţiilor pentru a găsi ciuperci ca să aibă ce găti. Fratele său ştia de intenţia fetei şi nu a fost 

de acord cu ea, dar fata nevoită, a pornit in cautarea ciupercilor. Când a intrat în pădure un sătean 

care era pe camp cu animalele, a vazut-o . Acesta a strigat ca să nu intre pentru ca fata era 

hotărâtă să găsească ciuperci. Speriat, săteanul a alertat pe toată lumea  şi toţi sătenii s-au adunat 

la intrarea în pădure şi au strigat-o pe fată timp de câteva ore. La lăsarea serii, toţi sătenii s-au 

întors la casele lor, resemnaţi cu gândul că fata a dispărut şi ea în pădure la fel ca ceilalţi oameni 

care au călcat pe acel tărâm interzis. Un vecin l-a luat acasa pe fratele fetei, care era foarte speriat 

şi plângea. In cealaltă dimineaţa, mare i-a fost uimirea şi spaima fratelui când întors acasă şi a 

gasit sora pe pat, zăcând fără suflare. Sătenii au pus mâna de la mâna şi i-au făcut fetei o 

înmormântare creştinească. Cu durere şi cu părere de rău înmormântarea a avut loc, lăsând în 

inimile tuturor multe întrebări fără răspuns:” Cum a apărut fata acolo, când a fost văzută intrând 

în pădure? Cum a murit fata ?” iar şirul de întrebări poate continua.  In prima seara de dupa 

înmormântare, pentru săteni a început un adevărat calvar: nici nu au apucat să adoarmă că afară 

se auzeau zgomote din cele mai ciudate, porţile caselor se loveau fără motiv, se auzea un tropăit 

permanent, parcă era o herghelie de cai, câinii lătrau, era o atmosferă îngrozitoare, care i-a 

terorizat aşa toată noaptea, până la răsăritul soarelui. Oamenii s-au rugat ,au făcut ce au ştiut ei 

mai bine, cei mai afectaţi erau copii, care erau îngroziţi de cele întâmplate. Erau disperaţi, nu au 

dormit deloc în şapte nopţi. Era clar că sătenii aveau parte de un strigoi. 

- Nu cred, pare ireala aceasta poveste, adăuga Marin. 

- Crede-mă este purul adevăr, nu exagerez cu nimic când vă povestesc, nu ştiu cât de bine 

am ajuns să ne cunoaştem, dar mie nu îmi place minciuna. 

- Eu te cred, spune George, am mai auzit şi eu genul acesta de poveşti,de la bunici, dar nici 

una atât de îngrozitoare! 
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     Potrivit credinţei populare, strigoiul se naşte ca orice copil, dar are în schimb, un semn 

distinct: o tichie, perdea pe cap, o cămaşa pe corp sau o căciuliţa pe piele. Un astfel de copil este 

născut de o femeie care, fiind însărcinată bea apa necurată, amestecată cu bale diavoleşti sau 

când o  femeie iese noaptea afară cu capul gol. Atunci, Satana vine şi-i pune pe cap o tichie roşie, 

precum a sa. Pentru a preintâmpina transformarea copilului în strigoi, tichia trebuie îndepartată 

de pe capul copilului cât mai repede căci altfel se zice că copilul o trage şi o înghite 

transformându-se în strigoi. Se zice că strigoiul este chel în creştetul capului. Copiii care mor 

nebotezaţi, morţii care în timpul vieţii au făcut multe rele, au fost vrăjmaşi, cei care mor de o 

moarte grabnică, spânzuraţii, înecaţii, împuşcaţii, bolnavii care în timpul covalescenţei rămân 

nesupravegheaţi şi trece peste ei o pisica sau morţii nepăziţi peste care au trecut pisici, câini, 

găini, sau orice altă pasăre sau şoareci. De aceea este datina de a păzi mortul când este în casă. 

Pentru omorârea acestora, se caută mormântul celui presupus a fi strigoi şi i se citeste rânduiala 

de către preoţi şi i se bate în inimă un par de stejar, de tisa sau de frasin, se înţeapă cu un cui sau 

un cuţit pentru a rămâne legat de sicriu şi a nu putea ieşi pentru a face răutăţi. 

         Mara îşi continuă povestea, iar noi o priveam curioşi , dar totodata eram şi speriaţi.      

     Cu toţii  am ajuns să creadem că acest lucru s-a întâmplat şi cu fata care a murit, nu ştiam ce 

să facem, iar copiii se schimbau pe zi ce trecea devenind tot mai înfricoşaţi. Eram din ce în ce 

mai trişti toţi sătenii. Un bătrân care ştia descânta şi ştia diverse leacuri din moşi strămoşi a venit 

cu ideea că atunci când se vor împlini nouă zile de la înmormântare, fata se va întoarce şi îl va 

lua pe fratele său cu ea. Ne-am  speriat foarte tare şi în a opta noapte barbaţii s-au dus  toţi la 

cimitir luând un armăsar cu ei şi tămâie. Se spune că dacă armăsarul trece peste mormânt, nu 

exista un strigoi acolo. Daca nu vrea să treacă atunci acolo este un strigoi. Armăsarul nu a vrut să 

treacă,ba mai mult s-a speriat şi a fugit nemaiputând să îl prindă nimeni. Toţi au fost îngroziţi, 

unii s-au întors la caselele lor, dar alţii au fost foarte hotărâţi şi au început să scape. Din pământ 

ieşeau scântei, ca de jar. Toţi erau foarte speriaţi, dar în ciuda acestui fapt au continuat. S-a ajuns 

la sicriu, capacul a fost dat la o parte si au văzut-o pe fată.. Era întoarsă într-o parte, spre nord, nu 

mai era întinsă pe spate. Au continuat să facă ce ştiau de la bătrîni, i s-a înfipt un tăruş în inimă. 

In acel moment s-a auzit un oftat mare. Au îngropat-o la loc şi s-au dus acasă. Din acel moment 

nu s-a mai întâmplat nimic, sătenii au scăpat de calvar. 
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            Acesta era adevaratul motiv pentru care părinţii Marei au decis că satul acela nu este unul 

bun pentru dezvoltarea bună şi frumoasă a copilei lor, şi s-au mutat în satul nostru. Cu toţii eram 

îngroziţi de povestea Marei. Am plecat acasă într-un final foarte speriaţi. Eu l-am rugat pe vărul 

meu Raul, să mă conducă deoarece eram îngrozită. Ajunsă acasă am încercat să adorm, dar mă 

bântuiau tot felul de gânduri cu referire la povestea auzita. Timp de două săptămâni, noaptea era 

pentru mine un coşmar, pâna ce am vorbit cu părintele meu duhovnic, care mi-a dat un răspuns 

menit să-mi readucă liniştea sufletească: 

-Draga mea, fată, necuratul există, nu trebuie să îl invocam, deoarece el abia aşteaptă asta, dar 

dacă vine chiar nechemat, trebuie să îi ţinem piept, să avem credinţa în Dumnezeu, astfel putem 

trece peste toata încercările. Orice încercare este un test, pentru a vedea daca suntem vrednici de 

Impărăţia lui Dumnezeu.  

  Răspunsul parintelui m-a liniştit şi mi-a dat din nou puterea şi certitudinea că fiecare lucru se 

întâmplă pentru că trebuie să se întample şi pentru că din fiecare lucru putem învăţa ceva 

folositor pentru noi. 
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Adolescenţa între DA şi NU 

   Autor: Pop Larisa 

clasa a-XII-a A 

 

                                                                             Personajele 

Simona: fata rebelă 

Lucia: cea cuminte şi mereu conştiincioasă 

Tatăl Luciei 

Ospătarul 

Denis: prietenul retras şi ruşinos 

Mircea: prietenul îndrăzneţ 

 

                                                                   Actul I 

                                                                   Scena 1 

                           (Camera Luciei, e linişte, cărţile şi caietele sunt pe masă, televizorul stă oprit, 

iar fereastra e deschisă. Dintr-o dată sună la uşă) 

                   Trrrrrr… Trrrrrr… Trrrrrr 

Lucia: Vin imediat! 

                  (După 10 secunde soneria din nou Trrrrrr… Trrrrrr… Trrrrrr!) 

Lucia: Vin acum! ( fata deschide uşa) 

Simona: Bună!  
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Lucia(puţin tristă): Bună! Intră, te rog! 

Simona: Ce-i cu faţa asta? 

Lucia: Nu mă simt prea bine şi sunt puţin cam suparată. 

Simona (uimită): Dar de ce? Ce s-a întâmplat ? 

Lucia : Păi, vezi tu, în ultimul timp am prea mult de învăţat pentru facultate şi mă simt foarte 

obosită. 

Simona (dezgustată): Oh! Tot la facultate ai ramas! De ce nu încerci şi o altă viaţă?  

Lucia: Ce fel de viaţă? La ce te referi? 

Simona: Cum ce fel de viaţă? Tu nu şti ce înseamnă distracţia, tu nu şti ce înseamnă prietenii, tu 

stai doar singură în lumea ta. Lumea e atât de frumoasă afară iar viaţa îţi oferă atâtea căi de a te 

simţi bine! Ce zici să ieşim la un suc şi să-mi povesteşti ce-ai mai făcut în ultima vreme? 

Lucia: Sunt de acord. Mi-ar prinde bine o pauză. 

Simona: Te aştept. Fugi şi îmb[ 

                                                           Scena 2 

               (La cafeneaua din colţul blocului, multe mese, lume puţină, perioadă a zilei 

vrelativliniştită. La o masă din spate fetele stau la un pahar de vorbă. Ospătarul soseşte.) 

 

Ospatărul : Bună ziua! Cu ce v-aş putea servi? 

Simona: Două sucuri de fructe, vă rog!ihh 

Ospătarul : Desigur, imediat 

Simona (întrebătoare, în acelaşi timp curioasă): Deci spune-mi ce s-a întâmplat cu tine? Noi 

suntem cele mai bune prietene. Orice ai pe inimă poţi să-mi spui. 

Lucia(puţin nehotărâtă): Nu ştiu dacă-i o idee bună. 
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Simona(insistentă): Haide! Spune-mi! Sunt prietena ta! Poţi să-mi spui orice. 

Lucia:Îmi este foarte greu. În ultimul timp s-au întâmplat multe lucruri. Ca orice fată normală 

mi-am făcut şi eu un prieten. După două săptămâni de relaţie am realizat că defapt nu era ce 

credeam eu. El avea o fire foarte dinamică şi nu se putea controla deloc. Am observat că îi 

plăceau foarte mult sticlele de whiski şi vin. Pe de altă parte, din comportamentul lui, tind să cred 

că ar consuma şi altfel de substanţe. Într-o ceartă mi-a adresat multe cuvinte urâte şi atunci am 

decis că nu se mai poate. Am plecat supărată din parc iar de atunci mă gândesc mereu ce s-ar fi 

putut întampla cu mine dacă m-ar fi băgat în acel anturaj. 

               (Apare ospătarul) 

Ospătarul (amabil): Poftiţi, sucurile d-voastră!  

Simona: Mulţumim mult! 

         (Simona îi întide sucul Luciei, iar discuţia continuă) 

Simona: Îmi pare rău! Nu ştiu dacă ţi-aş putea oferi un sfat în aceste circumstanţe. 

Lucia(foarte tristă): Nu este singurul lucru care mi s-a întâmplat. 

Simona: E ceva mai grav? 

Lucia: Oarecum. 

Simona: Ce e? Te pot ajuta cumva? 

Lucia: Nu ştiu. 

Simona: Hai, spune-mi! Ce s-a mai întâmplat? 

Lucia: Mama s-a îmbolnăvit şi a ajuns să-şi petreacă mai toata zilele prin spitale. Tata încearcă s-

o ajute cât poate, iar bursa de la facultate nu-mi ajunge ca să pot plăti facturile la curent, apă şi 

chirie. Nu-mi mai ajung banii nici măcar de o haină nouă. Proprietarul m-a avertizat a treia oară 

săptămâna trecută şi mi-a spus că am la dispoziţie două săptămâni să eliberez apartamentul. Nu 

ştiu ce să fac! Nu ştiu unde să mă duc! Nu mă poate ajuta nimeni! (Lucia plânge) 
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Simona(îngrijorată): Îmi pare foarte rău. După cum văd nu ai o situaţie prea bună. Ti-aş propune 

să locuieşti cu mine. Mama îmi trimite bani regulat şi are grijă să am tot ce-mi trebuie. 

Lucia: Nu ştiu dacă e o idee bună. Nu aş vrea să deranjez. 

Simona: Stai liniştită! Nu ai cu ce să mă deranjezi. Doar suntem prietene. Ce spui? 

Lucia: M-aş bucura. 

Simona: Hai să mergem. Îţi strângi hainele, toate lucrurile şi să te instalăm la mine. 

Lucia(cu o rază de speranţă): Îţi mulţumesc mult! Nu ştiu ce m-aş fi făcut dacă nu m-ai fi ajutat! 

Simona: Nu trebuie să-mi mulţumeşti. Hai, să mergem! 

                  (Simona face semn ospătarului. Ospătarul se apropie.) 

Simona: Aş dori nota, vă rog! 

Ospătarul : Desigur! 

         (Simona deschide plicul, scoate portmoneul din geantă şi plăteşte) 

Simona: Mulţumim frumos! 

Ospătarul : Şi noi vă mulţumim! Vă mai aşteptăm! La revedere! 

Simona, Lucia: La revedere! 

                                                                   Scena 3 

            (Acasă la Simona.  Camera Simonei,mobilier simplu.Lucia şi Simona) 

Lucia(încântată): E foarte frumos aici la tine! Mulţumesc încă o dată că m-ai primit! 

Simona(zâmbind): Hai, să-ţi desfacem bagajele! 

        (activitatea e în toi, Lucia îşi aşează hainele în dulap, discuţia continuă) 

Simona: Ai nevoie de puţin timp liber. Nu poţi sta mereu cu stresul şi cu problemele pe cap. 
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Lucia: Întradevăr, poate că ai dreptate. 

Simona(îngândurată):Hmmmm! Ţi-aş face o propunere. 

Lucia: Desigur. Spune! 

Simona: Ce-ai zice să ieşim deseară la o plimbare prin parc şi să-ţi prezint noii mei prieteni? 

Lucia: Mi-ar face plăcere numai că am un proiect de terminat. 

Simona(foarte convingătoare): Oh! Lasă proiectul! Ai destul timp să-l termini. Îţi trebuie şi 

puţină relaxare. 

Lucia: Aşa e. 

Simona: Deci ce spui? Te încântă ideea?  

Lucia(încrezătoare): Da. Vin cu tine. 

Simona: Va fi frumos. Nu-ţi va părea rău. Vei vedea ce interesanţi sunt noii mei prieteni. I-am 

cunoscut acum trei săptămâni dar parcă îi cunosc de-o viaţă. 

Lucia: Nu ştiu ce să zic despre asta, dar accept. 

Simona: Eu merg să fac un duş. Te las să lucrezi dar până la ora 5 te pregăteşti să nu întârziem. 

Lucia: Mă voi pregăti. Îţi mulţumesc încă o dată că m-ai primit să stau cu tine! 

Simona: Nu ai pentru ce! 

             (Lucia şi Simona se îmbrăţişează. Simona iese, iar Lucia îşi face ordine între dosare şi 

hârtii. Între timp telefonul Luciei sună. Fata aleargă spre telefon şi răspunde.) 

Lucia: Alo! 

Tatăl Luciei: Bună, draga mea! Ce faci? 

Lucia(mirată şi speriată): Tatăăă! Tu eşti? 

Tatăl Luciei: Da. Eu sunt.  
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Lucia: Tată!!!!!!! Mă bucur să te aud. Ce faci? 

  Tatăl Luciei: Bine, draga mea, cu treburile prin gospodărie, ca tot ţăranul. Tu ce mai faci? Cum o 

duci cu facultatea? 

Lucia: O duc bine, tată, nu-ţi face griji pentru mine. Dar d-ta cum eşti, cum te simţi? 

   Tatăl Luciei: Eu sunt bine, draga mea. Vroiam să te întreb dacă îţi lipseşte ceva, să încerc să te 

ajut. 

Lucia: Nu, tată! Nu-mi lipseşte nimic. Totul este sub control. 

Tatăl Luciei: Mă bucur să aud asta. Am ceva să-ţi spun, fata mea. 

Lucia: Da, tată! Spune! 

Tatăl Luciei: Draga mea, ştim amândoi că scumpa mea soţie şi iubita ta mamă este într-o situaţie 

nu foarte plăcută din cauza bolii. Numai că în ultima vreme starea ei s-a agravat destul de mult şi 

nu se ştie căt timp o vom mai avea lângă noi. Ştiu că distanţa e mare, iar pentru a veni să ne vezi îţi 

este foarte greu. Însă te rog încearcă să fii tare şi să mergi mereu cu fruntea sus!  

         (Telefonul se închide brusc, Lucia începe să plângă în hohote. Simona intră foarte speriată) 

Simona(speriată): Lucia! De ce plângi? Ce s-a întâmplat? 

Lucia(Suspinând, abia vorbind): M-a sunat tata. Mama mea se va stinge, iar eu nu am bani să 

plec, să o mai pot vedea trăind! 

Simona: Distanţa e mare, întradevăr, însă nu trebuie să-ţi pierzi cumpătul. Chiar dacă nu ai 

posibilitatea să poţi pleca, eu sunt aici, alături de tine şi sunt pregătită să-ţi fiu sprijin ori de cate ori 

ai nevoie. Pe umărul meu poţi să plângi mereu şi să te descarci. Dar acum te rog să te linişteşti 

pentru că nu-ţi face bine. Hai să ne îmbrăcăm şi să ieşim puţin să luăm o gură de aer! 

Lucia: Ok! 
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                                                                           Actul II 

                                                                           Scena 1 

                (În parc, Simona şi Lucia se plimbă, soarele este încă pe cer, atmosfera liniştitoare) 

Simona: Cum e? Te-ai mai liniştit puţin? 

Lucia: Da. Însă tot la mama mă gândesc. 

Simona: Îmi închipui prin ce treci. E foarte dureros. Dar nu uita că mereu trebuie să ţi capul sus 

şi să mergi mai departe indiferent de  greutăţile care te împiedică. 

Lucia: Mama nu va ieşi din sufletul meu niciodată. Ea mi-a fost alături când am rostit primele 

cuvinte, m-a ţinut mereu de mână când am învăţat să merg, la şcoală a fost al doilea meu profesor. 

De la mama am învăţat multe lucruri frumoase. 

Simona: O mamă e întotdeauna specială. Nu ai cum să-i uiţi chipul. 

Lucia(îngândurată): Da, ai dreptate. 

Simona: Să nu uiţi că orice s-ar întâmpla eu sunt mereu lângă tine şi te sprijin, iar acum te rog să 

nu mai stai aşa de supărată. Uite! Vin prietenii mei! Să mergem într-acolo! 

        (Cu grabă, fetele se îndreaptă spre băieţi, Denis şi Mircea, noii prieteni ai Simonei. Denis de 

fel ruşinos şi retras, iar Mircea mai săltăreţ, mai îndrăzneţ.) 

Mircea: Bună fetelor! 

Simona: Bună! Ţi-i prezint pe prietenii mei Mircea şi Denis. 

   (Lucia îi salută pe fiecare în parte, printr-o strângere de mână) 

Lucia: Îmi pare bine să vă cunosc. 

Mircea: Şi nouă. Câţi ani ai dacă nu ţi-e cu supărare? 

Lucia: Am 19 ani şi sunt studentă. 

Mircea: Ooooooo! Frumos! Eu am 18 ani, iar prietenul meu, Denis, are 19 ani. 
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Lucia: Suntem de vârste apropiate. 

Mircea: Da. Asta e un prilej în plus pentru e ne putea distra. 

Lucia(nedumerită): Ar putea fi. 

Mircea: Ai vrea să ieşim în seara asta doar noi doi? Ce spui? 

Lucia: Nu crezi că e cam devreme? 

Mircea: Haide! Ne cunoaştem şi noi mai bine. 

Lucia: Accept invitaţia ta însă nu voi sta foarte mult. 

Mircea: Nu are importanţă. Doar ne cunoaştem şi noi. 

Lucia: Putem merge toţi patru. Ar fi o idee foarte bună. 

Mircea(insistent): Mda, ar fi. Numai că aş vrea să fim doar noi doi. Să putem comunica şi 

altfel. 

Lucia(nedumerită): Mă speri! 

Mircea: Nu ai de ce să te temi. Nu-ţi fac nimic. Vreau doar să ştiu mai multe despre tine. Ne 

vedem la 7 ce spui? 

Lucia: Ok, ne vedem la 7! 

Mircea: Te iau eu. Ne-a părut bine să te cunoaştem! 

Lucia: Şi mie. Aveţi grijă de voi! 

        (Băieţii pleacă, fetele se întorc acasă. Pe drum discuţia continuă) 

Lucia: Mircea mă cam sperie. E prea insistent. Eu nu sunt aşa. Îmi aduce aminte de fostul 

meu prieten.  

Simona: Aşa pare la prima vedere dar după ce îl cunoşti e cu totul diferit. 

Lucia: Sper să fie aşa. 
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Simona: Nu ai de ce să-ţi faci probleme. Mergem acasă şi te pregătesc eu pentru deseară. 

Lucia: Nu e nevoie de prea multe pregătiri. Oricum nu voi sta foarte mult. 

Simona: Mai vedem noi. 

                 (Fetele pleacă împreună spre casă) 

                                                                     Scena 2 

                   (În faţa blocului, Mircea aşteaptă, Lucia coboară) 

Mircea: Ooooooooo! Ce apariţie! Eşti foarte frumoasă! 

Lucia: Mulţumesc! 

Mircea: Hai să mergem! Am rezervat o masă doar pentru noi. 

       (Printre discuţii, intră în restaurant, se aşează la masă. Mircea îi prinde mâinile şi îi 

vorbeşte călduros) 

Mircea: După cum ţi-am spus, te-am invitat aici să stăm puţin de vorbă şi să ne cunoaştem 

mai bine. Spune-mi câteva lucruri despre tine. 

Lucia: Păi ce să-ţi spun? Sunt o simplă fată de la ţară, am venit aici să-mi fac un viitor prin a 

studia. Posibilităţile mele sunt destul de limitate şi de aceea am ales să vin aici, să-mi fac o viaţă 

mai uşoară decât cea a părinţilor mei. 

Mircea: Şi cum te descurci? 

Lucia: Momentan cu şcoala îmi merge destul de bine.  

Mircea: pe lânga şcoală ce alte activităţi ai mai încercat? 

Lucia: Adică? La ce te referi? 

Mircea: Mă refer la viaţa de adolescent, la oportunităţile de a-ţi petrece timpul liber.  

Lucia: Din păcate eu nu am prea mult timp liber. 



 53 

Mircea: Cum aşa? 

Lucia: Şcoala îmi răpeşte cel mai mult timp, iar apoi trebuie să mă îngrijesc şi de părinţii 

mei. 

Mircea: Nu ai vrea să încerci? 

Lucia: Ce să încerc? 

Mircea: Să vezi şi tu cum e viaţa la 19 ani. Să vezi cum alţii de vârsta ta sau chiar mai mari 

îşi cheltuiesc banii pe tot felul de chestii... 

Lucia: Nu ştiu dacă e o idee bună. 

Mircea: De ce? Nu ţi se întâmplă nimic rău. Sunt eu aici şi am grijă de tine. 

Lucia: Pot avea încredere în tine? 

Mircea: Desigur.  

Lucia: Să zicem că aş accepta. Dar înainte de asta aş vrea să-mi spui câteva lucruri despre 

tine. 

Mircea: Eu sunt de fel o persoană foarte dinamică. Îmi place să-mi trăiesc viaţa şi-mi place 

distracţia. Nu-mi irosesc timpul pentru chestiuţe care nu mi se par interesante şi care nu mă atrag.  

Lucia: Ai putea să-mi spui ce te atrage pe tine? 

Mircea: Da. Sunt genul de băiat căruia îi plac situaţiile extreme. Îmi place să încerc tot felul 

de lucruri trăznite. Sunt înnebunit după senzaţiile tari şi aş vrea să-ţi împărtăşesc şi ţie una din 

ele. 

Lucia: Stai puţin! Ce vrei să spui cu asta? 

Mircea: Nimic rău. Doar să încerci şi tu ceva nou. 

Lucia: Nu pot face asta. 
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Mircea: Uită-te în jurul tău. Toată lumea face la fel. Încearcă şi tu un pahar de tărie. O 

înghiţitură nu-ţi face rău. Din contră te vei simţi mult mai bine şi vei uita de necazuri. 

Lucia: Sună neobişnuit. 

Mircea: Pentru că este neobişnuit. 

       (Fata ia paharul, bea o înghiţitură, iar apoi cade pe gânduri) 

Mircea: Cum a fost? 

Lucia: Vreau doar să merg acasă. 

Mircea: De ce? E frumoasă viaţa trăită la extrem. Poţi încerca şi altceva. 

Lucia: Îţi mulţumesc pentru invitaţie dar trebuie să plec. 

         (Fata se ridică şi pleacă. Dezamăgit ca nu a reuşit să mai facă încă o victimă, băiatul 

spune:) 

Mircea: Eşti slabă! Nu eşti demnă să te numeşti femeie! 

          (Lucia se întoarce pentru o clipă, se uită în ochii băiatului şi apoi pleacă dezamăgită 

din cauza celui de-al doilea băiat). 

                                                                      Scena 3 

          (Afară este soare, atmosfera plăcută, Lucia stă pe băncuţa din parc şi se gândeşte la 

mama sa. De nicăieri apare Denis, băiatul retras şi ruşinos) 

    Denis: Bună! 

    Lucia(tristă): Bună! 

Denis: Ce faci? 

Lucia: Nu foarte bine. 

Denis: De ce? 



 55 

Lucia: Probleme. 

Denis: Pot să mă aşez lângă tine? 

Lucia: Te rog! 

                   (Denis se aşează se uită adânc în ochii Luciei, discuţia continuă) 

Denis: Ţi-a mai spus cineva că ai un chip de înger? 

Lucia: Nu. Mulţumesc! 

Denis: Poţi să-mi spui de ce eşti tristă? Doar dacă vrei. 

Lucia: Nu pot. Te-am văzut doar o singură dată, nu am apucat să te cunosc şi nu ştiu foarte 

multe despre tine. 

Denis: Chiar dacă nu şti foarte multe despre mine, de un lucru să fii sigură: Sunt genul de 

băiat care ascultă problemele celor din jur şi dacă poate îi ajută cu un sfat sau cu o vorbă bună. 

Lucia: Ei bine, am nişte probleme care mă apasă din ce în ce mai greu. 

Denis: Poţi să-mi spui, dacă vrei. 

Lucia: Din cauza unei boli starea de sănătate a mamei mele s-a agravat. Eu n-am putut să fiu 

alături de ea în momentele dificile, iar acum nu o mai am. (Fata plânge) 

Denis: Îmi pare nespus de rău. Nu mai plange!  

Lucia: Nu mă pot abţine. Mi-e dor de mama. 

Denis: Te înţeleg.  

            (Lucia se uită adânc în ochii băiatului preţ de câteva secunde, discuţia continuă) 

Lucia: S-a intamplat ceva? 

Denis: Da 

Lucia: Îmi poţi spune? 
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Denis: M-am certat cu prietenul meu, Mircea. 

Lucia: De ce? 

Denis: Seara trecută l-am vazut beat mergea spre casă, iar azi i-am spus că nu a fost cea mai 

bună idee. 

Lucia: Şi de ce v-aţi certat? 

Denis: Pentru că de multe ori a încercat să mă atragă în cercul lui însă eu n-am putut să 

cedez. 

Lucia: Care cerc? 

Denis: El face parte dintr-un cerc mai dubios. Împreună cu alţi tovarăşi consumă diferite 

cantităţi de alcool, substanţe interzise şi periculoase. 

Lucia: Mda. Aseară am fost şi eu în acelasi pericol. 

Denis: De ce? Ce s-a întâmplat? 

Lucia: M-a invitat la restaurant şi acolo a direcţionat discuţia până la a încerca senzaţiile tari. 

După ce m-a ademenit să beau o înghiţitură de tărie, am realizat că nu fac bine şi atunci m-am 

ridicat de la masă şi am plecat. 

Denis: Ai procedat foarte bine. 

Lucia(gânditoare): Mda! 

Denis: Aş vrea să-ţi pun o întrebare, sper să nu fiu indiscret. 

Lucia: Spune! 

Denis: Aş fi eu genul de băiat pe care doreşti să-l cunoşti? 

Lucia(Zâmbind): Pot spune că da. 

Denis: Vorbeşti serios? 
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Lucia: Da. Pari genul de băiat foarte liniştit, la locul lui şi foarte diferit de anturajele din ziua 

de azi. 

Denis: Am fost crescut cu mare trudă de tatăl meu după ce mama a murit. Iar acum încerc să-

l ajut cu ce pot pe tata şi să-i răsplătesc că m-a crescut. 

Lucia: Nu ştiam că avem poveşti de viaţă atât de asemănătoare! 

Denis: Aşa se pare.  

              (Denis priveşte adânc spre chipul Luciei zâmbind, o ia în braţe şi i se adresează cu 

un glas ruşinos) 

Denis: Lucia, vrei să fii prietena mea? 

Lucia(plină de emoţie): Da! Sunt atât de fericită! Aş vrea să te pot prezenta şi tatălui meu. 

Denis: Ce mai aşteptăm? Hai să mergem! 

               (Cei doi se iau de mână, şi pornesc împreună) 

                                                                    Scena 4 

           (La ţară, tatăl Luciei îi aşteaptă în poartă) 

Lucia: Bună ziua, tată! 

Tatăl Luciei: Bună ziua! 

        (Lucia îşi îmbrăţişează tatăl) 

Lucia: Ce mai faci tată? 

Tatăl Luciei: Ce să fac, fata mea? Vă aşteptam să veniţi. 

          (Denis dă mâna cu tatăl Luciei, îşi pleacă uşor capul salutându-l respectuos) 

Denis: Îmi pare bine să vă cunosc! Eu sunt Denis, prietenul Luciei. 

Tatăl Luciei: Bine ai venit! Intraţi înăuntru! 
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Lucia: Mulţumim, tată! 

      (Cei 3 intră înăuntru, se aşează la masă, discuţia continuă) 

Tatăl Luciei: Cum sunteţi? Cum aţi călătorit? 

Lucia: Am călatorit bine,deşi drumu-i lung am ajuns cu bine. 

Tatăl Luciei: Mă bucur pentru voi. El e alesul? 

Lucia: Deocamdată suntem doar prieteni. Timpul le va rezolva pe toate. 

Tatăl Luciei: Ai dreptate, fata mea. Eu vă doresc să fiţi fericiţi aşa cum am fost eu împreună 

cu mama ta. 

          (Cei 3 ciocnesc un pahar de vin) 

Tatăl Luciei: Să fie într-un ceas bun! 

Lucia: Să fie! 

Denis: Mulţumim!    

   Cei trei se îmbrăţişeaza bucuroşi că viaţa şi-a reluat cursul firesc. 

 

 Sfârşit! 
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Zona Oașului: obiceiurile si tradițiile de Crăciun 

Dragomir Gabriel, 

clasa a XII-a A 

 

Suntem pe meleagurile din zona de Nord-Vest a țării, mai exact  in comuna: Călinești- 

Oaș, pe meleagurile  Oașului, zona populată mai întâi de daci. Am dori să aflăm cât mai multe 

lucruri despre obiceiurile și tradițiile de Crăciun, de aceea am rugat o bătrână să ne ajute, 

răspunzându-ne  la câteva întrebări.  

Este doamna Maria lui Gheorghe a Florii și a fost de acord să ne ajute să descoperim cât mai 

multe obiceiuri din această zonă, fiind veche in acest sat cunoaște în detaliu fiecare obicei. 

Rep: Doamna Maria, din câte am înteles, aici  ați crescut. 

Maria: Da, domnule,aici am crescut și aici mi-am crescut și copiii, și cred că is foarte norocoasă 

că m-am născut aici, în această zonă faină a țării. 

Rep: Vă rugăm să ne povestiți despre obiceiurile și tradițiile de Crăciun ale acestei zone dacă se 

poate. 

Maria: Gospodinile încep pregătirile pentru Crăciun încă din ultima săptămână  de post. 

Săptămâna Mare se mai zice la noi. 

Rep: Pregătirile? Ce înseamnă pregătirile acestea? Adică ce se pregătește? 

Maria: Femeile fac colaci, cozonaci, prajituri la cuptor să-i primească pe colindători cum se 

cuvine, cu masa plină de bunătăți. 

Rep: Ce înseamnă în zona Oașului cuvântul Crăciun, la ce vă gândiți când auziți acest cuvânt? 

Maria: La noi Crăciunul este cea mai faină sărbătoare din toate deoarece se sărbătorește o mare 

bucurie: Nașterea Domnului Iisus Hristos. Când aud cuvântul Crăciun mă gândesc la colinde si 



 61 

bineînţeles la colindătorii care ne încântă cu colindele lor deosebit de frumoase si noi îi răsplătim 

cu ce putem pentru că ne-au colindat. 

Rep: Din ce zi se merge cu colindatul ? 

Maria: La noi se începe din ajunul Crăcinului, de dimineata de la orele  5-6, depinde care feciori 

îs mai harnici, și se umbla cu ,,Bună dimineața lui Moș Ajun” pe la fiecare casă pentru că așa se 

zice că dacă in dimineața de ajun îți intră în casă un fecior ți-a merge bine tot anul. După aceea 

copiii mai mărișori, de 5-10 ani, umblă a colinda de pe la ora 9 dimineaţa. Se strâng în grup și 

umblă a colinda pe la fiecare casă, ei primind drept  răsplată diferite prăjituri, colaci, cozonac, 

mere, nuci sau bani; acuma, fiecare gazdă îi răsplătește cum poate, iară feciorii mai mari un pic, 

de vreo 12-14 ani, umblă a colinda cu ,,Steluța”. 

Rep: Și cu ,,Steluța” câti copii umblă ? 

Maria: Is 4 băieţi, fiecare având personaje si roluri diferite. 

Rep: Si ce personaje sunt, ați putea să ne povestiți puțin despre aceste personaje? 

Maria: Cu ,,Steluța” au 4 personaje, de obicei se pun in funcție de vârstâ și înălțime. Cel mai 

mare din ei  îi Irod, mai este un Crai, un Înger și un Cioban.  

Rep: Ați putea să ne descrieți  puțin cum sunt îmbrăcați ? 

Maria : Irodul, Craiul, şi Îngerul îs îmbrăcați în mărgele si Ciobanu are pe el zgărzi clopoței si 

jdrengi care și le scutură în timp ce Irodul, Craiul și Îngerul își spun rolurile. 

Rep: Și umblă la toate casele sau doar la fete ? 

Maria: Ăștia umblă la fiecare casă. Da feciorii mai mari de 16-20 de ani, ăștia în floarea vieții, 

umblă numai la fete începând din Ziua de Ajun, de pe la ora 16:00 și umblă toată noaptea de 

Ajun  până in dimineața de Crăciun numa la fete si umblă pe sate la fetele astea care îs de 

măritat. 

Rep: Și ei cum sunt îmbrăcați ?  La fel ca şi cei de la ,,Steluță” sau îs îmbrăcați diferit? 
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Maria: Ăștia îs feciori mari de însurat. Aproape toți și îs îmbrăcați și cu mărgele și au și ăstia 

Cioban numa că îi un grup mai mare de feciori în jur de 10, și au mai multe personaje pe care le 

interpretează și mai multe roluri. 

Repr: Da cum se numește scena pe care o interpretează? 

Maria :,,Viflaim”  

 

 

Rep: Dar știți să ne spuneți câteva personaje pe care le interpretează ei ? 

Maria: Îi știu pe toti, de atâția ani i-am învățat pe toti și mi-s așa de dragi când îi văd și în fiecare 

an ne strângem mai mulţi vecini pe la fete din astea de măritat ca să-i vedem si noi, ca tare faini 

îs. Viflaimul îi format din  Irod, 3 Crai , 1 sau 2 Ingeri, 2 Soldați, 4-5 popi și un Cioban.  

Rep: Și toți îs cu mărgele ? 

Maria: Numa Irodul, Craii, Soldații, și Îngerul. Ciobanul îi imbrăcat la fel ca și la ,,Steluță” și 

popii îs îmbrăcați cu haine de preoți. 

Rep: Și au multe roluri de zis ? 

Maria : Au destul de multe… 
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Rep: Și cam cât durează scena asta? 

Maria: Vreo 10 minute 

Rep: Și cine are de zis cel mai mult ? 

Maria:Irodul are cele mai multe roluri … 

Rep: Și ce reprezintă aceste roluri, despre ce sunt ? 

Maria: Este vorba de Craii  care au pornit în căutarea Împăratului ,,Iisus Hristos”, ei fiind 

călăuziți de o stea, care de ei s-a ascuns și ei au mers la Irod ca să îl întrebe dacă nu are vreo știre 

despre un tânăr împărat, Mesia adevărat și dacă îi poate ajuta cu ceva informații despre locul 

nasterii acestuia. 

Rep: Și popii ce rol au ? 

Maria: Ei colindă cel mai mult…  

Rep: Dar ei nu au roluri fiecare ? 

Maria: Nu, ei toți au diferite replici și le spun in cor toți odată care îs pro sau contra Irodului. 

 

Rep: Soldații ce semnifică ? 

Maria: Soldații îs a lui Irod și ei îi dau vestea lui Irod că cei 3 crai de la răsărit caută un anume 

Mesia… 
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Rep: Îngerul are vreun rol? 

Maria: Da, el este trimis de sus să îi anunțe pe Crai ca să nu meargă prin cetatea lui Irod pentru 

că acesta are de gând să îl omoare pe Mesia. 

Rep: Ciobanul are ceva de zis ? 

Maria: Nu, dar el te face să îți dai seama că este Crăciun când iî auzi zgărzile și clopoțeii sunând.  

Pur si simplu simți cea mai mare bucurie, deoarece el semnifică păstorul care a lăsat-o pe 

Sf.Maria și pe Iosif la el in grajd ca să nască. 

Rep: Ați putea să ne interpretați câteva roluri? 

Maria: Da, dar nu știu tare multe, io vă pot zice câteva… 

Rep:V-am fi foarte recunoscători dacă ați putea să ne interpretați câteva… 

Maria: Io o să vă spun de la fiecare personaj cate un rol  și am să încerc să vi le spun în ordinea 

în care sunt zise și in piesă : Începe Soldatul: Crailor, voi de unde veniți pe unde călătoriți , pe 

cine căutați și de cine vă întrebați? 

Craiul Melchior: Noi din răsărit venim că nouă ni s-a vestit că în această parte și acest ținut s-ar 

fi născut un tânăr împărat, Mesia adevărat! 

Irod: Cine și de unde sunt, ce caută pe acest pământ, cum cutează a-mi fa întristare și mă lupt în 

cercetatre. Mergi, caută-mi  și  mi-i cheamă să vină să îşi dea de seamă. 

Crai Gaspar: Să merem să câștigăm, de Irod să întrebăm că el poate ne va îndrepta acolo unde s-a 

născut  Mesia. 
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Crai Baltazar: Noi din Persia am venit că am dori ca să găsim pe Împăratul Împăraților şi pe 

Domnul Domnilor că în răsăritul vestit nouă o stea s-a ivit și noi după ea am venit, iar acum nu o 

mai vedem pentru aceea tot noi trei câştigăm. 

Ingerul: Io îs îngerul lui Dumnezeu, să ascultați cuvântul meu, să nu dați prin cetate, ci să dați 

prin altă parte, că Irod gând rău și-a pus, să-l omoare pe Iisus. 

Popii: Ba ne pare și ne vine aminte şi câteva cuvinte, ba chiar că știam foaia și locul unde zicea 

Avram Prorocul, că tot Israelul are să știe că aici un Viflaim Mare o să fie care o să mi-l dea mie, 

ba mie, ba mie ba nouă la toți 5, cereasaca împărăție care să o sferme, să o sferme praf şi pulbere 

să o facă. Io cu atâta am putut să vă ajut, că atâta știu… 

Rep: Doamna Maria ne bucurăm foarte mult că v-am întâlnit pe dumneavoastră și vă suntem 

foarte recunoscători pentru ajutorul și timpul pe care ni l-aţi acordat, ca să putem să arătăm țării 

întregi despre frumusețea tradițiilor și obiceiurilor acestei zone din Oaș. 

Maria: Cu mare plăcere, mă bucur că v-am putut ajuta și cu mare drag o să vă povestesc si 

altădată despre tradițiile acestei zone în care am copilărit și am crescut. Nu –mi face mai mare 

plăcere nimic altceva decât să povestesc și altora cât de frumoasă îi zona Oașului și io îs foarte 

mândră că am crescut aici. 
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Rep: Vă mulțumim incă odată foarte frumos că ne-ați încântat și pe noi cu povești despre aceste 

tradiții din zona Oașului! 

Maria:Cu mare drag, şi altădată vă mai așteptăm pe la noi ! 

 Rep:Cu siguranța o să mai venim să aflăm cât mai multe lucruri despre această zonă frumoasă ! 
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Robert   Laszlo - un om simplu, un om mare 

Surd Dumitru şi Goje Nicu,  

Clasele a XI-a E 

 

          Robert Laszlo este un poet sătmărean pe care am avut onoarea să-l cunoastem personal cu 

ocazia participării la concursul ”Recitatio” si cu ocazia popasului pe care Caravana Culturală l-a 

făcut la Liceul Tehnologic George Barițiu din Livada. Aceste întâlniri au reprezentat momente 

de răscruce în existența noastră și primii pași în construirea unei frumoase prietenii.  

Încă de la prima întâlnire ne-a atras atenția felul lui de-a fi, ușurința de a comunica, modestia, 

disponibilitatea și dorința de a transmite câte ceva din ceea ce este. Întrebarea care ne-a răsărit în 

minte era: Cine este Robert Lazslo? Am aflat ca este născut  la 7 iunie 1991 in Satu Mare, in 

prezent student in anul III la Facultatea de Psihologie si Ştiinte ale Educaţiei Babes-Bolyai, Cluj-

Napoca.  

Poet şi scriitor, colaborează încă din timpul liceului la presa din Satu Mare. Până în prezent, în 

activitatea sa literară se numără două volume de versuri si două volume de proză, plus cinci 

antologii de poezie. 

A debutat în revista “Alfazet” a tinerilor creatori din judeţul Satu Mare, la vârsta de 17 

ani, în timp ce era elev în clasa a XI a la Colegiul “Doamna Stanca”. Ne-a surprins să aflam că, 

elev fiind, era atât de apropiat de tainele creaţiei. Ulterioarele întâlniri, cât și discuțiile virtuale, 

ne-au creat imaginea unui om interesant, a unui om apropiat de noi atât ca varstă, cât, mai ales, 

ca gândire și model. Dorind să-l cunoaștem mai bine ne-am propus să ne apropiem de lumea 

tainică a lui Robert Lazslo. Marturisirile lui privind debutul și legăturile srânse cu lumea 

literaturii, preocupările lui ca elev, ca student, ca prieten, ca om preocupat de cultură ne-au creat 

imaginea unei persoane care, sub masca unei aparente timidități, ascunde o lume tainică. 
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       Intrarea in lumea literaturii 

       Am aflat ca Robert nu s-a gândit niciodată că va deveni poet, cum de altfel ne-a şi mărturisit: 

”Din capul locului aş vrea să fac o marturisire: niciodată nu m-am gândit să devin poet. Şi 

atunci când am scris, nu m-am gândit o clipă că poeziile mele vor fi adunate intr-o carte. Dar am 

inţeles repede că nimic nu este intâmplător. Poezia stă sub constelaţia ultimei şanse, si atunci 

când scriu versuri, fac acest lucru cu un soi de disperare că gândurile şi simţămintele mele nu 

ajung toate să lase urme pe hârtie. Prin scris mă descopăr pe mine însumi, versul meu explorează 

ascunzişurile inimii mele.” 

 

Am aflat de la Robert că a debutat în revista “Alfazet” a tinerilor creatori din judeţul Satu 

Mare, la vârsta de 17 ani, în timp ce era elev în clasa a XI a la Colegiul “Doamna Stanca”. Ne-

am zis în minte că avem de-a face cu un “elev-poet”, deci cu o persoană apropiată de noi. El ne-a 

mărturisit că foarte multă lume l-a intrebat de ce s-a grăbit să publice o carte când el nu împlinise 

nici măcar 18 ani, iar el ne-a spus hotărât că în poezie certificatul de maturitate nu ţi-l dă vârsta 

biologică, ci mai degrabă o anume sedimentare interioară. 

Debut editorial, volumul de versuri “În vid iată viaţa mea” , apărut la editura Citadela în anul 

2009, Satu Mare ne-a încântat. Titlul acestui volum ne-a pus pe gânduri si ne-a determinat să 

cercetăm provenienţa acestui titlu-cheie. Din discuţia cu Robert Laszlo am dedus că titlul este un 
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joc de cuvinte şi el poate fi citit în două feluri, primul de un optimist absolut - INVIDIATĂ, viata 

mea si al doilea de un pesimism total - ÎN VID: iată viaţa mea. 

      Din discuţiile purtate zilele trecute cu Robert, am aflat că momentan nu lucrează la o carte, 

dar scrie căci scrisul e ca aerul pentru el, si când va ajunge la concluzia că versurile sale vor avea 

priză la public, când se vor contura orizonturi de aşteptare, le va publica într-o carte. 

 

 

      Prima întâlnire cu Robert Laszlo am avut-o la concursul de poezii “Recitatio” la Filarmonica 

din oraşul Satu Mare. Alesesem o poezie din volumul de debut. Eram foarte emoţionaţi, fiind 

prima noastră apariţie la acest concurs. Urmăream spectacolul cu atâta emoţie, ne aşteptam 

rândul în culise plini de emoţii şi înainte de a intra pe scena l-am întâlnit pe tânărul poet, am 

intrat în vorbă cu el şi i-am spus: „În seara asta vom recita două poezii create de tine, intitulate 

Joc şi  Frumoasa din lift”. Când a auzit acestea s-a bucurat foarte tare şi ne-a spus că abia 

asteaptă să ne vadă pe scenă. Nici nu visam la o aşa întâlnire, într-un moment plin de emoţie. 

Atunci i-am spus că emoţiile ne copleşesc, iar el a încercat să ne motiveze şi să ne redea 

încrederea în noi. A şi reuşit! Prin dialogul purtat cu el a reusit să ne redea încrederea, am intrat 

pe scenă mai determinaţi, cu mai puţine emoţii, mulţumită cuvintelor motivante pe care el ni le-a 

adresat. 

      Cu ajutorul lui am ajuns la performanţa de a câştiga la prima noastră participare  premiile 

speciale ale juriului.  
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      După finalizarea concursului, am mers să ne ridicăm premiile. A fost un moment deosebit: 

am purtat nenumărate discuţii cu poeţii sătmăreni, dar în special cu Robert şi eram uimiţi de 

uşurinţa lui de a comunica; ne-a vorbit deschis şi nu ne-a tratat cu indiferenţa sau cu 

superioritate.  

 

 

În urma întalnirii cu Poetul… 

          La şcoală colegii ne-au felicitat pentru realizările noastre, noi le-am descris momentele 

inedite trăite pe scenă şi le-am povestit într-o largă descriere despre intâlnirea cu poetul Robert 

Laszlo. Au fost profund uimiţi de ceea ce le-am spus despre Poet si le-am trezit curiozitatea de a-

l cunoaşte. Ei ne-au intrebat cand ar putea să aibă oportunitatea de a-l cunoaşte personal, iar noi 

le-am spus că Robert împreună cu domnii Felician Pop şi Aurel Pop ne vor face o vizită în cadrul 

Caravanei Culturale. 

         Astfel, am avut ocazia să ne vedem şi a doua oară: am putut discuta, i-am pus întrebări şi l-

am putut prezenta colegilor noştri care au rămas uimiţi şi profund impresionaţi, aşa cum am fost 

şi noi la prima întâlnire. 



 71 

 De asemenea, şi noi eram curioşi să aflăm mai multe despre el. Impresia pe care ne-a dat-o încă 

de la început a fost aceea că îl cunoaştem de o viaţă. 

 Fiecare întâlnire şi fiecare discuţie cu Robert e un prilej de evadare din obişnuit, e un mod de a 

experimenta de fiecare dată ineditul. De altfel a fost şi concluzia colegilor: este o persoană de la 

care mereu afli ceva interesant si nu ai putea să te plictisesti niciodată să-l asculti. Unii ar putea 

crede că impresia se datorează doar vârstei; motivele însă sunt mult mai ascunse. 

         Robert Laszlo prin felul lui de a fi şi prin modul lui de a vorbi ne-a convins atât pe noi, cât 

si pe colegii noştri să intrăm in minunata lume a literaturii. Zilele trecute l-am contactat să-i 

vorbesc despre intenţia mea de a face un reportaj despre el. A fost surprins şi 

modest…Răspunsul a fost prompt, iar disponibilitatea şi naturaleţea m-au îndreptăţit să cred că 

nu m-am înşelat nicio clipă în privinţa lui. Sunt un om norocos, mi-am spus. Am avut ocazia să 

cunosc un OM. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

 

Ţara Oaşului: leagăn de poveste 

FANEA ADRIAN,  

Clasa a XII-a B 

  Pornind într-o incursiune prin ,,Ţara Oaşului’’ am poposit într-un sat care, spre marea 

mea surprindere, dincolo de aparenţe, înca îşi păstreaza obiceiurile, tradiţiile şi portul popular. 

Calinesti-Oas este cunoscut si pentru lacul artificial care reprezinta cel mai intins luciu de apa 

din judet cu suprafata de 357 ha. La intrarea în sat mă întâmpină case frumoase construite dupa o 

arhitectura occidentală, semn că mirajul occidentului a patruns şi pe aceste meleaguri, imagine 

care mă face să cred că nimic din ceea ce au fost cândva dacii liberi pe aceste meleaguri nu a mai 

ramas. Dar, iată că, în sfârşit, după casele impunatoare care m-au întâmpinat la început, zăresc  o 

casa mai modestă unde în faţa porţii  mă întâmpină o privire desprinsă parcă din poveştile de 

seara ale bunicii sau coborâtă de pe Columna lui Traian. Am intrat puţin în vorbă cu aceastã 

persoanã şi am descoperit modestia omului simplu de la ţară, mândru că s-a născut pe aceste 

meleaguri. 

Am rugat-o să mă ajute să gasesc o croitoreasă, o femeie pricepută din sat care ar putea 

să-mi arate cum se coase un costum popular oşenesc şi în acelaşi timp să ma ajute să aflu mai 

multe lucruri despre oamenii şi obiceiurile de prin aceste locuri. De la ea am aflat că nu se spune 

prin partea locului croitoreasă, ci saboiţa şi că ar trebui să merg mai spre centru unde aş putea să 

obţin mai multe informaţii. I-am mulţumit pentru amabilitate şi i-am promis că o să revin pe 

aceste meleaguri, dar, cu aceeaşi ospitalitate caracteristică oamenilor de prin partea locului, m-a 

invitat să gust un pahar de horincă cum se zice prin părţile locului că doar aşa e obiceiul locului 

şi nu se poate să-l încălcăm. I-am mulţumit încă o dată şi am pornit la drum pentru că ştim, 

călatorului îi şade bine cu drumul. 

    Cautând cea mai bună ,,saboiţă’’ a satului am întrebat o mulţime de săteni care m-au îndrumat 

cu zâmbetul pe buze. ,,Saboiţa’’ satului este cunoscută de săteni drept Maria Gahi despre care am 

aflat că locuieşte în Dumbrava, o straduţă mică din Călineşti-Oaş. 
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Ajungând la poarta casei ,,saboiţei’’ sunt întâmpinat de domnul Vasile Boboi, nimeni altul decât 

soţul ,,saboiţei” care mi se prezintă cu multă căldură în glas. Am ezitat puţin şi apoi l-am 

întrebat: 

R:-Domnule Vasile, sătenii mi-au spus să o caut pe Maria Gahi, nimeni nu mi-a spus să o caut pe 

Maria Boboi. 

V:-Aşa este, la noi în sat toata lumea o ştie pe femeia mea ca fiind Maria Gahi. 

R:-Aş putea să o cunosc şi eu pe aceasta mare ,,saboiţă’’ a satului? 

V:-Sigur... 

Intrând în atelierul doamnei Maria, o găsim muncind la una din componentele portului fetelor, 

după cum ea însăşi ne mărturiseşte. 

R:-Bună ziua, doamna Maria sunt  Fanea Adrian de la  Liceul Tehnologic George Bariţiu,Livada  

şi aş dori să vă adresez câteva întrebări cu privire la portul oşenesc. 

M:-Bună ziua, d-le reporter. Am să vă ajut cu plăcere. 

R:-Puteți să ne arătați si nouă hainele oșenești? 

M:-Sigur. La fete avem “cămeșa” (mă lămurește pentru că mă vede ușor nedumerit :cămeșa e iea 

noastră),care după cum vedeți este umflată la coate după cum au lăsat-o străbunii 

noștri,”pindileul” care este o fustă foarte largă peste care se poartă zadia înflorată; şi să nu uităm 

cea mai importantă componentă,și anume chischineul, adică baticul pe care îl poarta oșencele 

noastre făloase si mândre alături de cizmele de lac. La băieți avem uieșul, gacii care sunt niște 

panaloni foarte largi sau cioarecii(făcuți in razboiul de țesut din lână pe care gospodinele noastre 

o prelucrează după reguli știute numai de ele si moștenite de la mamă la fiică) care se poartă 

iarna ca să țină de cald, clopul înstruțat, straița unde oșanul își poartă sticluța cu pălincă și, nu in 

ultimul rând, cizmele oșanului,cu plăcuțe de fier la vârf și la călcâie pentru ca tropotul lui să se 

audă în tot satul.  
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R:-După cum văd toate s-au modificat,s-au modernizat. Cum erau toate aceastea înainte, pe 

vremea bunicilor? 

M:-Înainte, cînd eram și eu fată de măritat, totul era foarte simplu, doar din pânză țesută la 

război, iar înfloriturile colorate erau făcute de mână. Acum, după cum puteți vedea si 

dumneavoastră, pânza simplă a dispărut, în locul ei fiind pănura albă cu sclipici și modele, 

înfloriturile colorate au dispărut, ținându-le locul mărgelele negre și modelele făcute din mărgele. 

R:-Sunt foarte frumoase, dar mie mi se par a fi si foarte grele. 

M:-Acum ori e oșan, ori nu e. Oșanul, dacă vrea să fie mândru si fălos nu mai ține el cont de 

greutatea hainelor sau că moare vara de cald în ele, fala-i fală şi pace bună! 

R:-Eu cred că pentru femei este o agonie să stea ore bune îmbrăcate așa, cu atâta greutate pe 

umeri si pindileul acesta care la cât e de greu te trage in jos. 

M:-Așa credeți dumneavoastră! Oșencele noastre de aia sunt oșence să poarte cu mândrie hainele 

oșenești.Și greutatea hainelor contează foarte mult si de ele pentru că ele aleg câte mărgele să 

aibă pe ele. 

R:-Văd aici foarte multe modele și împletituri din mărgele, dacă pot să le numesc așa.Cum se 

numesc acestea, au vreo denumire specifică? 

M:-Acestea rotunde se numesc mure, cei cu colțuri sunt boitori, cea lată de la maneci se numește 

barșân,sau se poate pune si plasă care este mai usor de făcut si după cum vedeți spre deosebire de 

barșân care este foarte des aceasta are găuri,șiragul de mărgele care se pune pe langa barșân sau 
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plasă se numesc ochiuți.Modelele se schimbă foarte des deoarece avem foarte multe femei care 

fac aceste modele, acestea modificându-se, apărând mereu noi modele. 

R:-Sunt greu de făcut aceste modele? 

M:-Pentru începatori este destul de greu, dar cele pricepute nu au nicio problemă în a le face. 

R:-Din câte știu eu fala oșanului este clopul si pana. Este adevărat acest lucru? 

M:-Da, este adevărat.Cu cât pană este mai mare, cu atât si cel care o poartă este mai fălos. 

  Apoi domnişorucule dacă vrei cu adevărat să vezi cum işi poartă oşanul clopul cu pană şi 

uieşoiul, apoi tocmai ca eşti norocos şi ai nimerit bine, azi e nuntă la Marie lu’ Fatu cu Nelu’ lu’ 

‚ Malanca, imi zice lelea Maria cu zambetul si graiul ei de oşancă autentică. 

R:-Ați putea să ne spuneți și nouă unde are loc evenimentul? 

M:-După ce o să iasă de la biserică toți o să meargă la ciuperca din sat unde se face un danț și 

Strigătul steagului. 

R:-Ce înseamnă acest » Strigat al steagului »? 

M:-Strigatul steagului se face de către un fecior neînsurat ales de miri, numit ștegar ; acesta este 

și cel  care cheamă la nuntă toți oamenii din sat : de la cei mai tineri,la cei mai bătrâni. 

R:-Mulțumim foarte mult, doamna Maria pentru timpul acordat și pentru aceste informații foarte 

frumoase ,și care sunt cu adevărat interesante  şi pe care nu o să le uităm. 

M:-Mă bucur foarte mult că am putut să vă ajut. Drum bun si haideți  să beți un pahar de 

pălincuță că nu se cade să iesiți din casa unui oșan fără să gustați un pahar din specialitatea 

noastră oșenescă « horinca de prună » că până ce iți ajunge la danț  o să vă îmbie oricine……. 

  Ar fi vrut parcă să ne mai spună ceva dar s-a oprit semn că sunt atâtea de spus și că i-ar face 

plăcere să ne mai vedem si alta dată, să ne continuăm povestea noastră…… 

R:-Mulțumim, doamna Maria, o zi bună să aveți. 

M :-Și dvs la fel domnișorucule și mai veniți pe la noi. 
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        Am lăsat-o pe tanti Maria în pragul casei privind lung după noi și ne-am îndreptat spre 

ciuperca unde ne așteaptă alte și alte necunoscute. 

   Ajungem și la ciuperca din sat unde sătenii așteaptă cu nerăbdare sosirea mirilor. 

   Incepe și danțul, iar noi, suntem foarte atenți la mișcările și tropotul oșenilor care după cum 

zicea si doamna Maria  răsuna în tot satul. Fecriorii se întrec în tropot, iar vigoarea lor si fala se 

reflectă si în lungimea penei pe care o au in clop. 

 

 

                        

 

    Nu pot să trec cu vederea ceea ce spune tânărul stegar : ,,Măi feciori și feti, boresari și nevesti, 

de la cei cu țața-n gură pân’ la cei cu barba sură, dacă v-a scula Dumnezeu în pace sâmbătă la 

nuntă la Mărie lu’ Fătu cu Nelu lu’ Mălancă din Pașune […] Veniți la nunta lu’ Nelu lu 

Mălancă ! Veniți la nunta lu’ Nelu lu Mălancă ! Veniți la nunta lu’ Nelu lu Mălancă !’’ iar sătenii 

în strigăte și veselie ,,Venim ! Venim ! Venim !’’ după care stegarul strigă iar : ,,Veniți la nuntă 

lu’ Mărie lu’ Fătu’ ! Veniți la nuntă lu’ Mărie lu’ Fătu’ ! ‘’sătenii parcă cu și mai multă veselie 

,,Venim ! Venim ! Venim ! ‘’ . 

După ce am participat și noi cu însuflețire și curiozitatea necunoscătorului la un astfel de 

eveniment încărcat de numeroase ritualuri desprinse parcă din mit, ne luăm rămas bun de la 

aceste minunate locuri, cu promisiunea fermă că vom reveni și cu alte ocazii și de ce nu să ne 

continuăm povestea care va rămâne mereu neterminată, căci locurile acestea ascund atâta farmec, 

atâta magie, atâta mister……. ! 
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