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RETROSPECTIVĂ ,,Vlastarul“ 
(2013-2014)

www. http://revistacnshb.wix.com/vlastarul

prof. Corina Buzoianu

| EDITORIAL |

 În anul școlar 2013-2014, 
,,Vlăstarul“ s-a înălțat, iar paginile 
revistei reflectă o evoluție atât 
în ceea ce privește conținutul 
articolelor, cât și în privința 
designului. În mare, s-a păstrat 
linia trasată de numerele 
precedente: au fost publicate 
creații deosebite ale elevilor/
profesorilor din CNSHB, 
au fost redactate articole ce 
reflectă activitatea școlii și, nu 
în ultimul rând, s-a menținut 
contactul  cu personalități și 
evenimente culturale (pentru 
a oferi spiriștilor modele 
pozitive de urmat). 
 În numărul din 
octombrie, 2013, surpriza a 
constituit-o articolul despre 
un absolvent  aflat ,,pe val”: 
actorul Paul Ipate, care a 
împărtășit câteva crâmpeie 
din experiența lui de elev al 
CNSHB în perioada 1999-2003. 
În plus, eleva Andreea Saroș 

(IX F) a creat site-ul revistei: 
http://revistacnshb.wix.com/
vlastarul.
 Luna decembrie a 
marcat aniversarea centenarului 
liceului și împlinirea a 
90 de existență a revistei 
,,Vlăstarul“. Cum era de 
așteptat, revista a îmbrăcat 
straie de sărbătoare. Coperta 
a fost rezultatul muncii 
elevelor Alesia Rădulescu 
și Andreea Velicu (XI E), 
care au valorificat ideea 
doamnei profesoare Sanda 
Amarandei privitoare la 
designul medaliilor centenare. 
Absolvenți de notorietate 
ai liceului au așternut pe 
hârtie câteva rânduri, 
exprimându-și, nostalgic, 
atitudinea admirativă față de 
școala care i-a format, într-o 
scurtă perioadă. Este vorba 
despre scriitorii: BEDROS 
HORASANGIAN,  IOANA 

DIACONESCU și PETRU 
POPESCU. Un element 
de noutate l-a reprezentat 
publicarea unui material 
despre întâlnirea spiriștilor 
de la ,,Științele Naturii“ cu 
domnul doctor Cătălin 
Cîrs tove anu,neurolog 
neonatolog la Spitalul 
,,Marie Skladovska Curie“ 
din București, în ideea de 
a facilita elevilor contactul 
cu oameni valoroși din 
lumea medicală. Este o 
intenție care se va concretiza 
în numerele următoare. 
În cadrul rubricii Pauza 
de lectură au continuat să 
publice: Alexandru Culcea, 
Răzvan Avădănei, Alexandru 
Gogoașă, Bianca Bădoi, 
dar s-au afirmat și alți elevi: 
Fernanda Augustin (X C), 
Maria Mihalache (IX 
H), Ioana Badea (IX E), 

)
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Adela Sara Ionescu (IX D). 
Rubrica destinată jocurilor 
și-a modificat denumirea: 
,,Gaming&IT by Radu Cucu“ 
și s-a bucurat de implicarea 
elevei Ioana Badea (IX E).
 Evident, în numărul 
din februarie a fost publicat 
un amplu material despre 
manifestările cultural-
artistice dedicate sărbătoririi 
centenarului. Rubrica 
,,Anchetuța“ a adus în atenția 
cititorilor revistei un eveniment 
trist: dărâmarea Casei 
Memoriale a lui Spiru Haret, 
printr-o procedură cel puțin 
scandaloasă. De un deosebit 
interes a fost apoi interviul 
luat de Andrei Dumitrescu 
renumitului sculptor Mircea 
Roman. Numărul acesta s-a 
bucurat și de un debut literar: 
Cătălin Apătean- romancier la 
nici 15 ani! Nu în ultimul rând, 
este evidentă îmbunătățirea 
aspectului grafic, fiind utilizate 
noi tehnici de așezare în pagină 
a textului și de grafică.
 Un eveniment 

notabil în existența revistei 
este obținerea Premiului I 
și a Titlului de Laureat în 
cadrul Concursului de Reviste 
Școlare, 2014, faza națională. 
Ca urmare  a acestui fapt, elevele 
Alesia Rădulescu și Andreea 
Velicu au participat la Tabăra 
Națională de Reviste Școlare 
și Jurnalism de la Muncel 
unde... altă surpriză plăcută: 
impresionați de competențele 
în materie de editare grafică, 
Comisia de jurizare a acordat 
elevei Andreea Velicu 
Premiul Special pentru 
tehnoredactarea Revistei 
Revistelor. De asemenea, 
,,Vlăstarul“ a obținut Premiul 
I și la Festivalul Internațional 
– Concurs ,,ANELISSE“ 
(de filme, fotografii și reviste 
scolare) de la Iași (iunie, 2014).
 Din motive obiective, 
ediția de față a ,,Vlăstarului“ 
întrunește două numere: cel 
din luna mai și cel din luna 
octombrie. Ceea ce surprinde 
acum este implicarea în 
forță a elevilor din clasele a 

IX-a, grație atât eforturilor 
echipei de a mediatiza revista 
cât și implicării doamnelor/ 
domnilor profesori din liceu: 
Alexandru Constantinescu,  
Petronia Dumitrescu, Ioana 
Dumitru, Mihaela Zoicaș, 
Luminița Stoian, Ana Durac,  
Angela Turculeț, Ștefania 
Ciobanu. A fost reluată 
rubrica ,,Vlăstarul sportiv“, iar 
creațiile elevilor de la ,,Pauza 
de lectură“ sunt deosebite. În 
plus, a apărut o rubrică nouă, 
,,Scotocind prin Narnia“, 
care își propune să aducă 
în atenția elevilor titluri din 
biblioteca școlii într-o formă 
mai convingătoare. După 
cum probabil deja ați observat, 
formatul revistei a suferit 
unele modificări privind 
lățimea, caracterele de bază și 
modalitatea de legare.
 În final, nu ne rămâne 
decât să urăm ,,Vlăstarului“ 
succes în noul an școlar, iar 
dumneavoastră, cititorilor, vă 
mulțumim pentru susținere și 
vă dorim lectură plăcută.

| EDITORIAL |
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Vlastarul în media şi în 
cultură

 Despre revista liceului nostru, ,,Vlăstarul”, s-a scris atât în media, cât şi în cărţi 
de memorialistică sau în lucrări de specialitate. 
 În lucrarea ŞCOALA MATEMATICĂ  ROMÂNEASCĂ DE-A LUNGUL TIMPULUI 
este remarcată apariţia constantă a rubricii de matematică în revista ,,Vlăstarul”. La pagina 230 se 

menţionează: ,,Este de remarcat revista Vlăstarul. A fost revista elevilor 
Liceului Spiru Haret, apărută sub îndrumarea profesorului V.Haneş, 
având un covârşitor caracter literar şi artistic, dar avea o rubrică aproape 
permanentă de matematici, susţinută de Emil Ştefănescu”.
 Despre Mircea Eliade, elev al Liceului Spiru Haret, şi despre 
activitatea sa redacţională în revista ,,Vlăstarul” scrie ARŞAVIR 
ACTERIAN, în scrierea memorialistică JURNAL ÎN CĂUTAREA 
LUI DUMNEZEU (Iaşi, Editura Institutului European, 1994, p.100): 
,,o redacta aproape singur şi cu prea puţinul ajutor al câtorva colegi”. 
 Poetul şi istoricul literar, TUDOR OPRIŞ, dedică, în lucrarea 
ISTORIA DEBUTULUI LITERAR AL SCRIITORILOR ROMÂNI 
ÎN TIMPUL ŞCOLII (Bucureşti, Editura Aramis, 2002) rânduri 
revistei ,,Vlăstarul”, la p. 67-69.
 GRIGORE CODRESCU, în REVISTA ASOCIAŢIEI 
CULTURALE ,,OCTAV VOICU“ DIN BACĂU: PLUMB 
(an IX, mai 2013, nr.74), într-un articol dedicat liceului nostru, 
subliniază importanţa revistei.

 | DESPRE  Vlastarul |

)

Octombrie | Vlastarul 6



| S-A SCRIS DESPRE ,,VLĂSTARUL” |

De vorbă cu domnul Tudor Opriş despre 
,,Vlăstarul” şi nu numai...

     Text: Echipa de redacţie
     Foto: Mădălina Pîndaru (IX F)
               prof. Corina Buzoianu

   
 
 

TUDOR OPRIȘ s-a născut în Bucureşti, la 
26 noiembrie 1926. A fost fiul generalului 
Stefan Opriş, combatant în cele două 
războaie mondiale, nepot al unui ilustru 
profesor muscelean şi al unui cunoscut 
promemorandist sibian, al cărui nume a 
fost dat unei străzi din Bucureşti. A urmat 
studiile secundare la Colegiul Naţional 
„Nicolae Filipescu" de la Mănăstirea Dealu 
şi cele universitare - la Facultatea de Litere 
din Bucureşti, unde a fost şef de promoţie. 
Doctor în filologie „Summa cum laude”. 
În prezent capitalizează, ca autor, peste 

60 de volume de versuri, memorialistică, 
traduceri, critică şi istorie literară, şase 
ediţii ale unor clasici, peste 88 antologii 
ale copiilor şi adolescenţilor talentaţi. 
Este socotit PRIMUL ISTORIOGRAF 
AL REVISTELOR SCOLARE, - născute 
la noi în 1834 - şi al debutului şcolar al 
scriitorilor români din 1820 până în anul 
2000. În 1967 a iniţiat concursul naţional 
anual pentru elevi „Tinere condeie", apoi 
concursul revistelor şcolare (împreună 
cu Augustin Z.N. Pop), din 1969 fiind 
fără întrerupere preşedintele juriului 
şi îndrumătorul taberelor şcolare de 
creaţie pentru laureaţi.
 Biologia i-a fost principalul 
hobby încă din copilărie. A fost primit 
la vârsta de 14 ani, în mod excepţional, 
în „Societatea botaniştilor români“, 
a tipărit între 1960 – 2011 peste 80 
de cărţi de ştiinţă literaturizată, fiind 
CREATORUL ÎN ȚARA NOASTRĂ  
A ȘTIINȚELOR DISTRACTIVE ȘI 
ENCICLOPEDIILOR PENTRU COPII. 
(sursa: www.tudoropris.blogspot.com)
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Alexandru Constantinescu: Comparativ 
cu celelate țări în care mai apar 
reviste școlare, ce găsiți special la cele 
românești?
Tudor Opriș:  Noi eram, până în 
perioada capitalistă, singura țară care 
edita reviste școlare. Acestea  erau 
trimise în trei exmplare, nu în două, ca 

în restul Europei. Din păcate, exemplare 
valoroase ale multor reviste școlare zac 
acum în praf în depozitele Academiei 
Române. Trebuie precizat că, în țara 
noastră, Ardealul a fost fondatorul 
revistei școlare românești, după modelul 
revistelor mature. În anii comunismului, 
au fost transformate în gazete.

 Pe data de 30 decembrie, 2013, 
o echipă ,,Vlăstarul” alcătuită din prof. 
Alexandru Constantinescu, prof. Corina 
Buzoianu, Ioana Badea (clasa a IX-a E) 
și Mădălina Pîndaru (clasa a IX-a F) se 
îndreptau spre zona Unirii, urmând a face 
o vizită domnului Tudor Opriș. Deloc 
întâmplător, având în vedere că Tudor 
Opriș este cel care și-a dedicat o parte din 
viață unor studii despre revistele școlare. 
Din cartea sa, Istoria debutului literar 
al scriitorilor români în timpul școlii 
(București, Editura Aramis, 2002) aflăm 

informații despre revista liceului nostru 
(p.67-69). L-am întrebat pe domnul Opriș 
dacă numele ,,Vlăstarul” a mai fost folosit 
și înainte.
 - Într-adevăr. Numele acesta a 
fost utilizat și de alte licee, spre exemplu 
Basarab. 
 Am fost interesați, apoi, să aflăm 
mai multe. Reproducem, în cele ce 
urmează, un crâmpei din discuția cu 
domnul Tudor Opriș. De asemenea, ni s-a 
părut util să apară în ,,Vlăstarul“ paginile 
care i-au fost dedicate de către autor.

| S-A SCRIS DESPRE ,,VLĂSTARUL” |
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Ioana Badea:  Puteți face o comparație succintă a învățămîntului dinainte cu cel actual?
T.O.: Absolut. Înainte, în anii de glorie ai liceului vostru, adică în perioada ’30-’50, 
România era a cincea în materie de învățământ și cultură din Europa. Exista o sete 
nebună de a aspira la un ideal, o meserie care s-a pierdut în timp. Generațiile sunt din 
ce în ce mai zgomotoase. Deja nu îmi mai face plăcere să ies din casă, din acestă cauză.

 Se pare că problemele din numărul trecut nu au ridicat prea mari probleme 
iubitorilor de șah din Spiru. În câteva minute, elevul Ciucă Ștefan, ajuns acum în clasa 
a XI-a E, a găsit rezolvarea, astfel: regină – g6, apoi pion – g6 și nebun – g 6 (pentru 
prima problemă), respectiv: regină – h3, pion – h3 și pion – g3 (pentru cea de-a doua).
 Mădălina Dumitrescu, campioana noastră la șah din clasa a XII-a B, lansează 
alte două provocări, consultând ,,Anthology Of Chess Problems”. Vă așteptăm cu 
soluții!

| S-A SCRIS DESPRE ,,VLĂSTARUL” |
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| EVENIMENT |

,,Pentru formarea 
unui om sunt esentiale 

intalnirile”
 ,,Pentru formarea unui om sunt esenţiale 
întâlnirile. Dacă nu eşti atent, ratezi aceste întâlniri. 
Deci trebuie să fii atent tot timpul, trebuie să priveşti 
tot timpul în jurul tău conştient că, de peste tot, ţi se 
fac oferte de destin. Şi că, dacă le ratezi, ceva din tine 
se pierde ireversibil. Nu revine a doua oară o şansă 
care ţi se oferă“. (Andrei Pleșu)
 Așadar, nu există coincidențe, există doar 
destin.
 Este singura explicație pe care o pot găsi 
pentru ziua de 20 septembrie 2014, când spiriști din 
generații diferite s-au întâlnit la un eveniment cultural 
de marcă din capitală. În dimineața zilei pomenite, 
într-o sâmbătă ideală pentru un binemeritat somn 
până spre orele prânzului, un telefon scurt destramă 
visele dulci:
 -Ioana, ce faci astăzi? Pleci pe undeva sau 
rămâi în București?
  Hm... aveam o bănuială cu privire la restul 
conversației.
 -Nu, sunt în București.
 -A, ce bine. Vezi că la sediul NEC (n.r.: New 
European College), situat în strada Plantelor nr. 21, 
va avea loc, începând cu ora 11.30 (era 9.15 !!!), un 
eveniment cultural, coordonat de Andrei Pleșu. O 
să te însoțească Mădă Pîndaru, pentru fotografie, și 
Andreea Saroș. 

‘

‹
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 Nu pot să spun că m-am urnit ușor, 
dar un motiv temeinic de refuz nu aveam. 
Așa că la ora 10.45 m-am întâlnit cu cele 
două colege (X F) la școală. Domnul 
director, Alexandru Constantinescu, ne-a 
pus în temă: era vorba despre mai multe 
mese rotunde, organizate sub motto-ul 
,,Dezbateri europene la București”. (19 și 
20 septembrie). Andrei Pleșu, absolvent 
al liceului nostru, era co-organizator din 
partea Colegiului Noua Europă.). Printre 
invitați s-au numărat și personalități 
culturale recunoscute în lume: Slavenka 
Drakulić, ,,considerată una dintre 
cele mai puternice voci din spațiul ex-
iugoslav“,  Edhem Eldem (istoric-Turcia), 
Richard Schwartz (scriitor suedez), 
Yaroslav Hrytsak (istoric și analist politic - 
Ucraina) și Oksana Sabuschko (scriitoare 
ucraineană).
 Subiectul dezbaterii intitulate 
,,Europenism și etnicitate. O reinventare 
a conceptului de stat național?“ , la care 
am fost și noi prezente, a oscilat între 
problema păstrării etnicității în contextul 
europenizării și atacurile la identitatea 
națională. Sintetizând tot ceea ce s-a 

discutat, am ajuns la concluzia că mândria 
națională este tot ceea ce mai poate fi apărat 
în acest val al globalizării și că fiecare 
cetățean are datoria de a-și promova țara 
și valorile etnice peste granițe, soluția 
aplicându-se și în cazul României.
 La finalul evenimentului, domnul 
Andrei Pleșu a acordat un interviu în 
exclusivitate ,,co-colegilor“ de peste ani 
de la ,,Spiru Haret“, subliniind un aspect 
esențial: „Adevăratele valori românești 
nu pot fi păstrate în niciun caz cu vorbe 
mari și cu discursuri pompoase sau 
cu patriotisme de fațadă, ci cu fapte, 
cu hărnicie, cu onestitate și cu simțul 
realității. Nu mai trăim într-o lume în care 
fiecare este izolat pe tarlaua proprie și își 
vede de treaba lui. Trebuie să fim mereu 
atenți la ce opțiuni avem, de partea cui ne 
situăm dacă este vorba de contradicții de 
putere, în ce valori să credem și cu ce idei 
să ne solidarizăm, lucru pe care fiecare 
român trebuie să îl aibă mereu în minte.“
 Pe lângă ideile împărtășite, 
domnul Pleșu ne-a urat mult succes, vădit 
emoționat de aprecierea pe care liceul 
nostru i-o poartă. Cum aveam la mine o 

| EVENIMENT |
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carte a domniei sale pe care tocmai o 
citeam la vremea respectivă, Despre 
frumusețea uitată a vieții, nu am ezitat 
să-i cer un autograf.
 Trebuie să menționez faptul că, 
deși era multă lume, iar invitați de la o 
televiziune cunoscută îl așteptau pentru 

un interviu, domnul Pleșu ne-a acordat 
nouă întâietate.  Se pare că rădăcinile spiriste 
sunt mai puternice decât orice altceva... Sau 
a fost una dintre acele întâlniri pe care, dacă 
aș fi ratat-o, m-aș fi pierdut ,,ca o cometă pe 
o orbită marginală”. (Andrei Pleșu)

 Badea Ioana Alexandra, clasa a X-a E

| EVENIMENT |
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Spirişti

de 
odinioară...
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Amintiri „spiriste“: 

hoinarind spre ,,Spiru Haret”

Adrian Rozei, fost elev al CNSHB în perioada 1957-1960
Foto: Adrian Rozei

 Născut la București în 1947, 
Adrian Irvin Rozei a fost elev al Liceului 
,,Spiru Haret“ (clasele V-VII). A studiat 
apoi la Institutul Politehnic București și, 
după stabilirea în Franța în 1967, la „Ecole 
Nationale Superieure des Mines de Saint-
Etienne“, a obținut  titlul de „Ingenieur 
Civil des Mines“. A lucrat în diferite 
societăți din Franța și Germania între 
care, în ultimii treizeci de ani, în grupurile 
petroliere ELF și Total, unde s-a ocupat de 
export în domeniul produselor chimice în 
Europa, America și Orientul Mijlociu. A 
câștigat „Premiul Fundației ELF“ pentru 
restaurarea unui monument istoric din 
departamentul Hérault (Franța).
 Începînd din anul 2000 a colaborat 
cu reportaje, interviuri și cronici culturale 
la diferite periodice românești din 
Danemarca, Elveția, Canada, Australia, 
Noua Zeelandă, SUA și România. Participă 
în mod regulat la organizarea „întâlnirilor 

Franco-Române în Mediterana“, care 
au loc în fiecare an în sudul Franței sau 
în România. A fost numit „Ambasador 
de onoare“ al orașului Capestang 
(departamentul Hérault) ca recunoaștere 
a activității relaționale dezvoltate între 
regiunea Languedoc și comunitățile române 
din lume. Colaborează la emisiunile 
postului Radio România Internațional cu 
reportaje și interviuri în limbile română 
și franceză. Face parte din „Societatea 
Arheologică, Științifică și Literară“ din 
Beziers, una din cele mai vechi societăți 
savante din Franța. Vorbește opt limbi.
 A publicat în anul 2011 un volum 
bilingv intitulat „Secante românești/
Secantes roumaines“ reunind articole 
editate în aproape zece țări, în limbile 
română sau franceză, care pun în lumină 
legăturile franco-române și, în special, 
cu Languedocul, regiunea de adopție a 
scriitorului. (sursa: www.adrian-rozei.net)

⁾
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 ... Altă amintire, legată de ,,Spiru 
Haret“, este traiectoria zilnică, între casă 
și școală. Cum locuiam pe strada Donici, 
drumul cel mai direct era de-a lungul 
străzii Vasile Lascăr, devenită mai târziu 
,,Galați“ și redevenită azi „Vasile Lascăr“.
Că statuia unui de mult uitat avocat/
ministru din secolul XIX, reprezentativă 
pentru decorația urbană realizată din 
domni în redingotă și muze ce-i priveau 
pamate de admirație, a scăpat furiei 
devastatoare comuniste, este deja o 
raritate. Dar că, în plus, numele străzii să 
reapară după atâția ani de absență, este 
chiar un miracol!
 Poate că, dacă aș fi știut pe când, copil 
fiind și trecând de două ori pe zi în drumul 
școlii, că Vasile Lascăr a propus ,,prima lege 
organică a poliției române, concepută după 
principii știintifice moderne“, m-aș fi ferit să 
mă apropii, chiar și de statuia lui! Cu poliția, 
cum spunea pe atunci Marcel Breslașu: 
,,Aferim de ieniceri, aferim de neplăceri!“

 Neștiind toate astea, mă uitam cu 
admirație la adoratoarea lui, ba chiar am 
învățat dedicația, destul de obscură, pe 
care mi-o amintesc și astăzi: ,,Vreau să fac 
din administrație o a doua magistratură!“.
 Însă minutele prețioase pentru 
a ajunge la timp la școală fiind limitate, 
foarte repede am încetat să mă mai opresc 
în fața statuii.
 Și, în același timp, am descoperit 
că aș fi putut câștiga un timp prețios, luând 
tramvaiul! În fond, erau numai două stații 
între colțul străzii mele și școală! Iată cum 
îmi aminteam, într-un articol scris acum 
câțiva ani, despre tramvaiele bucureștene 
ale anilor '50-'60: 
 În acea vreme, tramvaiul electric 
avea două vagoane şi era condus de un 
„vatman” care accelera sau încetinea 
mersul convoiului, învârtind maneta 
unui reostat, aflat în cele două capete ale 
trenului. Aşa se face că, dacă ajungea la 
capătul unei linii unde nu era loc de întors, 
wattmanul se muta în coada tramvaiului 
şi pleca în sens invers. Însă nu înainte de 
a claxona, ca să sperie puradeii şi câinii 
care alergau după tramvai. Numai că, 
pe atunci, claxonul nu era electric, ci 
un simplu clopot acţionat cu piciorul de 
conducătorul maşinii. De altfel, întreaga 
instalaţie avansa destul de încet ca să poţi 
sări din mers la o cotitură, cu atât mai 
mult cu cât uşile culisante ale tramvaiului 
se închideau şi deschideau cu mâna, iar 
urcarea se făcea utilizând o treaptă de 
lemn, aproape de nivelul solului. Aşa se 
face că la zece ani urcam şi săream din 
mers, bineînţeles în al doilea vagon unde 
taxatoarea era prea departe, prea ocupată 
sau prea leneşă pentru a veni să ne alunge. 
Drept care, timp de doi ani, am făcut 
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aproape zilnic „blatul” între casă şi şcoală, 
singura mea şansă de a ajunge înainte de 
sunetul fatidic al clopoţelului ce anunţa 
începerea cursurilor.
 Astăzi, când trec pe această stradă, 
admir, mai ales, eterogeneitatea arhitecturii 
tipic bucureștene care o caracterizează 
și mă uit cu respect la localul ambasadei 
slovace (pe atunci cehoslovace), care a 
salvat de la distrugere întregul cartier în 
epoca ceaușeschiană, mulțumită refuzului 
diplomaților cehoslovaci de a părăsi micul 
palat în care, probabil, se simțeau ca la 
Praga.
 Mai departe, traversez mica 
piațetă din colțul școlii, al cărei nume de 
atunci nu mi-l mai amintesc, dar care 
azi se numește ,,General Stefanik", după 
numele unuia dintre fondatorii Statului 
cehoslovac, eminent om de știință și 
general... în armata franceză! De altfel, 
chipul lui se afla reprezentat pe o placă 
de bronz, instalată pe zidul rezidenței 
ambasadorului Slovaciei, pe străduța ce 
pleacă chiar din fața porții școlii ,,Spiru 
Haret“ (n.r.  str. Oțetari). Acest general, 

care s-a evidențiat prin prezența lui pe 
teritoriul României în timpul Primului 
Război Mondial, îmi amintește de satul 
din Languedoc, de lângă casa noastră, 
unde el este prezent printr-o superbă 
statuie, în uniformă de aviator. Din păcate, 
puțini sunt cei care cunosc istoria acestui 
personaj, pionier al unei Europe unite, dar 
și mai puțini sunt cei care cunosc numele 
pieții, pentru că placa instalată acolo... a 
fost furată acum câțiva ani!
 Tot pe acolo treceam, în ultimii 
ani, înspre unul din restaurantele 
mele favorite, „Nicorești“, în anii '80, o 
dugheană nenorocită, mirosind a țuică 
și vin prost, devenită, după 1990, o 
agreabilă terasă cu mâncăruri tradiționale 
românești.
 Câte nu s-ar mai putea spune 
despre cartierul unde se afla școala 
noastră. Poate că unora li se pare 
oarecum banal! Dar cum noi am trăit 
aici anii adolescenței, ni se va părea, 
până la ultima suflare, un adevărat 
Paradis!
  Cel puțin, așa mi-l amintesc eu!



CONCURSUL NAŢIONAL
 PENTRU LICEENI EUROSCOLA

ediţia a VII-a (2014/2015) 
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Prin tinerii României, 
pentru tinerii Europei!
proiect în cadrul Concursului Naţional Euroscola

A. Informaţii despre proiect:
► Denumirea proiectului: EUROSCOLA 
► Titlul proiectului: Prin tinerii României, pentru tinerii Europei!
► Tipul  proiectului: național (după amploare), educațional (după domeniu), pe termen       
mediu-6 luni (după durata proiectului)
► Perioada de desfășurare: 24 aprilie-10 octombrie 2014  
► Colaboratori: oficialități ale instituțiilor statului (ministere, Parlamentul României, 
 Universitatea București), elevi din Colegiul  Național ,,George Coșbuc”, București
► Echipa de implementare a proiectului: 24 de elevi ai Colegiului Național ,,Spiru Haret“ din  
București, coordonați de două cadre didactice
► Grup ţintă: elevi și profesori ai CNSHB
► Beneficiarii direcți ai activităților derulate în cadrul proiectului sunt atât elevii, cât și  
profesorii Colegiului Național ,,Spiru Haret“ din București, întrucât proiectul Euroscola a 
fost creat pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană și pentru a      
promova participarea lor la construcția Uniunii Europene.
► Beneficiarii indirecți ai acestor activități sunt: elevi și profesori ai CNSHB, comunitatea 
locală, părinţi.
►  Scopul proiectului: formarea elevilor din perspectiva obiectivelor Strategiei Europa 2020, 
 prin implicarea în acțiuni care să asigure extinderea orizontului cognitiv, orientarea 
socio - profesională optimă și deschiderea spre valorile Uniunii Europene
► Obiective:
1. Informarea elevilor din CNSHB cu privire la structura, rolul și procedurile instituțiilor europene, 
prin simularea activității acestora;
2. Dezvoltarea abilităților de cercetare, de lucru în echipă, precum și dezvoltarea imaginației 
elevilor prin intermediul propunerii unor măsuri de reducere a ratei șomajului în rândul tinerilor;
3. Extinderea orizontului cognitiv al elevilor cu privire la dinamica relației educație-cerere/ofertă 
în piața muncii;
4. Formarea unei conștiințe civice a elevilor în acord cu standardele de conduită ale Uniunii 
Europene;
5. Stimularea interesului pentru domeniul politico-legislativ prin contactul nemijlocit cu diferiți 
reprezentanți ai instituțiilor cu caracter legislativ din țară și din Uniunea Europeană;
6. Formarea, în rândul tinerilor (în general), și al elevilor din Colegiul Național ,,Spiru Haret” (în special), a 
unei atitudini pozitive față de persoanele defavorizate, opusă discriminării și segregării sociale;
7.  Sensibilizarea oficialităților române cu privire la problemele reale cu care se confruntă tinerii 

| PROIECT |

Echipa  de  proiect
Foto: Gheţea Teodora, clasa a XII-a F
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 CADRU  LEGISLATIV:
 ► Strategia Europa 2020: obiectivele strategiei (capitolul Educație) și inițiativa 
               emblematică ,,Tineretul în mișcare”;
 ►  Legea Educatiei Naţionale, art. 3 (principiul descentralizării - deciziile principale     
               se iau de către actorii implicați direct în proces, principiul relevanței - educația 
               răspunde nevoilor de dezvoltare personală și social-economică, principiul incluziunii 
               sociale);
 ►  Planul managerial al ISMB pe anul scolar 2013/2014 nr. 24200 din 08.10.2013:  
 Ținte strategice ale I.S.M.B. – T1: aplicarea politicilor educaționale ale M.E.N.
 ARGUMENT:
     Proiectul Euroscola - Prin tinerii României, pentru tinerii Europei! - a prins contur ca 
urmare a inițiativei domnilor profesori Corina Buzoianu și Alexandru Constantinescu de a găsi 
o modalitate prin care elevii C.N.S.H.B. 
să fie implicați în activități cu deschidere 
spre problemele actuale ale Uniunii 
Europene. 
 În data de 28 aprilie, 2014, 
profesorii Colegiului Național ,,Spiru 
Haret“ din București au fost anunțați, 
via e-mail, cu privire la concursul 
național între licee – Euroscola. Prof. 
Corina Buzoianu și prof. Alexandru 
Constantinescu și-au exprimat intenția 
de a se angaja în demararea acestui 
proiect, cu atât mai mult cu cât nu au 
fost înregistrate alte inițiative în acest 
sens. După informarea Consiliului de 
Administrație al liceului, s-a format 
echipa, respectându-se următoarele 
etape:

B. DESCRIEREA PROIECTULUI  
(cadru legislativ, argument, activităţi)

| PROIECT |

(atât șomerii cât și cei aparținând sectorului informal din piața muncii), în ciuda măsurilor luate 
pentru a reduce atât rata șomajului în rândul populației tinere (cu vârste cuprinse între 16 și 25 
de ani) cât și numărul celor care abandonează prematur școala;
8. Mediatizarea tematicii proiectului Euroscola în diferite segmente ale societății românești 
actuale  (educativ: universitar și liceal, politic, economic), prin întâlniri de lucru ale echipei cu 
reprezentanți ai  Guvernului și ai Parlamentului României, ai Universității București și ai altor 
școli. 
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 -  conceperea unui test de selecție a elevilor, folosind drept material suport Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor:  Împreună pentru tinerii Europei. Apel la acțiune pentru combaterea 
șomajului în rândul tinerilor;
 -  administrarea testului (în data de 26 mai 2014)  elevilor care s-au prezentat;
 -  evaluarea răspunsurilor și formarea echipei, în ordinea descrescătoare a punctajului 
obținut.
 Anunțarea demarării proiectului s-a realizat atât la nivelul unității de învățământ, 
pe site-ul școlii (www.cnshb.ro/proiecte/euroscola), cât și în mediile de comunicare socială 
(Facebook) și, în acelaşi timp, la adresele de e-mail ale BIPE şi MEN: epbucarest@europarl.
europa.eu şi, respectiv, rddcherciu@ gmail. com (în data de 25 mai 2014).
 Activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect de către elevi și profesorii coordonatori 
au urmat două direcții majore, subordonate obiectivelor enunțate: ședințe de lucru (formarea 
grupurilor de lucru și distribuirea sarcinilor, informare-documentare, dezbateri, analize și 
evaluări) și întâlniri cu persoane co-interesate din instituțiile statului și din societatea civilă. 

| PROIECT |

Octombrie | Vlastarul 20



1. 29.05.2014 - ȘEDINȚĂ DE LUCRU: 
discutarea unor aspecte privind 
organizarea Uniunii Europene și structura 
Parlamentului European; repartizarea 
rolurilor în vederea simulării unei dezbateri 
în Parlamentul European; formarea 
grupurilor de lucru, astfel: Echipa IT: Saroș 
Andreea, Nedelcu Rareș, Chiru Diana, 
Velicu Andreea; Echipa PR: Teodorovici 
Marie, Purecel Mihai, Livadariu Ana, 
Constantinescu Ana, Radu Ana; Echipa 
de filmare: Antemir Rareș, Bădoi Bianca, 
Jercan Victor; Echipa de documentare: 
Țepeș Emanuel, Petre Armand, Teodorovici 
Marie, Purecel Mihai, Rădulescu Andrei, 
Gălbenușă Simona, Giușcă Alexandru, 
Bustea Mihai, Chiru Diana; Echipa de 
diseminare a informației: Țicău Iulia, 
Manafu Andreea; Echipa de traducători: 
Anghel Teodora, Leonida Monica, 
Mureșan Teodora; Fotograf: Ghețea 
Teodora. Loc: sala CDI din CNSHB; 
Responsabili: prof. Corina Buzoianu, prof. 
Alexandru Constantinescu.

2. 08.06.2014 - DEBATE TRAINING: 
(invitați: elevi de la Colegiul Național ,,G. 
Coșbuc” din București, membri ai Central 
Debate Club din București, sub coordonarea 
elevei Letiția Roman); familiarizarea 
membrilor echipei cu diverse tehnici ale 
dezbaterii într-un cadru oficial. Loc: sala 6 
din CNSHB; Responsabili: echipa PR.

3. 14.06.2014 - ȘEDINȚĂ DE LUCRU: 
discutarea și analiza  Comunicării Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor: Împreună pentru 
tinerii Europei. Apel la acțiune pentru 
combaterea șomajului în rândul tinerilor; 
analiza recomandărilor Comisiei pentru 
România și stabilirea axelor prioritare de 
acțiune în cadrul proiectului: reducerea 
numărului tinerilor care activează în sectorul 
informal din câmpul muncii, măsuri privind 
incluziunea socio-profesională a persoanelor 
defavorizate. Loc: sala CDI din CNSHB; 
Responsabili: Echipa de documentare, 
Echipa de diseminare a informației.

4. 19.06.2014-ÎNTÂLNIRE   DE  LUCRU  
cu  domnul EUGEN NICOLICEA, 
Ministru Delegat pentru Relația cu 
Parlamentul, al cărei scop a fost acela 
de a discuta despre măsurile actuale 
implementate în România cu privire la 
reducerea ratei șomajului în rândul tinerilor. 
Domnul Ministru atrage atenția asupra 
necesității implicării active a tinerilor în viața 
social-politică a țării și sugerează echipei că 
trebuie avută în vedere nu o singură lege cu 
privire la reducerea șomajului, ci un pachet 
legislativ mult mai larg. Loc: Parlamentul 
României; Responsabil: Livadariu Ana.

5. 21.06.2014 - ȘEDINȚĂ DE LUCRU:  
prezentarea unei propuneri de reducere 
a ratei șomajului. Inițiatorii acestei 
activități au realizat un material PPT 

■

Ordinea cronologică a 
desfăşurării activităţilor:

■

■

■■
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■

■

■

■

despre un proiect (ecologic) în domeniul 
agriculturii, ce are la bază crearea unor 
sere care funcționează cu energie alternativă 
sau energie cu nivel scăzut de poluare a 
mediului. Tot în cadrul acestei întâlniri s-a 
enunțat ipoteza unor plantații de copaci 
specia ,,Paulownia", în zonele din România în 
care rata șomajului e în creștere. Propunerea 
elevilor a avut la bază informații selectate 
din pagina de web a Institutului Național de 
Statistică și recomandarea domnului Eugen 
Nicolicea de a avea în vedere nu doar un 
segment, ci o relație de interdependență între 
mai multe domenii: educație, agricultură, 
industrie. Loc: sala CDI din CNSHB; 
Responsabili: Antemir Rareș, Bădoi Bianca, 
Velicu Andreea, Țepeș Emanuel.

6. 28.06.2014 - ȘEDINȚĂ DE LUCRU: 
analiza relațiilor dintre diferite segmente ale 
vieții social-economice: agricultură-educație, 
educație-IT, agricultură-IT, agricultură-
industrie-IT, în vederea propunerii unor 
măsuri de reducere a ratei șomajului în rândul 
tinerilor, în special în zonele care înregistrează 
deteriorare economică și socială. Loc: 
Sala CDI din CNSHB; Responsabili: toate 
echipele.

7. 03.07.2014 - ÎNTÂLNIRE DE LUCRU:  
prezentarea Drepturilor Copilului, a zonelor 
care înregistrează un nivel de trai pauper în 
România; apare ideea înființării internatelor 
regionale, integrate unor structuri social-
economice dezvoltate în zonele respective.  
Echipele au căutat soluții pentru familiie 
defavorizate, astfel încât copiii să aibă șanse 
la o educație în conformitate cu standardele 
europene (efecte pozitive: reușita în carieră 
și o viață decentă). Loc: sala CDI a CNSHB; 

Responsabili: echipa de documentare.

8. 16.07.2014 - ÎNTÂLNIRE DE LUCRU cu: 
domnul EUGEN TEODOROVICI, Ministrul 
Fondurilor Europene, domnul CODRIN 
SCUTARU, Secretar de Stat al Ministerului 
Muncii, domnul DUMITRU DANIEL 
BOTĂNOIU, Secretar de Stat la Ministerului 
Agriculturii și domnul GABRIEL ONACA, 
Secretar de Stat al Ministerului Fondurilor 
Europene. Am dezbătut ideile pe care le aveam 
deja și am fost încurajați să introducem în 
rezoluție problema persoanelor defavorizate 
și să urmărim axele prioritare și obiectivele 
Strategiei Europa 2020. Se renunță la ideea 
cultivării arborelui ,,Paulownia” în urma 
explicațiilor oferite de dl. Botănoiu cu privire 
la efectele negative asupra calității solului. 
Loc: Ministerul Fondurilor Europene; 
Responsabil: Marie Teodorovici.

9. 19.07.2014 - ȘEDINȚĂ  DE LUCRU: 
discutarea Strategiei Europa 2020; enunțarea 
unei propuneri legislative de reducere a ratei 
șomajului în România și de diminuare a 
numărului de persoane care aparțin sectorului 
informal din câmpul muncii;stabilirea 
rolurilor în cadrul filmului care va simula 
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o dezbatere a unei propuneri legislative în 
Parlamentul European (membrii Comisiei 
pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri 
Sociale, raportorul, interpelanții, parlamentari, 
Președintele P.E., Vicepreședintele P.E.). Loc: 
Sala CDI din CNSHB; Responsabili: echipa 
de documentare, Echipa de diseminare a 
informației.

10. 06.09.2014 - ȘEDINȚĂ DE LUCRU: 
demararea realizării materialului de 
prezentare a proiectului și a site-ului 
(platforma gazdă: wix.com).  Loc: Sala CDI 
din CNSHB; Responsabili: echipa IT.

11. 13.09.2014 - ȘEDINȚĂ DE LUCRU: 
elaborarea textului de prezentare a proiectului 
și elaborarea obiectivelor proiectului; 
discutarea conceptului de ,,rezoluție”; 
redactarea argumentației raportorului. Loc: 
Sala CDI din CNSHB; Responsabili: echipa 
IT.

12. 16.09.2014 - ÎNTÂLNIRE DE LUCRU 
cu domnul ROMIȚĂ IUCU, prorector al 
Universității București; discutarea aspectelor 
privind încadrarea în câmpul muncii a 
absolvenților diferitelor facultăți și aplicarea 
Garanției pentru Tineret în România. Refuzul 
absolvenților de a indica locul de muncă 
împiedică realizarea unor rapoarte relevante 
în acest sens. De asemenea, suntem informați 
că România a aplicat măsurile de incluziune 
socială a persoanelor defavorizate (cu 
dezabilități fizice, personae de etnie rromă) 
inclusiv în mediul universitar. Loc:  Facultatea 
de Drept; Responsabili: Ana Radu, Ana 
Constantinescu.

13. 19.09.2014 - ÎNTÂLNIRE DE LUCRU 
cu domnul deputat din partea PSD, 

MĂDĂLIN VOICU. Au fost 
subliniate aspecte cu privire la 
integrarea socio-profesională a 
tinerilor insistându-se asupra 
unei educații de înaltă calitate, 
asupra motivării elevilor 
pentru autoeducație. Loc: 
Sala ,,Constantin Noica'' din 
CNSHB; Responsabili: toate 
echipele.

14. 27.09.2014 - ȘEDINȚĂ DE 
LUCRU: colectarea dovezilor 
pentru activitățile desfășurate în cadrul 
proiectului ; stabilirea locației pentru realizarea 
filmului de simulare a unei dezbateri în 
plenul Parlamentului European: Sala 
,,Constantin Noica” din CNSHB. Loc: 
Sala CDI din CNSHB; Responsabili: toate 
echipele.

15.  26.09.2014 -ÎNTÂLNIRE DE LUCRU 
cu doamna europarlamentar MONICA 
MACOVEI, în urma trimiterii unei 
scrisori de intenție. Au fost abordate 
aspecte privind activitatea unui raportor în 
cadrul ședințelor Parlamentului European, 
etapele unei proceduri legislative ordinare 
(codecizia), regulile ce trebuie respectate 
în cadrul formulării unor interpelări. 
Loc: Sediul de campanie al doamnei 
Monica Macovei; Responsabil: Ana 
Constantinescu.

16. 06.10.2014 - REALIZAREA 
FILMULUI de simulare a unei dezbateri în 
plenul Parlamentului European, pornind 
de la argumentația raportorului. Loc: Sala 
,,C. Noica”; Responsabili: toate echipele.

■

■

■

■
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REZULTATE

  
    

 Echipa de proiect a depus la Biroul 
de Informare pentru Parlamentul European, 
în data de 10.10.2014, dosarul proiectului, 
care conţine: descrierea proiectului
(În limba română şi În limba engleză); 
rezoluţia (Raport conţinând observaţiile
referitoare la Strategia Naţională a 
României pentru Dezvoltare Regională şi
Incluziune a tinerilor marginalizaţi sau cu 
risc de marginalizare socio-profesională:

,,Prin tinerii României, pentru tinerii 
Europei!"; argumentaţia raportorului;
răspunsurile pentru trei interpelări În 
plenul Parlamentului European; dovezi 
ale activităţilor. Puteţi afla mai multe 
despre acest proiect interesant consultând 
site-ul construit de Andreea Saroş: www.
euroscolacnshb2014.wix.com/euroscola-1.
Mulţumim tuturor celor care ne-au sprijinit 
şi ne-au Încurajat În activităţile desfăşurate: 

 

| PROIECT |

Octombrie | Vlastarul 24

LOCUL I: ECHIPA CNSHB VA REPREZENTA 
ROMÂNIA LA STRASBOURG PE DATA DE 9 

MAI 2015, ZIUA EUROPEI !



S.O.S.! 

   
     O dimineață frumoasă de octombrie. 11 ale lunii, 
mai exact. Din DN1, înainte de Predeal, se desprinde un 
drum (DN73) care te poartă spre alte zone de poveste ale 
României: Râșnov, Bran. Dar până acolo, feericul face loc 
unui decor silvestru desprins parcă din videoclipul melodiei 
Earth Song. La kilometrul ,,Râșnov-12”, (așa cum apare 
pe binecunoscuta plăcuță albă cu dungă roșie ce indică 
kilometrajul), pe o distanță de cel puțin 2 km,  mormane de 
trunchiuri zac de o parte și de alta a drumului, nemarcate. 
Inițial ai crede că s-a dat startul unei curățenii generale 
prin păduri, iar ceea ce este uscat este adunat și valorificat. 
Însă, dacă te uiți mai bine, vezi că trunchiurile nu sunt toate 
foarte uscate, ba unele au o tentă verzuie. Hm... Curățenie 
sau defrișare?
           În ipoteza din urmă, scotocim puțin și aflăm că buba 
e veche. 
         În primul rând, Legea nr. 2, din 30 octombrie 1987, 
privind conservarea, protejarea și dezvoltarea pădurilor, 
exploatarea lor rațională, economică și menținerea echilibrului 
ecologic, considerată una din cele mai stricte din Europa,  a 
fost abrogată rapid, în 1991. Între altele, art.8 prevedea că: 
,,Pentru realizarea unei repartiții teritoriale corespunzătoare 
a pădurilor, asigurarea potențialului productiv și păstrarea 
echilibrului ecologic, se interzic, pe o perioadă de 10 ani, 
tăierile de produse principale în zonele prevăzute în anexa 
nr. 1. În zonele prevăzute la alin. 1 se vor executa tăieri numai 
în cadrul lucrărilor de conservare și îngrijire a pădurilor, de 
igienă și curățire”, iar art.9 completa: ,,În vederea conservării 
pădurilor valoroase de stejar, gorun, girnita, cer, fag, tei, brad, 
molid, precum și pentru obținerea unor produse industriale 
de calitate superioară, în special furnire estetice și lemn de 
rezonanță, tăierile în aceste păduri se vor putea face numai 
la vârstele prevăzute în anexa nr. 2“. O succintă consultare 

PĂDURILE  DISPAR  CHIAR 
SUB OCHII NOȘTRI!!!
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a Codului silvic al României din 27 
martie 2008 nu relevă o interdicție 
pe o perioadă de 10 ani a defrișărilor, 
însă art. 51 ar fi permis autorităților 
să intervină preventiv, chiar și în 
cazul defrișărilor de pe proprietăți 
private: ,,Proprietarii de păduri sunt 
obligați să asigure paza pădurii 
împotriva tăierilor ilegale de 
arbori, a furturilor, a distrugerilor, 
a degradărilor, a pășunatului și 
a altor fapte păgubitoare pentru 
fondul forestier (...)“.
 O speranță de mai bine 
există, totuși: noul Cod Silvic are în 
vedere pedepse drastice pentru cei 
care își bat joc de tezaurul nostru 
silvic. Rămâne să vedem dacă va fi 
pus în aplicare așa cum trebuie. Că 
de la vorbă până la faptă...
 Pe de altă parte, într-un  interviu 
acordat publicației EcoMagazin  
(20 iulie, 2014), dr. ing. Cristian 
D. Stoiculescu (custode onorific al 
Comisiei Monumentelor Naturii 
din Academia Română, laureat al 
Premiului ,,Traian Săvulescu“ al 
Academiei), afirma: ,,deși deține 
abia 2,39 % din suprafața Europei, 
România concentrează: 13 % din 
numărul de peisaje europene; 42 % 
din numărul zonelor de vegetație 
naturală europeană; 28 % din 
inventarul floristic european; 98 de 
tipuri de peisaj; 500 de tipuri naturale 
de padure şi circa 50.000 de specii 
de animale, plante şi fungi. În plus, 
România este singura țară a Uniunii 
Europene care deține 5 din cele 11 
regiuni biogeografice continentale. 

Dar, dacă sub raportul proporției de 
plante cu flori, România se situează 
pe locurile 6 și 7 în Europa, sub 
raportul suprafeței protejate, 
ea ocupă, până de curând, abia 
locul 26 din 33 (...)“, adăugând: ,,O 
îngustare a patrimoniului natural 
și, în special, a întinderii pădurilor 
virgine, este o lovitură dată vieții. În 
România, transformarea pădurii 
virgine în teren agricol este un joc 
cu moartea“.
 Găsim, apoi, nenumărate 
articole în presă care atrag atenția 
asupra jafului la scară națională. 
Consecințele? Defrișările nu numai 
că sunt în continuă creștere, dar 
s-a ajuns până acolo încât nu mai 
interesează cine vede masacrul. 
Vorba ceea: ,,câinii latră, caravana 
trece”.
 Ca să aflăm ce s-a întâmplat 
cu adevărat, luni, 20 octombrie, am 
încercat să luăm legătura telefonic 
cu reprezentanți ai Romsilva 
Brașov. La întrebarea noastră dacă 
știu despre ce este vorba, au răspuns 
că nu știu exact dacă e vorba de 
proprietate privată, că nu știu cine 
administrează acea zonă. Sunăm 
și la Primăria Râșnov; cei de acolo 
știau foarte bine zona și ne-au spus 
ca cei de la Ocolul Silvic se ocupă de 
terenurile respective.     
               Concluzie: până la urmă 
nu contează cine cui pasează 
răspunderea, întrucât faptele sunt 
fapte. Vă lăsăm pe voi să priviți 
imaginile, ca să vă faceți o idee.

Echipa de redacţie
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| ECOLOGIC | 

PESTE 100 
DE ARBORI  
PLANTAȚI  LA 

SPIRU !!!

Se spune că omul care nu a plantat măcar un copac, nu a ridicat o casă 
și nu a lăsat în urmă un copil, a făcut degeaba umbră pământului 

 Într-o zi de miercuri, 22.10.2014, 
ora 11.30, elevii clasei a IX-a A, coordonați 
de doamna dirigintă, prof. Ana Durac, 
și de domnul director, prof. Alexandru 
Constantinescu, au avut inițiativa de a sădi  
un cireș în curtea liceului. 
    Ajunși acolo și dornici de a duce 
lucrul până la sfârșit, ei au pus mâna pe 
sapă și ,rând pe rând, au făcut o groapă. Au 
fixat apoi pomul bine în pământul umed, 
cu speranța că se va prinde și că, peste ani, 
acesta va fi apreciat nu numai pentru fructul 
lui, ci și pentru ce simbolizează: prietenia 
peste timpuri și amintirea momentelor 
frumoase. Este de înțeles că toți au plecat 
de la locul faptei cu moralul ridicat și, mai 
ales, cu sentimentul că sunt mai uniți.
 Poate că ce au făcut ei e un lucru 
mare, sau poate că nu. Dar, oricum am 
privi, în contextul unor defrișări ce au 

depășit cu mult limita raționalului, gestul 
lor ar putea fi un semnal de alarmă, 
un îndemn de a construi ceva (că de 
distrus…).
 Interesându-mă în stânga-dreapta, 
am ajuns la domnul director și am aflat 
noutăți care m-au încântat. LA SPIRU, 
ÎN ULTIMII PATRU ANI, AU FOST 
PLANTAȚI APROXIMATIV 100 DE 
ARBORI din următoarele specii: pomi 
fructiferi (meri, nuci, cireși, pruni) și copaci 
(frasin, paltin, stejar roșu, tei, tuia). 
 Este uimitor cum se poate construi 
o oază în mijlocul Bucureștiului: să plantezi, 
pe o suprafață extrem de redusă, cca 100 de 
copaci, să valorifici fiecare petec de pământ 
astfel încât elevii să poată respira un aer mai 
curat. Și aceasta în condițiile în care, în alte 
zone din București și din țară, copacii sunt 
puși la pământ fără prea multă bătaie de cap.

Alexandru Vocheci, clasa a IX-a A
Foto: prof. Ana Durac și Filip Mihăilescu
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| BLOGGER  SPIRU |

www.cioturi.blogspot.ro

De ce?

Cioturi despre viaţă, 
muzică, filme Şi alea-alea, 
cu un toboŞar

David A. Martin, clasa a IX-a F„Peste 60 de pagini de versuri, zeci de pagini 
de răzvrătiri, crizări – haos organizat“

 Sincer să fiu, nu știu dacă am cum 
să răspund la întrebarea asta. De ce scriu – 
scriu pentru că e în natura mea, e o parte din 
mine. De ce pun versete aici? Nici asta nu pot 
să concretizez… 
 Pe undeva, pe pagina aceasta scrie: 
,,Lăcaș spiritual-psihedelic-sugestiv-pervers-
controvers pentru toboșarul subsemnat și 
cititorii lui“. Da. Aceasta pagină, accesată de 
oricine, când vrea, nu este doar o pancardă cu 
niște foi și niște litere. Este un concept. O idee. 
Un haos organizat artistic-spiritualo-cibernetic. 
O fi propagandaă ideologică, o fi sângele unui 
anarhist, o fi o simpla înșiruire de poeme care 
mai de care mai sugestive.
 Când mă întreabă cineva: ,,de ce?”, 
am un răspuns ceva mai specific. Spun că, 
din sutele de accesări, știu că nici măcar 
jumătate din aceia nu citesc. Dar din sfertul 
care aruncă priviri peste sângele ăsta, peste 

urletele astea, peste plânsetele astea și peste 
râsetele astea, măcar un pumn de indivizi 
zâmbesc. Sper, și sper, și mereu sper, și unii 
mi-au dovedit că nu e doar o speranță goală, 
că unii care îmi gustă ,,filozofia” înțeleg 
ceva… Nu neapărat ce am simțit eu exact 
la momentul compunerii (nici nu cred ca 
mă ,,înțeleg” eu complet, sau că e posibil să 
înțelegi arta în deplinătatea ei)– pentru că 
adevărul este ca nici nu știu ce am simțit exact 
la momentul compunerii fiecărui poem din 
nopți pierdute, din nopți câștigate. (...)
 Arta, în opinia mea, nu stă, de fapt, 
în simplele semne grafice de pe hârtie, de 
pe pagina virtuală. Arta stă în zâmbetul 
iubitei mele când citește o poezie. În 
lacrimi. În emoția aia, în privirea deloc 
conștientă ce apare pe fața muzei, sau a 
cititorului, oricare ar fi el, sub lumina operei.
Realizez ce am spus. Și conștientizez. 
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| BLOGGER  SPIRU |

                                                                                                                București, 2014
    Domnului Mircea Eliade
 
 Dragă prietene, umbra „adolescentului miop“ este și acum pe holurile înalte ale 
Colegiului Național „Spiru Haret“ și parca o văd și pe frumoasa Matilda, pierzându-și 
„rămășițele copilăriei“, fascinată de poezia ta și de tine, aici, în acest liceu și pe străzile din 
jur, străzile tinereții tale... Cum spuneai? „Pentru cei care l-au părăsit, orașul copilăriei și 
adolescenței devine totdeauna un oraș mitic. Bucureștiul este, pentru mine, centrul unei 
mitologii inepuizabile.“ Știu că nu te pot întâlni în această viață, dar cum ar fi să mai poți 
merge La țigănci și ele să-ți dea puterea magică a Întoarcerii din rai, într-o Noapte de 
Sânziene? Tu, care ai regizat cu meticulozitate o Nuntă în cer și ai facut posibilă iubirea 
interzisă dintre Allan și Maitreyi Devi, tu poți fi cel care se întoarce, măcar și pentru o 
clipă, pentru a ne învăța să fim tineri și să rămânem așa... 
 Prietene, aceasta este provocarea mea!   

Hiperbolizez. Exagerez. E o anume 
opulență în profetizarea artistului, pe 
care am exprimat-o eu aici. VERSETELE 
AROGANȚEI au început pe baza organizării 
haosului meu interior, și nu am înțeles 
titlul pe moment – chit că eu l-am dat. 
Cred că toți putem fi profeți uneori, și toți 
putem fi oratorul medieval ce se ridică pe 
piedestal și urlă. Și cred că toți putem avea 
discipoli, și toți discipolii să aibă discipolii 
lor. Asta nu înseamnă că suntem supuși.  
Cinstit să fiu, VERSETELE trăiesc. Sunt 
un corp viu, o entitate. Versuri aruncate 
pe ecran, trimise în eter, citite, simțite.
  Scriu pentru mine și, ca urmare, pentru 
ființa iubita, muza mea, dacă doriți. Dar 
eu am un viciu, pe lângă romantismul 
meu exagerat, pe lângă atot-siropul meu 

(o fi sirop, dar e sirop cu fond)  – cred 
în oameni. Iubesc adânc și urăsc adânc. 
 Voi spera, voi urla pentru 
idealuri, utopie, voi scurge nuclee lirice 
din gânduri și din stări, pentru că asta e 
natura mea. Rebel with a cause, without 
a cause, cum o fi... Important e că... Na... 
Rebel with a soul... 
 De ce? De ce? De ce? Pentru că eu nu 
aud. Eu ascult. Pentru că eu nu văd, eu privesc. 
Pentru că eu nu exist. Eu trăiesc. Eu iubesc.
 Oh, știu, sunt extrem de dramatic. 
Dar, cum zicea Hemingway: „There is 
nothing to writing. All you do is sit down 
at a typewriter and bleed.”

Așa că poftiți sângele meu:

                    Versetele Aroganței: 38. Omertà

SCRISOARE  CĂTRE  MIRCEA ELIADE

Adela Sara Ionescu,  clasa a X-a D
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S-AU AUZIT  CHITARELE... 
                         SI-N  GRECIA !,

Jacqueline Jansen, clasa a XI-a E
  Foto: Teodora Ghețea, clasa a XII-a F
  prof. Corina Buzoianu

 După un an școlar solicitant 
atât pentru noi, cât şi pentru dascălii 
noştri, un grup de elevi merituoşi din 
Colegiul Naţional „Spiru Haret”, alături 
de alţi elevi din Bucureşti, a pornit pe 
29 august spre Grecia, într-o tabără de o 
săptămână, oferită drept recompensă de 
Primăria Municipiului Bucureşti.  
 În seara zilei anunţate, în 
jurul orelor 20:00, după îndeplinirea 
formalităţilor cerute de Primărie 
pentru îmbarcare (act de identitate, aviz 
epidemiologic, declaraţie de la notariat, 
etc.), iată-ne urniți la drum, însoţiţi 
de doamna profesor Corina Buzoianu 
şi de domnul profesor Alexandru 
Constantinescu. 
 Am călătorit toată noaptea, 
traversând Bulgaria şi înaintând spre 

inima Greciei, iar în jurul prânzului am 
ajuns în staţiunea Paralia Katerini, unde 
ne-am cazat la hotelul Gkirni, aflat chiar 
pe malul mării Egee.
 După ritualul cazării şi duşul 
răcoros, am savurat un prânz cu fructe 
de mare, aşa cum numai în Grecia găseşti 
(ca să vă faceți o idee: sos „tzatziki”, 
calamar/caracatiță la grătar, platou cu 
fructe de mare asortate, felurite specii 
de pești gătite în felurite moduri...). E 
de prisos să vă spun că ne-am delectat 
papilele gustative la una dintre multele 
taverne situate pe plajă, cu tot decorul şi 
atmosfera specifice.
 În zilele următoare am avut un 
program variat: ne-am bucurat din plin 
de apa curată şi caldă a marii, de nisipul 
blând, de piscina hotelului, de arşiţa 

| EXCURSIE|
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ultimelor zile însorite, am participat la 
excursiile opţionale, toate acestea sub 
auspicii debordante de voie bună. 
 Prima excursie s-a organizat 
la celebrele mănăstiri de la Meteora, 
unde am avut prilejul să cunoaştem 
o parte din istoria acelor locuri şi să 
admirăm adevărate capodopere de artă 
şi arhitectură, într-un decor stâncos 
spectaculos şi unic. Cuvintele sunt 
mult prea searbăde pentru a descrie 
impresiile trăite. Am trecut pe lângă 
Grota lui Orfeu, prilej pentru ghid de 
a ne povesti trista poveste de iubire 
dintre fiul Calliopei și nimfa Euridice. 
Când, în sfârșit, am ajuns la Meteora, 
am aflat că ceea ce a dus la apariția 
stâncilor este un fenomen fizic unic 
în toată lumea. ,,Această formațiune 
de stânci a luat naștere datorită unui 
con în formă de deltă, constituit din 
pietre de râu și nămol, 
care se vărsau în vechiul 
lac tessalic. După separația 
geologică a masivilor 
muntoși ai Olimpului și 
ai Ossei, apele lacului au 
găsit ieșire la Marea Egee 
prin valea Tembi. Atunci, 
acest masiv în formă de 
deltă s-a scindat în pietre 
și stânci uriașe compacte 
cu înălțimi de până la 400 
metri” (sursa: wikipedia). 
 Meteora este unul 
dintre cele mai mari și cele 
mai importante complexe 
de mănăstiri ortodoxe 
din Grecia, al doilea după 
Muntele Athos. Mănăstirile 
sunt construite pe piloni 

din piatră naturală, la marginea de nord-
vest a Câmpiei Tesaliei, în apropierea 
râului Pinos și a Munților Pindului, în 
centrul Greciei.
 Următoarea excursie am făcut-o 
pe mare, într-o croazieră cu un vaporaş. 
Am vizitat o parte din insula Skiathos, 
un loc inedit şi pitoresc, cu o istorie 
tumultoasă, cu peisaje de poveste, plaje 
nesfârşite cu nisipul fin şi apă limpede 
ca turcoazul. 
 Serile au fost întotdeauna prilej 
de reuniune a grupului. După cină, 
urmau obişnuitele plimbări prin centrul 
staţiunii, prilej de a cumpăra suveniruri 
pentru cei de acasă. La întoarcerea 
din centrul stațiunii, ne strângeam pe 
terenul de baschet din faţa hotelului, 
unde, acompaniaţi de chitariștii 
grupului, am trecut în revistă toate 
melodiile îndrăgite. 
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 După momentele muzicale, era 
binevenită o scurtă partidă de baschet 
sau, uneori, jocul „Mafia“, interactiv şi 
captivant, apreciat de toată lumea. 
 De neuitat au fost și serile 
când ne retrăgeam spre porțiunea de 
plajă mai puțin aglomerată, lângă dig. 
Acolo, îngânați șoptit de valuri și de 
strunele chitarelor, cântam melodiile 
noastre, în timp ce soarele aluneca 
anevoie în mare. În urma noastră 
rămâneau câțiva pescăruși croncănind 
de-ale lor și niște urme de pași pe 
nisipul jilav.  
 Uite aşa, zilele au zburat una 
câte una şi, inevitabil, a sosit momentul 
întoarcerii acasă. În seara zilei de 5 
septembrie, tot la ora 20:00, autocarul 
ne-a purtat spre casă pe acelaşi traseu 
(Grecia-Bulgaria-România), unde am 
ajuns dimineaţa în jurul orei 07:00, în 
deplină siguranţă şi fără peripeţii. 
 A fost o experiență inedită și 

m-am bucurat că am fost selecţionată pentru 
această tabără, având prilejul de a vizita 
locuri noi, într-o ţară dragă mie şi sufletului 
meu. Mesaj pentru spiriști: implicaţi-vă 
în activităţile extraşcolare cu dăruire şi 
pasiune, iar satisfacţiile şi recompensele vor 
fi ale voastre!
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| VLĂSTARUL SPORTIV |

Nebunia sportuluiEPISODUL 2014

 Neavând printre 
caracteristici 
timiditatea, sportul 
s-a dat în spectacol 
în anul 2014, 
oferind momente 
memorabile fără 
nici cea mai mică 
reținere.

FOTBALUL
 Anul aproape încheiat nu 
a lăsat de dorit când vine vorba 
de așa-numitul „Sport Rege”. 
Campionatul Mondial s-a desfășurat 
în Brazilia, iar pe faimosul Stadion 
Maracana din Rio de Janeiro erau 
față în față naționalele Germaniei 
și Argentinei. Nemții veneau după 
o semifinală în care demolaseră 
țara gazdă, chiar în fața propriilor 
suporteri; scor 7-1, în timp ce pumele 
trecuseră de Olanda la loviturile de 
departajare după un meci echilibrat 
încheiat fără goluri. Finala nu a putut 
fi decisă până în minutul 113, când 
sclipirea lui Gotze, care a înscris 
pentru 1-0, a adus trofeul în Europa. 
 La nivel de cluburi, finala 
Champions League s-a desfășurat în 
Lisabona și a fost 100% spaniolă, între 
Atletico și Real, cele două rivale din 
Madrid. „Galacticii” porneau favoriți, 
însă au fost conduși din minutul 36, 
după lovitura perfectă de cap semnată 
Diego Godin.   Scorul de 1-0 
s-a menținut până la ultima fază a 

meciului, când învingătorul părea decis. Atunci a apărut Sergio Ramos, fundașul 
Realului care a dus meciul în prelungiri, unde trupa lui Ancelotti și-a surclasat 
adversarul căzut psihic prin golurile lui Bale, Marcelo și Ronaldo. Scor final 4-1, 
și astfel, Real Madrid a devenit prima echipă din istorie care reușește „La Decima”, 
anume câștigarea a 10 trofee Champions League în istorie. 
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BASCHETUL
 Sportul giganților și-a etalat calitățile 
în NBA (liga nord-americană), cel mai 
puternic campionat din lume, unde slam-
dunk-urile și fazele spectaculoase au ținut 
capul de afiș al meciurilor. Deși Miami Heat, 
echipa trio-ului LeBron-Wade-Bosh era 
favorită, aceștia au pierdut finala cu scorul 
de 1-4 în fața lui San Antonio Spurs, echipa 
„bătrânilor” Ginobili, Parker, Duncan, unde 
strălucirea a venit însă, surpinzător, din 
partea lui Kawhi Leonard, ales și cel mai 
bun jucător al finalei.
 Campionatul Mondial s-a desfășurat 
în Spania, în luna septembrie, iar SUA a 
ales să vină cu un lot tânăr, fără jucători 
consacrați, lucru care le-a dat speranțe 
adversarilor. Speranțe doar pe hârtie, pentru 
că, pe teren, nord-americanii au câștigat 
toate meciurile la peste 15 puncte, obținând 
aurul fără vreo urmă de suspans. Medaliile 
de argint au fost câștigate de către Serbia, 
iar pe ultima treaptă a podiumului a urcat 
Franța, care a învins Lituania în finala mică.

 Anul a debutat în forță cu cea 
de-a 22-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de Iarnă, desfășurate în Rusia, în orașul 
Soci. Gazdele au câștigat clasamentul pe 
medalii, cu un total de 33, dintre care 13 
de aur. Norvegia și Canada au completat 
podiumul cu 11, respectiv 10 medalii de 
aur în palmares.
 Unul dintre sportivii care vor 
rămâne cu siguranță în istorie este 
biatlonistul Ole Einar Bjoerndalen, care, 

prin cele 2 apariții pe prima treaptă a 
podiumului (una la individual și una cu 
echipa), a devenit, la 40 de ani, cel mai 
medaliat sportiv la Olimpiada Rece cu 13 
medalii dintre care 8 de aur.
 De asemenea, Canada a câștigat 
ultimul act al turneului de hochei pe 
gheață, 
scor 3-0 împotriva Suediei, Finlanda 
luând bronzul după victoria în fața SUA, 
scor 5-0.

SPORTURILE DE IARNĂ
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 TENISUL

 România a avut un an 2014 destul 
de bun în sportul alb, care și-a făcut 
debutul tradițional la Melbourne, unde s-a 
desfășurat Australian Open. La masculin 
am asistat la o surpriză mare, când 
elvețianul Stanislas Wawrinka s-a impus 
cu 3-1 la seturi în fața liderului mondial de 
atunci, ibericul Rafael Nadal. La feminin, 
chinezoaica Na Li a câștigat în minimul 
de seturi împotriva sportivei Dominika 
Cibulkova din Slovacia. De asemenea, la 
Melbourne, compatriotul Horia Tecău a 
ajuns pâna în finala competiției de dublu 
mixt, nereușind să câștige trofeul.
 Al doilea turneu important al 
anului a avut loc pe zgura pariziană - Roland 
Garros. Constănțeanca SIMONA HALEP a 
reușit prima ei calificare într-o finală de Grand 
Slam, unde a înfruntat-o pe Maria Sharapova 
în ceea ce avea să fie declarat „meciul anului” 
de catre Federația Internațională de Tenis. 
Disputa, care a durat peste 3 ore, se sfârșește în 
favoarea rusoaicei, care obține astfel cel de-al 
doilea trofeu în capitala Franței, dupa cel din 
2012. La masculin, finala s-a jucat între cei 
doi favoriți principali ai competiției: Rafael 
Nadal și Novak Djokovic, primul câștigând în 
4 seturi pe suprafața sa favorită.
 A urmat apoi singurul Grand Slam 
pe iarbă: Wimbledon-ul. În competiția 
bărbaților, sârbul Novak Djokovic a ridicat 
trofeul după o finală în 5 seturi contra 
elvețianului Roger Federer, în timp ce, la 

feminin, tânăra Eugenie Bouchard a reușit o 
calificare surpriză în ultimul act, eliminând-o 
în semifinale pe Simona Halep. Adversară i-a 
fost mult mai experimentata Petra Kvitova, 
care s-a și impus, de altfel, în două seturi nu 
foarte lungi.
 Ultimul turneu de Grand Slam al 
anului a fost găzduit în fiecare an de New 
York, iar anul acesta nu a fost vreo excepție. 
La masculin, finaliștii au fost unul mai 
surprinzător ca celălalt, nefiind situați printre 
primii 8 favoriți înaintea turneului. Japonezul 
Kei Nishikori și croatul Marin Cilic au disputat 
ultimul act de la US Open, europeanul reușind 
să obțină primul său trofeu major în 3 seturi 
cu scor identic: 6-3. În competiția fetelor nu 
au fost loc de surprize, lidera mondială, Serena 
Williams, învingând-o în finală pe daneza 
Caroline Wozniacki, ridicând astfel trofeul 
chiar la ea acasă.

 Înainte să închei, aș dori să îi urez „La Mulți Ani“ olimpismului românesc, care 
a împlinit 100 de ani în 2014, și sper ca episodul 2015 din ceea ce eu am numit „nebunia 
sportului” să aibă aceleași ingrediente: suspans, dramatism, încrâncenare și spectacol, 
eventual „piperate“ cu victorii ale sportivilor și ale echipelor românești.
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15 CARACTERE, 
O SINGURA
ECHIPA

)
)

Cristian Lupescu, clasa a IX-a G

 NICOLAE  UNGUREANU,  campion 
naţional (rugby) cu echipele Griviţa, Steaua 
şi Dinamo, de 25 de ori selecţionat la echipa 
naţională de rugby în 7 şi de 5 ori la echipa 
naţională de rugby în 15. De asemenea, este 
deţinătorul recordului naţional al celor mai 
multe eseuri marcate în sezonul 1993-1994 
(20 de eseuri).  
 A absolvit Academia de Educaţie 
Fizică şi Sport, masterand în antropologie 
motrică, doctorand în educaţie fizică şi 
sport. În prezent, este antrenor al echipelor 
de juniori R.C. Griviţa şi profesor de educaţie 
fizică şi sport. 

Cristian Lupescu: Rugby, ce semnifică 
acest cuvânt pentru dumneavoastră?
Nicolae Ungureanu: Pentru mine înseamnă 
totul, eu am început acest sport la vârsta de 
15 ani la o clasă de rugby, au trecut 30 de 
ani de când sunt în fenomen, am crescut 
în rugby, m-am dezvoltat în rugby, am 
trecut prin toate etapele lui: junior, senior, 
antrenor şi profesor, dedicându-mă total 
acestui sport. 

C.L.: Care este vârsta optimă la care un 
băiat poate să înceapă practicarea acestui 
sport? 
N.U.: În opinia mea, vârsta optimă începe 
de la 10 ani, perioada în care se învaţă 
bazele acestui sport. Dacă vorbim de un 
licean, în special de clasa a 9-a şi a 10-a, 
putem spune că e puţin cam târziu, dar prin 
muncă serioasă şi continuă poate recupera 
anii pierduţi. 
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C.L.: În România, oamenii privesc foarte 
rezervaţi acest sport, deoarece există 
ideea preconcepută că este violent. Se 
poate schimba această mentalitate? 
N.U.: Într-adevăr, rugby-ul este conceput 
de către oameni că fiind un sport foarte 
dur, ori rugby-ul nu înseamnă asta. El 
este un sport în care există mult respect, 
suporterii ambelor echipe vizionează 
meciul împreună, discută despre sport, 
savurează orice fază a meciului, iar dacă 
vii pe stadion şi simţi această atmosferă, e 
imposibil să nu te îndrăgosteşti de rugby!

C.L.: Câţi copii aveţi la antrenament? 
Dintre aceştia câţi sunt dispuşi să 
practice acest sport până la nivelul de 
performanţă? 
N.U.: La clasele mele de rugby, antrenez 
în jur de 90 de copii zilnic. Mai am încă 
15 copii care vin de la licee cu profile 
teoretice. Este un mare avantaj pentru 
mine, ca antrenor, să lucrez cu copii 
de la liceele bune, pentru că sunt copii 
inteligenţi care înţeleg ce trebuie să facă. 
E foarte greu să lucrezi cu cineva care are 
un nivel de inteligenţă foarte scăzut. Din 
păcate, doar 20% dintre aceştia înţeleg ce 
înseamnă să ajungi la performanţă. 

C.L.: Cum vi se pare ideea de a practica 
un sport, în special rugby, şi de a avea și 
performanţe şcolare? 
N.U.: Marea salvare a unui tânăr care face 
sport sau a unui tânăr, în general, este 

studiul. Am început rugby-ul din clasa 
a 9-a şi, cu toate că aveam antrenament 
în fiecare zi, am avut performanţe şcolare 
foarte bune. Am reuşit să termin mai 
multe şcoli, să fac şi rugby, să joc la 
naţionala României simultan. În afară de 
mine, au mai fost mulţi alţii, iar dacă noi 
am reuşit, puteţi reusi şi voi. Studiul şi 
sportul m-au ajutat foarte mult în viaţă! 
Totul pleacă din inimă şi din minte! 

C.L.: Ce calităţi îi dezvoltă unui tânăr 
acest sport? 
N.U.: Rugby-ul învaţă un tânăr să aibă 
prestanţă, încredere în sine, un fizic 
impresionant, să aibă respect, să fie un 
om de caracter, să fie puternic şi cel mai 
important, îl învaţă să treacă peste orice 
greutate. 

C.L.: Care credeţi că e metoda de a 
atrage cât mai mulţi tineri să practice şi 
chiar să îndrăgească acest sport? 
N.U.: În primul rând, trebuie să găsim 
soluţii să deschidem porţile către sport, 
cum ar fi prin Ziua porţilor deschise a 
clubului nostru, unde toată lumea ar 
trebui să vină şi să joace rugby aşa cum 
crede şi vrea, să simtă gazonul, să dea 
un placaj, să simtă energia suporterilor 
şi, sigur, vor începe să îndrăgească acest 
sport.
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Prestanţă 
plină de 

intensitate 
şi energie 

oferită 
de trupa 
epic-folk-

metal 

An  Theos

 Sâmbătă, 4 octombrie, a avut loc prima ediţie a ,,Folk & Metal Fest” în 
Fabrica Club, Bucureşti. În cadrul concertului a cântat o serie de formaţii mai recent 
lansate, precum An Theos, care a avut chiar rolul de gazdă a festivalului, Invictus şi 
Still Vision. De asemenea, la eveniment au mai concertat şi trupele Dirty Shirt şi 
Cruadalach, aceasta din urmă venind din Cehia. Înainte de începerea concertului, doi 
dintre membrii formaţiei An Theos, Florin Costachita şi Tudor Uscoi, ne-au oferit un 
interviu amănunţit, vorbindu-ne despre istoria formaţiei, planurile de viitor şi mesajul 
pe care trupa doreşte să-l trimită ascultătorilor.

Reporter: Andra Antohe, clasa a X-a G
Redactor: Ana Maria Calancea, clasa a IX-a F

Andra Antohe: După ce aţi înfiinţat 
formaţia, ce v-aţi propus să transmiteţi 
prin muzica voastră?
Florin Costachita: Am format trupa 
undeva prin mai 2010. Iniţial am 
pornit la drum mai greu, până am găsit 
oamenii potriviţi. Prin mesaj, încercăm 
să readucem câte ceva din tradiţiile şi 
valorile româneşti vechi, să ne cunoaştem 
cât de puţin din rădăcinile pe care le avem 
şi să nu negăm faptul că avem o origine şi 
obiceiuri frumoase, păstrate cu sfințenie 

în anumite părţi ale ţării, şi este bine să le 
păstrăm şi noi. Acesta este chiar motivul 
pentru care am decis să cântăm numai 
şi numai în limba română. Mai pe scurt, 
muzica noastră reprezintă o exprimare 
artistică a tradiţiei româneşti prin muzică 
metal, folclor românesc pe metal extrem.

A.A: Cum v-aţi simţit când aţi câştigat 
,,Rock In Parc”?
F.C.: Sincer, a fost o surpriză. Am mai 
participat şi la alte concursuri, dar 
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le-am considerat mai mult ca fiind 
nişte oportunităţi de a ieşi pe scenă. Nu 
ne-am gândit că vom câştiga, dar am 
avut parte de un public cât se poate de 
călduros şi foarte primitor. Probabil că 
juriul a observat reacţiile plăcute pe care 
publicul le-a avut faţă de trupa noastră în 
comparaţie cu celelalte formaţii şi, astfel, 
a decis că noi suntem cei care ar trebui să 
câştige premiul cel mare, lucru care s-a şi 
întâmplat. Am fost extrem de surprinşi de 
entuziasmul cu care am fost întâmpinaţi. 
După concert am făcut poze cu fanii şi 
toată această atmosferă călduroasă a făcut 
ca experienţa să fie unică.

A.A.: Vă aşteptaţi să aveţi un turneu 
după această experienţă, să cântaţi la 
,,ARTmania”?
Tudor Uscoi: Da, după ce am prins ultimul 
tren spre ,,ARTmania Festival”, evident că 
au început să apară tot felul de propuneri, 
este normal să ţi se deschidă o portiţă 
după ce apari pe afişul unui eveniment 

important. Deocamdată sperăm să reuşim 
să facem o tradiţie din „Folk & Metal 
Fest“şi, în timp, să strângem din ce în ce 
mai mulţi oameni care să vină.

A.A.: Ce mesaj aveţi să le trimiteţi    
spiriştilor?
T.U.: Este foarte bine dacă învăţaţi să 
vă trăiţi viaţa cu măsură, dar, în acelaşi 
timp, să nu fie totul foarte strict. Aceasta 
e perioada în care se acumulează foarte 
multe intormaţii şi e bine să fiţi nişte firi 
mai libere. Anii adolescenţei sunt nişte 
ani pe care nu o să-i mai trăiţi încă o 
dată, aşa că urmaţi-vă instinctul şi faceţi 
tot ce vreţi, dar nu vă aruncaţi nici cu 
capul înainte, deoarece se pot întâmpla 
nenorociri. Distraţi-vă inteligent. 
Urmăriţi-vă pasiunile pentru că acesta 
este momentul în care  descoperiţi ce vă 
place şi ce doriţi să faceţi în viaţă. Și un 
mesaj pentru spiriştii rockeri: îi invităm 
la concertele noastre să se distreze şi să se 
simtă bine.

| INTERVIU |

Octombrie | Vlastarul 41



Însemnãrile
unui nebun

Traducerea: Emil Iordache 
Versiunea scenică: Felix Alexa
Cu: Marius Manole şi Alexander Bălănescu
Muzica: Alexander Bălănescu
Scenografia: Diana Ruxandra Ion
Regia: Felix Alexa
Locația: teatrul ArCuB

upă ce am fost captivată în 
nenumărate rânduri de realismul 

lui Gogol și fiind pasionată de teatru, 
nu am putut refuza oportunitatea de a 
vedea pusă în scenă opera ,,Însemnările 
unui nebun”. Așadar, în seara ploioasă 
de 7 octombrie 2014 mă aflu în sala de 
spectacole a teatrului ArCuB. Îmi ocup 
locul la balcon și în scurt timp, în sala 
plină, se aud 1...2...3... gonguri, lumina 

se stinge și pe scenă 
se dezvăluie decorul: 
un scaun și o saltea 
în stânga unor picturi 
ce înfățișează camera 
sărăcăcioasă a unui 
funcționar public 
(interpretat de actorul 
Marius Manole) din 
Rusia secolului XIX. 
Întreaga piesă este 
structurată după 
modelul unui jurnal scris 
de Poprișkin, consilierul 
titular care în încercarea 
eșuată de a o cuceri pe 

fata șefului său (aceasta sfârșind prin a se 
îndrăgosti de un general), se adâncește 
din ce în ce mai mult în străfundurile 
minții sale unde, treptat, se instalează 
nebunia. Idei precum relația între doi 
căței care corespondează sau faptul că 
identitatea sa adevarată este cea de rege 
al Spaniei sunt elemente care contribuie 
la crearea unui univers paralel, unde 
totul este posibil, iar granița dintre lumea 
plăsmuită și realitatea ostilă devine 
insesizabilă.
 Dinamismul actorului, vocea sa 
puternică precum și jocul de lumini care 
marchează trecerea de la o zi la alta și 
îl urmărește în permanență pe actor, îi 
invită pe spectatori să asiste la fuzionarea 
celor două lumi, fiind martorii întregului 
proces de instalare a nebuniei. Un alt 
element important ce conferă unicitate 
piesei îl reprezintă violonistul Alexander 
Bălănescu. Prezența sa scenică joacă un 
rol vital în conturarea universului teatral 
întrucât interpretarea sa la vioară 

D
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intensifică fiecare moment al degradării 
psihicului la care personajul principal 
este supus. Însuşi interpretul lui 
Poprișkin se bazează pe senzațiile pe 
care i le oferă muzica, iar Bălănescu 
afirmă: ,,Exprim prin muzică ceea ce 
nu încape în cuvinte”. Sfârșitul este 
unul mai mult decât surprinzător: 
emoția redată de ambii actori prin 
împletirea discursului dramatic cu 
sunetele viorii atinge apogeul, întrucât 
ideea desprinsă este cea a morții lui 

Poprișkin. După câteva momente de 
întuneric și înmărmurire, în care nu 
apuci să îți ștergi lacrimile, personajul 
prinde din nou viață și încheie într-o 
notă comică. 
 Recomand această piesă tragi-
comică deoarece prin muzicalitate și joc 
scenic acaparează publicul, care, de la 
început și până la final, este supus unor 
procese emoționale complexe și trăiește 
o varietate de stări: de la empatie și gol 
lăuntric până la amuzament.

Alesia Rădulescu, clasa a XI-a E

http://media.hotnews.ro/
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SPIRIŞTII  DE LA ,,ŞTIINŢELE NATURII”
          de vorbă cu doamna doctor  DIANA  GLONŢESCU

(specialist pneumolog)

Doamna DIANA 
GLONȚESCU este 

medic pneumolog la 
Centrul Medical de 

Diagnostic, Tratament 
Ambulatoriu și Medicină 

Preventivă-București

,,NU POȚI FI INDIFERENT, PENTRU CĂ OMUL ACELA ARE 
O PROBLEMĂ ACUTĂ PE CARE TU ȘI NUMAI TU POȚI SĂ 

I-O REZOLVI“

 La Colegiul Național ,,Spiru 
Haret” din București se continuă inițiativa 
de a menține un contact permanent între 
reprezentanți ai personalului medical 
și spiriști de la clasele de Științe ale 
Naturii care doresc să urmeze cursurile 
Facultății de Medicină. După întâlnirea 
cu un medic neurolog neonatolog 
(domnul Cătălin Cîrstoveanu de la 
Spitalul de Pediatrie ,,Marie Sklodovska 
Curie”), într-o zi de marți, în data de 25 

februarie 2014, doamna doctor DIANA 
GLONȚESCU, de la Centrul Medical 
de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu 
și Medicină Preventivă-București, a 
răspuns întrebărilor elevilor din clasele 
a IX-a și a X-a. Subiectele discuțiilor au 
gravitat în jurul unor aspecte precum: ce 
presupune această specialitate medicală 
(pneumolog), ce calități sunt necesare 
pentru practicarea acestei meserii, cazuri 
inedite.
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Alesia Rădulescu: Ce anume v-a 
determinat să alegeți această meserie?
Diana Glonțescu: Nimeni nu mi-a spus: 
,,Fă asta!”. Tata a fost jurist și, în clasa a 
zecea, m-a sfătuit să îl însoțesc la un 
proces la Tribunalul mare de pe cheiul 
Dâmboviței. Am fost atât de impresionată 
de acei deținuți care purtau lanțuri la 
picioare, încât am decis că nu mai vreau 
să văd vreodată așa ceva. Este motivul din 
cauza căruia nu am urmat Dreptul. Mama 
mea a fost  profesoară de geografie și 

directoare de școală. Copil fiind, mergeam 
des cu ea la ore. Nicio clipă nu m-am 
gândit să devin dascăl. Nu că nu mi-ar fi 
plăcut, dar mi se părea mai greu decât pot 
eu duce. Decizia de a deveni medic am 
luat-o de una singură, părinții mei nu s-au 
opus niciodată și m-au sprijinit cu tot ce 
au putut. Mărturisesc însă că au existat în 
familie mătuși și verișoare mai mari, care 
erau deja studente, devenind doctori.
 Așadar, trebuie ca decizia să vă 
aparțină în totalitate. 

Ioana Badea: Ce calități ar trebui să aibă 
un tânăr care dorește să devină medic?
Diana Glonțescu: Nu e o meserie deloc 
ușoară. Va trebui să practicați medicina 
cu pasiune pe toată perioada carierei 
voastre, să nu vă plictisească atunci când 
un pacient vine la voi și vă spune de mai 
multe ori același lucru, să nu vă pierdeți 
niciodată răbdarea și să îl ascultați de 
fiecare dată cu atenție. Dacă îți place 
ce faci cu adevărat, cred că nu obosești 

niciodată. Azi, de exemplu, am avut 
30 de pacienți în decursul a 7 ore. Au 
intrat pe ușă... fiecare cu problemele 
lui. 28 aveau infecții respiratorii, iar 
doi pacienți au fost diagnosticați cu 
cancer bronhopulmonar. Practic, e o 
treabă de rutină pentru un pneumolog 
cu experiență. Dar nu poți fi indiferent, 
pentru că omul acela are o problemă 
acută pe care tu și numai tu poți să i-o 
rezolvi.

Tudor Dulău: Ne povestiți câte ceva din 
viața dumneavostră de liceu/facultate?
Diana Glonțescu: În primul an de 
facultate se studiază anatomia. Eu am 
intrat a treia oară la medicină. Am dat 
admitere din fizică, biologie și chimie (eu 
absolvind profilul de mate-info). Fizica a 
fost materia din cauza căreia am picat în 
primii ani. Culmea, viața mi-a aranjat să 
am alături de mine un absolvent de Fizică. 
Nu pot să spun că nu mi-a plăcut această 
disciplină, dar nu am avut înclinație spre 
ea.
 Șocant pentru mine a fost anul I de 
Anatomie, când am avut primele disecții. 
De cum intri în sala de disecție, te lovește 

un miros înțepător. Pe vremea aceea, la 
nivel de serie, eram, cu aproximație, o sută 
de oameni și vreo patru cadavre (cadavru 
însemnând un decedat care lasă prin 
testament corpul lui pentru știință). 
Corpurile neînsuflețite sunt prelucrate 
cu anumite substanțe și, după un anumit 
timp de stat în formol, nu mai sunt toxice 
și pot fi folosite de către studenți. Când 
am văzut prima dată cadavrul, impactul 
a fost foarte puternic. El este complet 
rigid, carnea este stafidită, astfel încât 
persoana aceea, chiar dacă a fost grasă 
sau slabă de-a lungul vieții, arăta la fel. 
Grăsimea se topește și rămâne numai 
mușchiul.
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DAVID CARL HILMERS
Este un fost astronaut NASA. S-a  
născut în Clinton, Iowa (28 ianuarie 
1950), dar se spune ca DeWitt, Iowa, 
este orașul său natal. Printre activităţile 
sale se numără şi pianul, grădinăritul, 
electronica, timpul petrecut cu familia 
sa, precum și toate tipurile de sport.

 Știm din copilărie ce ne pregătește 
viitorul? Sau totul ține de neprevăzut ? 
 Un posibil răspuns l-am putea 
obține observând cursul cariei unui om ce 
și-a îndeplinit toate visurile: „niciodată nu 
m-am gândit că meseria de astronaut ar fi 
pentru mine, am crescut într-un mic oraș 
din Iowa și nu m-am gândit că voi avea 
oportunitatea să fac asta. În educația mea, 
părinții mi-au format o temelie în științe 
exacte, și așa am avut posibilitatea de a 
realiza diferite lucruri.”
 David  Hilmers     a studiat matematica, 
s-a specializat în electrotehnică, apoi, o dată 
cu înrolarea în armata americană, a devenit 
pușcaș marin. În 1980 a fost selectat de 
NASA pentru pregătirea zborului în spațiu. 
De patru ori în afara orbitei terestre între 
anii ’85- ’92, David Hilmers a fost selectat 
în primul echipaj ce a explorat mai departe 
Spațiul după prăbușirea navetei Challenger, 
eveniment soldat cu moartea a șapte oameni. 

Prezent în România, la Librăria Humanitas, 
în cadrul Bucharest Science Festival, David 
a declarat că prima misiune după incidentul 
nefericit a presupus teste diferite de cele 
de până atunci, mult mai dure, mult mai 
intense, dar și emoții mari: „Trebuie să fii 
de-a dreptul nebun ca să nu îți fie frică, mai 
ales când știi că pleci cu tone de explozibil 
în spate. A fost o reală hotărâre ca pierderea 
lor să nu fie în zadar. Eram foarte onorat să 
fac parte din următoarea misiune spațială 
și cred că a fost o perioadă dificilă, pentru 
că eram supuși unei puternice presiuni să 
zburăm cât mai repede. Dacă nu eram 
suficient de atenți, am fi fost acuzați că 
ne grăbim într-o nouă misiune; dacă 
demersul ar fi fost prea lent, am fi fost 
acuzați că nu avem hotărârea de a merge 
din nou în spațiu.” 
 Întrebat de un copil în ce 
constărutina unui astronaut, acesta a 
răspuns: 

ASTRONAUTUL  DAVID  
HILMERS  

 ÎN  ROMÂNIA !!!

Ioana Iancu, clasa a XI-a  D

| EVENIMENT |
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 În privința alimentației, am aflat 
că nu există un anumit tip de mâncare, 
dar unele alimente nu sunt permise, 
deoarece se descompun în particule 
mici care zboară peste tot datorită lipsei 
de gravitație (pâinea, spre exemplu). 
Hidratarea se rezolvă cu ajutorul paielor. 

 David ne-a potolit curiozitatea 
și în privința vestimentației în spațiu, 
care constituie o reală problemă pentru 
astronauți. După tragedia Challenger, 
NASA a luat decizia ca echipamentul 
spațial să fie dotat cu cât mai multe 
măsuri de securitate. Astfel, costumele 
sunt extrem de incomode, fiind foarte 
călduroase și grele.
 Dar drumul lui David Hilmers nu 
s-a oprit la meseria de astronaut. La vârsta 
de 42 de ani, este admis la Medicină, 
absolvind în jurul vârstei de 50 de ani 
(a fi doctor era visul lui din copilărie: 
„Întotdeauna am visat să fiu medic. 
Gândurile mele erau sa fiu un doctor care 
să lucreze în țările sărace, care duceau 
lipsă de cadre medicale. Acesta a fost 
unul din marile mele visuri, și nu cel de 
a deveni astronaut. Să fiu astronaut m-a 
ajutat, am învățat să fiu mai organizat, 
mai meticulos, mult mai atent la ceea ce 

fac și să am o putere mult mai mare de 
concentrare, dar ceea ce fac acum este 
ceea ce mi-am dorit întotdeauna și îmi dă 
cea mai mare satisfacție”).
 Ați crede că pentru un om al 
științelor exacte, care a putut vedea 
Pământul din spațiu, David Hilmers nu 
mai crede în Dumnezeu. Este total invers: 
a declarat că este un om al credinței și că, 
văzând Pământul din spațiu, observând 
cât de mici suntem într-un Univers 
așa mare, trebuie să existe o forță peste 
puterile noastre de înțelegere care să fi 
creat tot.
 Vizita sa în România nu este prima. 
David a venit în anul 2000 la Constanța si a 
ajutat la înființarea unei clinici specializate 
în tratarea copiilor infectați cu virusul HIV. 
De asemenea, a călătorit de la absolvirea 
facultății și până în prezent în mai multe 
țări slab dezvoltate economic, tratând atât 
copii cât și adulți. 
 Încheierea evenimentului a fost 
marcată de răspunsul la două întrebări. 
Prima, adresată de un alt copil, a fost legată 
de explorarea altor planete. Astronautul a 
răspuns că el, probabil, nu o să mai trăiască 
îndeajuns ca tehnologia să evolueze până 
pământenii ajung pe Marte, dar este 
sigur că junimea va contribui la această 
descoperire și că, în viitor, o să aflăm că nu 
suntem singuri în Univers. Sfatul pentru 
tineri a fost acela de a fi cât mai curioși, cât 
mai studioși și de a învăța cât mai mult. 
Cea de-a doua intrebare a fost legată de 
mulțumirea în privința vieții sale. David 
Hilmers a explicat simplu că nu regretă 
nimic din trecut și că fiecare carieră l-a 
ajutat pentru viitorul alteia. 

„Sunt exact unde ar trebui 
să fiu.”

„Zborul în spațiu nu este 
ca o vacanță. Avem lucruri 

complicate de făcut cât 
suntem în afara orbitei, iar 

apoi e ca și când te-ai intoarce 
de la serviciu. Trebuie să 

mănânci, sa te îngrijești atât 
de igiena navei, cât și de 

igiena corporală.”

| EVENIMENT |
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OLIMPICA  SPIRISTA  la
,,ZIUA  EUROPEANĂ  A  
LIMBILOR  STRĂINE”, 2014

Rovana Panaitescu, clasa a X-a D

      Ei bine, în urma solicitării 
domnului director, Alexandru 
Constantinescu, am hotărât să împărtășesc 
colegilor spiriști, prin intermediul revistei 
,,Vlăstarul”, experienţa pe care am trăit-o 
la RCE (Reprezentanța Comisiei Europene 
în România), nu departe de liceul nostru: 
str. Vasile Lascăr nr.31. Într-o zi de 
vineri, 17 octombrie, Reprezentanța 
Comisiei Europene în România (RCE), 
Agenția Națională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educației și 
Formării Profesionale (ANPCDEFP) și 
Departamentul pentru Relații Interetnice 
din cadrul Guvernului României 
au organizat cea de a treia ediție a 
,,LinguaFEST”, manifestare care încheie 
seria de evenimente dedicate ,,Zilei 
europene a limbilor” din 2014.
      Fiind olimpică la limba germană 

(coordonator: prof. Luminița Stoian), am 
primit recomandări pozitive din partea 
Inspectoratului Municipiului București. 
În acest fel, cei de la Comisia Europeană, 
organizând un eveniment important, 
dar, cum adesea se întâmplă, necunoscut 
pentru majoritatea oamenilor, m-au 
,,convocat'” la sediul lor din Bucureşti, 
împreună cu alţi olimpici, cunoscători 
ai unor limbi străine precum: engleză, 
italiană, spaniolă, maghiară, rromani. 
Scopul prezenţei noastre acolo a fost 
acela de a promova o iniţiativă adoptată 
de ţările membre ale Uniunii Europene: 
redescoperirea ,,Odiseei" lui Homer, prin 
traducerea acesteia în toate limbile oficiale 
ale UE. În acest scop, am pregătit un 
moment de lectură, prezentând fragmente 
ale acestei opere în toate aceste limbi.
     Am ajuns astfel să citesc în limba 

,,Ce moment mai oportun există pentru a te 

lăuda, decât atunci când eşti rugat să o faci?”

))

Octombrie | Vlastarul 48



germană un fragment dintr-o operă atât 
de veche a literaturii universale în faţa a 
zeci de oameni şi de personalităţi, prezenţi 
la acel eveniment.
 Pe tot parcursul evenimentului, 
Spațiul Public European a fost gazda 
expoziției itinerante de carte „Odiseu 
călătorește din nou”. Detalii puteți afla 
accesând: https://odiseja.eu/.
     După momentul dedicat nouă 
şi după aplauzele primite de la decanii, 
rectorii şi studenţii diverselor facultăţi din 
România, de la ambasadori, inspectori 
sau de la reprezentanți ai minorităţilor din 
ţară noastră, am fost invitaţi să luăm parte 
la diverse workshop-uri având ca tema 
cunoaşterea limbilor străine, dar şi la un 
curs succint de dezvoltare personală.
      În mod surprinzător, am 
descoperit că oameni de toate vârstele, 
indiferent de statutul lor social sau de 

funcţia pe care o ocupă, încă mai apreciază 
tinerii cu iniţiativă, care se implică în 
activităţi precum olimpiadele şcolare.
      Spre exemplu, decanul Facultăţii 
de Medicină din Iaşi, pe care am avut 
onoarea să îl cunosc, a subliniat că, la 
această facultate, orice olimpic este 
binevenit să se înscrie, fără examen, 
indiferent de materia la care excelează, 
deoarece olimpicii dau dovadă de tărie 
de caracter şi de spirit competitiv, 
calităţi pe care orice medic ar trebui 
să le aibă. Această veste m-a bucurat şi 
m-a surprins în acelaşi timp, deoarece 
intenționez să urmez cursurile Facultății 
de Medicină.
     Conchid prin a sublinia, cu toată 
sinceritatea, că participarea la acest 
eveniment a fost o experienţă extrem de 
plăcută, pe care sper să am ocazia să o 
repet!

| EVENIMENT |
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,,VLĂSTARII" MERITUOŞI
(lista elevilor care s-au implicat în diverse activităţi, contribuind la formarea unei imagini 

active a CNSHB în comunitatea locală, va continua în numerele următoare)

| VLĂSTARII MERITUOŞI |

NUME ȘI PRENUME CLASĂ PREMII OBȚINUTE COORDONATOR

MIHALACHE 
MARIA 

a IX-a H 
PREMIUL I, faza 

națională, Olimpiada de 
limba franceză 

prof. Mihaela Zoicaș

GODEANU 
ALEXANDRU 

a XI-a E 
PREMIUL I, faza 

națională, Olimpiada de 
Matematică Aplicată

prof. Șerban Steliana

PANAITESCU 
ROVANA 

a IX-a D 
PREMIUL II, faza 

națională, Olimpiada de 
limba germană 

prof. Stoian Luminița

SAVA PATRICK a X-a B PREMIUL III, faza 
națională, Olimpiada 

de informatică

  prof. Marian Bogdan
prof. Mocanu Antonica

IONESCU ILINCA a X-a H
MENȚIUNE, faza 

națională, Olimpiada de 
limba engleză

prof. Durac Ana
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SCOTOCIND  PRIN  
        
                               NARNIA… Ce este Narnia? Este 

numele unui tărâm fantastic din 
cartea lui C.S. Lewis, ,,Cronicile 
din Narnia”. Dar Narnia este și 
numele dat de o mână de elevi din 
clasa a XII-a F bibliotecii liceului, 
în vremea când începuseră 
munca de inventariere a fondului 
de carte (2012). În fiecare 
număr al Vlăstarului, spiriştii 
supun atenţiei câteva titluri din 
biblioteca CNSHB.

NOVECENTO

Ingrediente : aventură+ muzică+suspans+război
  
Cine/ce e Novecento ?
 - un orfan abandonat la bordul unui vapor, care, pe toată durata vieţii sale, nu 
părăseşte vasul.
Cine îi dă numele ?
 - un marinar, Danny Boodman, care îl și adoptă. Moare când băiatul împlinește opt ani…
Ce iubește Novecento ?
 - pianul, muzica- jazzul. Cântă la pian mai ceva ca Orfeu la liră (deși n-a luat vreo 
lecție de pian vreodată).
Dacă mă plictisesc citind-o?
 - M-am gânit și la asta… N-ai avea cum. Deşi vorbim despre un micro-roman (cred că 
e un atu, până la urmă), este bine scris, cu acţiune închegată şi trasnmite un mesaj puternic. 
Altceva ?
 - Nimic. Citește-o. A, există și ecranizare - ,,Legenda pianistului de pe ocean” (în rolul 
principal: Tim Roth)
Despre final… nimic ?
 - Doar părerea criticului Dan C. Mihăilescu: ,,are un sfârşit excepţional”.
       

Autor: Alessandro Baricco
Editura: Humanitas fiction
An de publicaţie: 2013

Ciuciuc Teodor, clasa a IX-a A

| PAUZĂ DE LECTURĂ |
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Despre ce este vorba?
 - Un barbat, Mo, și fiica lui, Meggie, au un dar aparte: când citesc, 
personajele (bune, rele) sar afară din carte. 
Ce mă poate convinge să mă apuc să o citesc?
 -Poate o succintă prezentare?  Viața lui Meggie ia o întorsătură la care 
nici măcar ea nu se aștepta, totul pornind de la secretul pe care Mortimer, tatăl ei, 
îl ținea ascuns cu scopul de a o proteja: când acesta citea cu voce tare, personajele 
ieșeau din paginile cărții. Mortimer a jurat că nu va mai citi niciodată cu voce tare, 
însă va fi nevoit să își încalce promisiunea, când fata de doisprezece ani este pusă în 
pericol de Capricorn, un personaj negativ, scos din carte în urmă cu câțiva ani. Meggie 
trăiește niște întâmplări ieșite din comun. Deget-de-praf, un scamator, scos din aceeași 
poveste cu Capricorn, le sare în ajutor celor doi, nu înainte de a se alătura și Elinor, 
mătușa sinistră a lui Meggie. 
Care-i faza cu titlul ?
 - Inima de cerneală e o metaforă pentru esența malefică a unor personaje, aspect 
pus în lumină de naratorul auctorial, din a cărui cerneală a prins contur fața lipsită de 
emoție a lui Capricorn.
Altceva?
 - Doar atât: uite un fragment:

INIMĂ  DE  CERNEALĂ
Autor: Cornelia Funke
Editura: Trei
An de publicaţie: 2014

Calea Teodora, clasa a IX-a A
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Cum sa te     
Capitolul 1

 Ceașca albă cu ceai din cireașă 
japoneză și trandafiri era plină. Modelul florar 
strălucea în bătaia soarelui de dimineață. 
Camera goală era ca o câmpie de liniște pe 
care răsăreau câteva flori, bătăile ceasului. 
Deodată, pe strada pavată cu pietre de râu, se 
aud tropote de cal. Un moment de amorțeală 
și imediat ușa din lemn de stejar este trântită, 
iar soldatul în uniformă neagră, mânios, se 
uită în jur și răstoarnă masa din sticlă, făcând 
o simfonie a cioburilor.
 S-a luminat de ziuă. Lisandru se 
dă jos din pat și își dă seama că a avut un 
somn liniștit, fără vise în care să îi apară 
scene de război. Era o altă zi care se termina 
în ,,i”, pentru el însemnând un nou drum 
spre liceu. Să învețe îi plăcea, dar mai dragi 
îi erau vacanțele, când își putea controla 
singur timpul liber.  De ceva vreme încoace, 
Lisandru a început să folosească mâna stângă 
în diferite activități. Acesta auzise că, pentru 
a dobândi o voință de fier, îi era necesar acest 
lucru. ,,Voința te îndrumă în viață, voința 
înseamnă putere atât interioară, cât și fizică, 
ceea ce duce la succes”, își spunea el adeseori.  
 Pregătit,cu rucsacul lui ponosit, 
Lisandru iese din blocul cu trei etaje, 
asemănătoare cu cele din Occident. Fără să 
vrea, întoarce capul, iar privirea întâlnește 
chipul blând al unui copil ce stătea la fereastră. 
Ochii lui albaștri voiau să îi spună ceva. Preț 

de câteva clipe, Lisandru a amorțit, trecându-i 
prin cap fel de fel de imagini cu o casă mare 
și un soldat în uniformă neagră. Copilul cu 
păr blond a dispărut brusc de la fereastră, 
făcând astfel să dispară și acele închipuiri.  
Lisandru, trezit din acea amorțeală, se uită la 
ceas și începu să alerge. Întârziase, iar el era 
recunoscut pentru punctualitate, ajungând 
mereu înaintea tuturor. 
             Răcoarea din metrou l-a ajutat să își 
pună în ordine gândurile. Vagoanele lungi 
erau mai mult goale, ici colo doar câteva 
scaune erau ocupate de bătrânii cu pungile 
pline de medicamente și câteva mere. ,,Cine 
era acel copil?”, se întreba el. ,,Acea casă, 
soldatul....”.   Sistemul audio anunța stația 
unde trebuia să coboare Lisandru. De altfel, 
era atât de adâncit în proprile gânduri, că 
nici nu și-a dat seama că bărbatul de lângă 
el asculta, la căști,fragmente din operele lui 
Wolfgang Amadeus Mozart (despre care 
se spune că au puterea să liniștească omul, 
având un efect benefic asupra creierului). 
 Soarele se afla la zenit, iar atmosfera 
a devenit și mai insuportabilă.  Șoselele 
aglomerate de atâtea mașini, trotuarele 
împânzite de trecători nervoși și grăbiți din 
cauza timpului, zgomote ascuțite - toate 
dădeau orașului un aspect oriental. Uitându-
se la acel bulevard, lui Lisandru îi era greu să 
își imagineze cum, în locul asfaltului, în urmă 

,,Unde nu cunoști terenul, înscrie pe hartă spaimă” 1

Gogoașă Alexandru, clasa a XI-a D

  1 Cristofor Columb
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joci cu viata

Deschide ochiul de plumb și misterios
al nopții funebre; pline de crime
se scurg clipe
în liniștea dulce
care îndură emoții.
Doar ce ucidem are glas,
doar gândurile-s neajunse,
doar sângele omului alb rămâne rece.
Într-un ospiciu cu porți mari de fier
tot ce ne-a rămas e chinul.

Și dacă voi renașteți în lume prin alții, 
găsindu-vă alt suflet surogat, 
eu voi rămâne eu- un om nesfârșit
cu dimensiuni onirice
din care renasc intens haosul și ura;
mă extind spre limită
nu pot atinge universul
dacă sunt la limita hazardului.

Frenezie

Gazde

Maria Dragomir, clasa a X-a F

cu câteva veacuri, erau trunchiuri de copaci. ,,Omul 
evoluează continuu și, odată cu el, și traiul nostru”, își 
zicea în timp ce se strecura prin mulțime. Acest lucru îl 
descoperea și în clădirile care-i ieșeau înainte la tot pasul. 
,,Clădirile vechi de la începutul secolului, cu tencuiala 
căzută, încă mai rezistă vremurilor noastre”, se gândea 
el. Într-adevăr, încadrate unui stil arhitectural specific 
Renașterii franceze sau italiene, aceste clădiri reușesc 
încă să uimească prin rafinamentul și simplitatea lor. 
Unele dintre ele te duc cu gândul la clădirile burghezilor 
francezi, decorate cu frontoane și arcade, cu o mansardă 
înaltă prevăzută cu mici ferestre rotunde și acoperișuri 
placate cu solzi de metal sau cupole rotunde.  Altele 
poartă frumusețea stilului italian, fiind clădiri de înălțime 
mică și decorate simplu. De altfel, în centrul orașului 
pot fi admirate clădiri cu arcade susținute de coloane 
îmbogățite cu ornamente florale, având un balcon de 
forma unui foișor și acoperiș din țiglă roșie. Acum, însă, 
acestea sunt doar umbre ale clădirilor impunătoare și 
uriașe din sticlă și oțel.  
 Lăsând la o parte aceste monumente 
arhitectonice,ne întoarcem la Lisandru care aștepta la 
semafor să apară culoarea dorită de toți pietonii. Căldura 
îl indispunea, de aceea îi plăcea anotimpul rece, perioada 
în care era activ și binedispus. În așteptarea lui, îi apăru 
din nou în fața ochilor acel copil cu păr blond și ochi 
albaștri. Mintea îi era învăluită iar de imagini cu un soldat 
în uniformă neagră ce privea portretul unui bătrân. A 
fost trezit din vis de zgomotul ciocnirii a două vehicule. 
Copilul cu păr blond dispăruse, iar în locul lui erau acum 
două mașini ce s-au ciocnit frontal. Dar cel mai bizar era 
faptul că, la volanul celor două mașini, nu se afla niciun 
om. ,,Căldura are mereu efecte negative asupră-mi, dar 
de data asta nu pot da vina pe ea. Era același copil, același 
soldat cu uniformă neagră. Dar de ce?”, se întrebă el. 

(continuare în numărul următor)
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The irra
tional 

circus
“Beauty is e

ternity 

gazing at its
elf in

 a 

mirror. But you are the 

eternity and you are the 

mirror.”
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 Ene Laura, clasa a X-a A

fter a long night, I 
finally woke up in 
my old room. Even 

though I had slept almost 
a full night, I felt more 
tired than ever. In the past 
months I had been sleeping 
only 2 or 3 hours per night, 
and I’m surprised I lasted 
this long…but last night I 
cracked.
 Although most of 
the evening was a blur, I 
still remember the event 

quite clearly. I was at home, 
with one of my childhood 
friends. ‘Let’s go to the 
“Circus” ’, he said.. ‘We 
won’t stay long… I know 
you want to go…’
 The “Circus” was 
an old, abandoned carnival 
that my friend and I used 
to visit almost every day, 
sometimes even spending 
the nights there.. it was so.. 
peaceful. My friend and 
I, we made up this ritual, 

every time we visited the 
circus, we would narrate 
our journey. And so, I 
became a fearless acrobat, 
and he was a creepy clown 
that scared the children and 
bewilders their mothers. 
At one point, our stories 
became so intense, that 
we’d continue our journey 
even when we got home… 
and so, my mother would 
not see her beloved child, 
she’d see a crazy 

A
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acrobat, always ready to 
take his final jump in order 
to entertain the crowd.. 
But, sometimes, not only 
the heroes of our stories 
stayed with us, but also the 
villains…
 Have you ever 
wondered what it would 
be like to live forever? To 
be able to learn and try 
everything, with no fear 
of tomorrow? Of course 
you did, and you keep 
dreaming of it, every day. I 
know it. But I bet you never 
thought about what be the 
point of living would be if 
you had nothing to lose. 
If every choice you made 
would be the right one. 
But life is about taking 
chances. So, if you could 
live forever, you wouldn’t 
be living anymore. It would 
be just an illusion.
 And still, our 
endless story seemed at 
one point more real than 
ever. I remember this one 
certain fact when I was 15 
or 16 years old... I was in the 
circus, as always, getting 
ready to go home. Only 
this time, I had come to 
the circus alone, breaking 
that one law. As I made 
for the exit, I suddenly 
forgot where I was. So I 
walked in circles in the 
big, grand and majestic 

hall for hours, but I just 
couldn’t remember where 
I was, or for what reason 
I was there. The creatures 
that usually left me and my 
friend alone, now became 
more courageous, and they 
started talking to me. They 
said things that I do not 
wish now to remember, for 
they bring me huge pain 
even now. They became 
violent, and continuously 
asking me why I was there. 
In fact, why was I there? I 
should have been at home, 
living my real life. But the 
temptation of living for 
one last time the feeling of 
eternity, of pure freedom, 
was stronger than anything 
else. The Creatures followed 
me for a while, until I got 
into a mirror hall. And 
then, I saw my reflection. 
My reflections. But, was it 
really me I could see? No, 
every reflection of myself 
was in fact another me, a 
totally different person. 
They were all looking at 
me with fear, but also with 
curiosity. It seemed that 
they judged me, like they 
knew everything there is 
to be known. But even so, 
they are just trapped souls, 
convicted to an eternity of 
following that one person 
that they were assigned to. 
How come their infinite 

can be so...limited? Were 
they just another form of 
those creatures? I do not 
know. Maybe they really 
represent me, and maybe 
I was the creature that 
scared them. Maybe I was 
just an intruder, just like 
in my real life. But at one 
point, the persons in the 
mirrors probably felt pity 
on me and showed me 
the way out. Even though 
I escaped, nothing was 
the same anymore. It was 
quiet, so quiet that I could 
hear Them, again. The 
voices... they followed me 
everywhere, but the only 
moments when They shut 
up would be in the circus. 
Maybe They were afraid of 
it. And then, why wasn’t 
I afraid of it? Probably 
because I was one with it, 
I could feel it; I could feel 
HIM rushing through my 
veins, being one and the 
same as myself. 
I got home late that 
night. I was all alone at 
home, my parents had 
gone somewhere, I don’t 
remember clearly. So I 
just got up and went to 
bed. But then, I realized I 
wasn’t completely alone... 
the creatures from the 
circus were here...why had 
they followed me? To what 
purpose? The next second 
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I noticed that I wasn’t my 
mom’s son, I was still that 
acrobat. From that day on 
the creatures stayed with 
me until now... at least they 
made the voices silent...
 ‘So, are we going 
or what?’ was the question 
that brought me back to 
reality. ‘Yeah’, I said after a 
few moments of thinking, 
‘I think it is time to pay my 
debt’. 
 I still remember the 
day when I swore never to 
go back there again. It was 
a rainy day, just like this 
one. In this period of time, 
we would be found only in 
the circus, and very rarely 
at home. The presence in 
the circus was almost like a 
drug to us. We practically 
lived there. We were in the 
mirrors’ hall, just sitting 
there and listening to the 
rain. At one moment, I got 
up and looked into one of 
the mirrors. ‘Sometimes I 
wonder what I really look 
like.’ I said. ‘And no, not 
the representation the men 
in the mirrors give me. But 
how everyone else sees me. 
How you see me right now. 
The image now created in 
your mind is what I really 
look like, the one image 
that would bring me peace 
and the one image that I 
am not allowed to see. All 

I can see is this grotesque 
representation of myself.’ 
I continued. Right after 
I finished the phrase, a 
loud noise of shattering 
glass was heard from the 
darkest side of the hall. The 
only part of the circus that 
we had never explored. I 
looked at my friend to see 
if he’d come, but he said ‘I 
think there is a call for you, 
my friend’. I headed there, 
scared and unprepared 
for what I would find.  As 
I went further into the 
hall, it got darker and 
darker, until I couldn’t see 
anymore. I tried to follow 
the sounds of broken glass, 
but the more I walked, 
the more I started to fear 
that maybe, just maybe, I 
shouldn’t be there. I always 
considered the Circus as 
my home, but at those 
moments I feared it more 
than ever. As I was walking 
randomly I stepped onto 
some pieces of broken 
glass. ‘I must be close”, I 
said to myself. Close to 
what..? That I didn’t know. 
After I took another two 
steps, something stopped 
me. I couldn’t see what. It 
put a hand on my shoulder, 
a hand as cold as ice, and 
as hard as iron. I turned 
around and I saw…myself. 
It looked just like me. Or, 

at least, how I would see 
myself. The only exception 
was his eyes. Black as the 
night’s sky. Even though it 
was so dark I could barely 
see my hands, I could see 
it rather clearly. But, how 
had it escaped from his 
eternal cage? He probably 
had got so sick of following 
me everywhere, that he 
decided to be free. At that 
moment he picked me up, 
and pushed me through 
the shattered mirror, and I 
just couldn’t fight back. He 
then started to reassemble 
the mirror, putting back 
all the broken pieces, and 
I just stood there and 
watched. After he finished, 
I got dizzy, and finally fell 
asleep. When I woke up, 
I was in the exact same 
place, but there were no 
broken pieces of glass on 
the floor, and no scary 
reflection of myself. ‘It was 
probably a hallucination’ 
I said. So I headed back 
to my friend. He was still 
watching the rain, in the 
exact same position, only 
that he was on the other 
side of the room. ‘Let’s go 
home’, I said to him. And so 
we went, and even though 
I never told him what had 
happened there, I think 
he already knew. Later on, 
when I was at home, I 
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noticed a strange thing. 
I had always been right 
handed, but when I tried 
to write something, 
I used my left hand. 
Also, it seemed like all 
the things in my room 
were situated on the 
opposite side of where I 
thought they should be. 
Yet, I tried to comfort 
myself saying that I was 
just tired. But I guess 
I already knew the 
truth…
 The sound of the 
car’s engine stopping 
woke me to reality. We 
finally got to the circus. 
Nothing seemed to have 
changed since we left. 
‘Let’s go to the mirrors’ 
hall’. As we approached, 
my feet got heavier, but 
I knew I had to do this. 
It was my only shot. 
We got to the entrance, 
and my friend stopped 
there. ‘It’s your call, 
mate. Be careful’. So I 
went in there. I headed 
for the dark side of the 
hall, and it seemed like 

although it was dark and 
quiet, I already knew 
precisely where to go. I 
got to the mirror where 
I had first seen my 
double. I started hitting 
it until it shattered. I 
broke the whole thing, 
and gathered the pieces 
of glass into a bag. I 
then went to the exit, 
but the more I walked, 
the heavier the bag 
seemed to be. I finally 
got out, and burnt the 
bag. At that moment, 
I felt something that 
I hadn’t felt in a long 
time. I felt lonely, 
lonelier than ever. 
‘I’m done’, I said to my 
friend. But he was gone 
too. So I just got back 
in the car and drove 
straight home. It was 
12 P.M., so I went to 
my bedroom and I lay 
down in my bed. Only 
this time, it wasn’t 
quiet anymore. The 
voices started talking 
to me once again. ‘I’ve 
missed you”, I said…

| PAUZA  DE  LECTURĂ |

Octombrie | Vlastarul 59



când stele bat gingaș la poarta nopții
iar întunericul alunecă pe-o gaură de cheie 

printre zăbrele, în șoapte-nchise se-ascund hoții
furați de somn, în lanuri secerate de-o femeie

și coase 'nalte, ascut în somnul lor lama cea lungă
și-ascultă vântul care-ar vrea să nu mai curgă

de ce nu vine nimeni să îndoaie
fumul rămas de veghe, ce-ar vrea să fugă din odaie?

și pleoape grele, atârnă spânzurate, 
lovindu-se mereu de genele pătrate,

iar praguri reci, înalte stau sub capetele grele
sorbind din bunătatea lucrurilor rele,

odihna obosită, stoarsă din cea mai cruntă lene
se stinge-n cercuri calde și în fierbinți halene,

iar ceasul surd, aleargă fără frică,
înghite timpul, călare pe lectică.

cine să fie oare? 
cel care-n drum, pierdut, mai numără o oaie

și-ntr-un pahar păstreză roua dimineții
și o pierde-ntotdeauna, pentru c-o beau pereții

cu puful cald, se sprijină pe norii înglodați în miere
secretul cald, bine păstrat în inimi de calorifere

torcând alene dintr-un fuior ușor,
ce răgușit îți spune-ntruna: somn ușor.

cântec de leagãn

Avădănei Răzvan, absolvent CNSHB, promoția 2013
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Când stele grele cad, furând lumina nopții
La fel ca tigrul știrb care-și arată colții

Și glasurile-ascultă, zdrobiți strănută cerbii
Ca elefantul mut, strivit sub firul ierbii.

Străpuns de aripa unui Kagan lucid,
Aproape că-mi doresc să mor nefericit

Cu palma-n a ta palmă, ca fătul lângă sân
Născut pentru-a muri, ca un Hristos păgân;

Cu venele concave și fruntea transpirată
Cu tije-n loc de brațe, stau pe-a ta crupă lată,
Rup flori și spini și alge. Și zâmbete ascunse
Adânc sub miezul fricii stau inimile smulse.

Cu pânzele din fluturi corăbii eu pornesc
Mai fac un pas în spate, hai doi, dar mă opresc!

Tot ce-mi doresc să fiu, e ce nu pot s-ajung
Și ce-mi doresc să am e ce nu pot avea

Un zeu mai necioplit, cu greu scos de sub strung
Și-un nid de ștreang în gât, făcut din catifea.

Dans

Avădănei Răzvan, absolvent CNSHB, promoția 2013
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Timp si spațiu, 
Dați-mi pace.
Caci am avut o „deloc-divină” revelație…
Mi-a venit, in vis de noapte albă, o invitație.
Un fior pervers-amplificat, ce în mine coace.

Eram ceva turmentat, 
Acceptabil, pentru ca atot de pasiune-s sacadat,
Si am început să zbor, eu
Prin tine, spațiu, ca un semi-zeu.
Iar in starea asta singurele lucruri cu sens
Sunt cele orgasmice, fără de înțeles. 

Eram intr-un Cadillac negru ca bila dintr-un tun
Pe undeva pe lângă lunile lui Neptun,
Si am ajuns la un cazinou,
Când fiorul m-a străpuns din nou. 

Deschis-am carismatic geamul
Zâmbind, ca la poarta raiului
„Servus. Eu sunt centrul universului”
Portara a ridicat capul îndrăzneț:
„Oh! Aveți o invitație pentru ora infinit” 
Si mi-a arătat cu mana spre un culoar nedefinit
Peste niște metereze de ametist. 
Scaunul de piele îmi vibra  pe sub picioare,
Când am parcat lângă un pasiv soare
Si mi-am așezat sacoul arogant 
Intrând pe covorul roșu in neant. 

Localul era relativ aglomerat, 
Dar ce sa-i faci… E singurul 
cazinou 
de lângă lunile lui Neptun. 
Am fost așadar întâmpinat
De un glob de lumina materializat

CAsino 
David A. Marin - http://www.cioturi.blogspot.ro/

         (Versetele Aroganței, verset 28, 13 februarie 2014)
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(Si m-am trezit brusc, cu doua aripi de aur înaripat)
Ce-i drept, eram surprins, când mi s-a adresat: 
„Ah! Ai ajuns!” 
Mi-a ghicit gândul si a continuat: 
„Nu am timp sa explic.. Dar asta e cazinoul tău. E un fel de dar… drept… revelație. E interpretabil. ”

Cu asta, entitatea a dispărut. 
Si printre mese am tot pierdut,
Printre chipuri rătăcite-n cărți, 
Căci voiam să mă joc. 
Hah… Întors-am privirea, si cineva a prins foc.
Am întrebat-o tachinator daca locul e luat.
„Ai grija la aripi, Romeo…”  sugestiv mi-a replicat 
Mhm… la masa ei, ce a devenit a mea, m-am așezat.
Si am jucat o mână… 
Mi-a zis sa împart eu. 
Si nu după mult timp, 
Zâmbete printre inimi negre
Si se mușcă de buză printre trefle. 
Am continuat să abuzez, 
Am continuat să împart, 
Mâini pierdute ale ei 
A trebuit să-mi împing jetoanele, ca să o vad
Și atunci mi-a tras mâna pe piciorul ei
Am urcat-o pe sub dantela rochiei 
Si am rânjit. 
Si am jucat o mână. Două. 
„Invitație pe ora infinit”.  
Am rămas singuri in cazinou.
Lumina lunii Triton îmi glazura buzele mușcate
(...)

Dragii mei, timp si spațiu..
Nu mai chicotiți, perverșilor! Hah…
Cum ziceam… am avut o …revelație.

Scrisa pe „The Machine – Moons of Neptune”  si „The Cardigans – My Favorite Game”



omul rAu

Soarele mă batjocorește

Cu razele lui moi. 
Mă opresc la o răscruce 
Nu știu de ce…?
Călăresc si nu mai gândesc 
Ce-i aia gând?
Când eram mic
Tata mi-a zis să 
Omor omul rău…
Azi, soarele mă batjocorește. 
Și eu călăresc in față…
Dobitocul e in frâu, 
ȘI suspină. 
De ce sa chinui animalul? 
I-am dat drumul.

Când eram mic
Tata mi-a zis să
Omor omul rău
Așa că merg
Merg după el,
Alerg după el…
Preria e o mare
Desertul e o mare
Pădurea e o mare
Viața e o mare
Si mă înec 
Fără apă in plămâni.
Tata mi-a zis să
Omor omul rău
Așa ca merg după el.
 
Am găsit omul rău
Când se făcuse noapte
Din tufiș
 o căprioară se uita la el, 
Confuză.

„Ai ochi frumoși”, i-a spus omul rău.
El avea ochii roșii.
Pesemne se gândea 
La o leoaică. 
 
Am găsit omul rău
Intr-un foișor. 
Și l-am împușcat.
Si am privit sângele
Fără să gândesc.
 
După trei nopți, 
Indienii au găsit omul rău
Mort in foișor, 
Sub totemul căprioarei. 
Eram mort de 3 zile…

Era crai nou
Cică atunci se pun dorinte.
 
…m-am trezit bandajat…
Prin bandaj curgeau inca siroaie
Si sunt pe calul meu.
Imi curg inca siroaie.
Razele lunii tremură in cer
Eu tremur mai tare.
Indienii mă priveau confuzi
Așteptau un zâmbet… 
Căpetenia, de jos, 
Mă privește călare.
Nu șovăie și spune:
“Si mortii iubesc, albule”. 
Si da calului un ghionte.

Scrisă pe “Dead Man Theme” de Neil Young

David A. Marin - http://www.cioturi.blogspot.ro/
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Simfonia a treia pentru suflet:   
    Cei ce scriu singurătăți

             (continuare din numărul anterior)   

  Până într-o seară, când clepsidra vieții mele s-a întors. Mă 
aflam în primele rânduri, iar luna lumina chipurile actorilor, printre care și-
al unei tinere fecioare cu păru-i blond și ochii - două aurore nestinse. Eram 
cuprins de o bucurie neînțeleasă. Pe chipul acelei ființe parcă nu s-au scurs 
niciodată clipele, era roza îngerilor. Glasul plin de viață, grația mișcărilor, 
bunătatea ce radia din ochii ei mă făceau să par un om neînsemnat. 
  Imediat după spectacol am încercat să o găsesc, însă unul 
din actori mi-a spus că, în acea seară, nu a jucat nici o fată. Eram de parcă aș 
fi privit o gorgonă. Am dat vina apoi pe o simplă închipuire. Însă frumusețea 
ei a pus stăpânire pe gândurile mele. Mă plimbam singur, cu gândul tot la ea, 
neștiind dacă este un belstem sau o binecuvântare. Dar, la un momen dat, am 
văzut-o la câțiva pași de mine, fredonând o sonată stelelor. De cum m-a zărit, a intrat 
într-o casă cu luminile stinse. Acum eram sigur că nu a fost o închipuire. 
 Am alergat și am bătut la ușa de lemn pe care erau gravate cuvintele: OMUL ESTE O 
CARTE ALE CĂREI PAGINI SUNT TRECUTUL. Cel ce mi-a deschis era același actor, cu același 
răspuns: nicio fată nu locuia acolo. Se purta un război crâncen între conștiința și sufletul meu. 
A doua zi, toată lumea se afla la teatru pentru a admira un spectacol ceresc: eclipsă de soare. 
Nefericit, și cu o bogată durere, stăteam pe piatra rece. Pe când mai era o rază de lumină, am întors 
capul și am văzut-o. O lacrimă pură îi netezea obrazul alb. Era opera de artă a unui pictor orb. După 
ce întunericul a trecut, ea dispăruse. Am mers de îndată să-l întreb pe omul care a stat lângă ea. Era 
același actor, același răspuns. După o clipă de gândire, i-am spus numele meu, dar înainte să mai zic 
ceva, mi-a șoptit că eu murisem.
 Văzduhul era acoperit de un voal de fum negru, iar sunetul gloanțelor spărgea liniștea 
infernală.
 - Și acum scriu în cartea mea despre această întâmplare, dar nu-i pot găsi sfârșitul! spune 
Aeschylus. 
 - Și astfel, copii, omul este un adevărat sanctuar de gânduri, un izvor de mister! zice Archias, 
profesor de literatură. Pasiunea ne conduce, se pare, în viață, nu are margini, ci doar vise. Dincolo de 
fapte mărețe se ascund suflete adevărate. Am fost și eu ca ei. În vremurile care au apus, scriam 
cărți întregi, romane. Însă îi uram pe cei ce scriau despre gloria unui luptător din război. 
Destinul m-a pedepsit. Eram la fel ca Anacreon, lipsit de inspirație. 
Până într-o zi, când am fost înrolat și eu. Războiul a fost crunt și greu, dar am triumfat. 
Am scris o carte despre această aventură și, din acel moment, m-am urât pe mine 
însumi. Totul pentru pasiune. 
 De-a lungul anilor, omul a încercat să dezlege mistere ale  
Universului, dar nu a reușit nici măcar să se înțeleagă pe el însuși.       

Gogoașă Alexandru, clasa a X-a D
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Sabrina Lupșan, clasa a IX-a C
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 Mă trezisem deosebit de bine 
dispus în dimineaţa aceea. Soţia mea, 
Mara, îmi pregătise o cafea cu lapte şi 
multe sandvişuri, căci cea mai mare 
frică a ei era să nu mă duc la servici 
nemâncat. Era iulie, iar căldura de afară 
era înăbuşitoare. Marco, partenerul meu, 
mă ajuta mereu să uit de vreme, încât era 
foarte amuzant.
 Marco mi-a fost repartizat mie 
căci este cel mai tânăr dintre noi, iar 
eu cel mai în vârstă. Cu toţii îi spunem 
„copilul", căci este foarte neîndemânatic 
şi, probabil, cel mai prost poliţist din oraş. 
Are nişte abilităţi uimitoare de a învăţa şi, 
la antrenament, îi învinge pe toţi, dar pe 
teren este slab. Cu toţii - eu şi colegii lui 
de la secţie - încercăm să-l acoperim, aşa 
că eu am acceptat să-l primesc sub aripa 
mea, căci n-am nici mai mult, nici mai 
puţin de cincizeci de ani de experienţă 
în domeniul apărării legii. Din prima zi 
am ajuns să-l apreciez pe Marco pentru 
sufletul bun pe care îl care, asumându-mi 
rolul unui tată.
 Marco are pielea neagră şi este 
mândru de acest lucru, dar când ne 
confruntăm cu rasişti, aceştia îl înfurie şi 
îl fac să-şi piardă cumpătul. Eu i-am luat 
mereu apărarea şi l-am ţinut departe de 
astfel de oameni, astfel încât nicio situație 
nu a degenerat în conflicte stradale.
 Când am ajuns la secţie, l-am 
prins fumând un trabuc gros. Mi-a 
zâmbit şi a vrut să mă îmbrăţişeze. Pentru 
o secundă, m-am hotărât să-l îndepărtez, 
ca de fiecare dată, însă l-am luat şi eu în 
braţe. În ochii mei era doar un copil ce 

trebuia crescut, 
iar Marco mă 
acceptase deja 
că tatăl lui. Nu 
ştiam foarte 
multe lucruri 
despre viaţa 
lui personală, 
căci de obicei era 
închis în el, însă îi 
cunoşteam firea. A 
vrut să-mi povestească 
ceva, probabil despre un nou serial 
descoperit seara trecută, însă am primit 
repede un anunţ prin staţie, cum că trei 
copii fuseseră daţi dispăruţi de mama lor 
şi ne-a fost predat nouă cazul. 
 Ne-am îndreptat în grabă spre 
adresa dată şi, în scurt timp, am ajuns. 
Am ciocănit precauţi. Mama era acasă. 
S-a prezentat drept Geta şi ne-a poftit 
în casă. Înăuntru, un bărbat stătea 
întins pe canapea, cu o bere în mână şi 
cu o telecomandă în cealaltă. Mirosea 
a alcool în toată camera. Geta ne-a 
prezentat bărbatul: „el e soţul meu, Gigi", 
scuzându-se apoi pentru dezordinea din 
casă. Marco a încercat să-i pună câteva 
întrebări beţivului, însă nu a reuşit decât 
să obţină nişte mormăieli drept răspuns. 
Eu am pornit în investigarea casei şi am 
zărit câteva vase sparte pe jos, un pachet 
început, dar neterminat, de ţigări de 
proastă calitate, un alt televizor pornit 
şi câteva hăinuţe de copii rupte. Am 
devenit imediat bănuitor şi m-am întors 
în sufragerie, unde Marco deja începuse 
să se ia la bătaie cu Gigi.

| PAUZA DE LECTURĂ |
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 -Marco, ce se întâmplă?
 -El ştie ceva, îţi spun eu acuma, el 
ştie ceva, a răspuns furios Marco.
 M-am apropiat de mamă şi am 
privit-o în ochi, dar era evident că ea nu 
ştia unde se aflau copiii ei. I-am observat 
îngrijorarea și teama pe faţă.
 -Geta, ţi-am spus că nu trebuie să 
chemi poliţia, ţi-am spus, căţea ce eşti, dar 
nu m-ai...
 Un pumn i-a curmat vorbele, dar 
acest lucru nu l-a oprit să nu-i arunce o 
privire plină de ură, o privire ca de gheaţă, 
lui Marco. M-am pus imediat între cei doi 
şi l-am trimis pe partenerul meu să caute 
din nou prin casă, poate găseşte indicii.
 -Domnule, dacă refuzaţi să 
răspundeţi la întrebările noastre, vom fi 
forţaţi să vă ducem la secţie. 
 Am făcut o pauză, calm, şi am 
insistat: 
 - Din nou, ştiţi unde sunt copiii 

dumneavoastră?
 -Io vă spun că ştiu şi că sunt într-o 
deplină siguranţă ăia mici, nu ştiu de ce 
căţeaua asta a sunat la poliţie, noi doi ne 
descurcăm singuri. Puteţi foarte bine să 
ieşiţi, că ne găsim noi odraslele.
 Deodată s-a auzit zgomotul uşilor 
trântite de Marco. Era furios şi voia să 
termine odată acest caz.
 Apoi pauză.
 -Joe, vino aici acuma, a strigat 
Marco de la etaj, cu precauţie.
 Când am urcat, am văzut o uşă 
deschisă. Am intrat într-o cămară foarte 
strâmtă, în care Marco aprinsese deja 
becul şi am văzut cinci băieţei întinşi pe 
jos, legaţi între ei cu bandă adezivă. La gură 
aveau cârpe îmbibate cu apă, iar picioarele 
le erau pline de răni. Amândoi părinţii 
au fost imediat arestaţi şi duşi la secţie, 
iar copiii daţi în grija cuiva competent. 

(continuare în numărul următor)
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Adela Sara Ionescu, clasa a X-a D

 Sunt la bunici, în vacanţă şi, 
împreună cu verii mei, am vizionat filme 
SF, până târziu, noaptea… Recunosc, 
nu mi-a fost uşor să adorm. Am mai 
chicotit încă vreo oră, puţin speriaţi de 
ce văzusem, apoi somnul a venit furiş, 
aducând tăcerea… 
 Mă văd plutind în neant, mă joc 
în treacăt cu planete, mai mari, mai mici, 
ca şi cum ar fi baloane, toate gri, dar 
ochii sunt permanent atraşi de o planetă 
frumoasă şi misterioasă, albastră, şi ştiu 
că acolo e casa mea, e viaţa! Cobor încet, 
ajung în camera mea, în patul meu şi mă 
trezesc, ca-n fiecare dimineaţă, cu ochii 
spre fereastră… Însă azi, ca niciodată, 
lumina nu e atât de puternică, parcă n-ar 
fi încă zi, e ciudat şi observ uimită că 
soarele e un cerc auriu… Îmi amintesc 
că trebuia să mă ocup şi de asta, așa că 
iau repede telecomanda şi aplic ghiduş 
un sin(45-30)=sin45cos30-sin30cos45, 
cu gândul să mă amuz un pic, dând 
liber doar unei raze de 15 grade, cu 
care să mă joc... Fac piruete sub rază, 
cercuri complete de 2pi şi încă una până 

la pi/2, unde sinusul razei mele este 1. 
Mă opresc din jocul meu egoist şi tastez 
repede un cos(45+60)=cos45cos60-
sin45sin60, gândindu-mă şi la semenii 
mei. Suficient 105 grade din cercul 
solar trigonometric, trebuie să fac şi 
economie de lumină... Poluarea ne va 
distruge şi opresc 180 grade aplicând un 
cospi, cu valoarea -1, pe care le ascund 
în lada de zestre a bunicii. Ştiu că, dacă 
suntem înţelepţi, vom supravieţui. 
Aşa că, folosind 300 grade din soare, 
am o rezervă de pi/3 pentru situaţii de 
urgenţă. Gestionez cu prudenţă acest 
sinpi/3=sin60=sin(30+30)=2sin30cos30, 
astfel încât valoarea rad3/2 să nu 
consume prea mult din lumină. 
Oricum, în weekend, avem o acţiune 
de voluntariat pentru alungarea norilor 
poluanţi, la care vor participa regii 
trigonometriei, profii de mate, cărora, 
drept multumire, le vom dărui luni, un 
supliment de sin30!
 Bunica mă strigă din pridvor 
şi mă trezesc brusc, cu cartea de 
matematică lângă mine… Ce vis!

| PAUZA  DE  LECTURĂ |
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| ESEU CRITIC|     

Atitudine 
nepãsãtoare 

fatã de 
stomac si alte 

povestiri
de Ilf și Petrov

,
,

Sabrina Lupșan, clasa a IX-a C

 Atunci când ţi se pune în faţă o 
carte despre care nu ai mai auzit niciodată 
nimic, scrisă de un autor a cărui operă ți-e 
necunoscută, eşti puţin sceptic. Aşadar, 
în acel moment, acea carte are un singur 
scop: să te intrige – de preferat, repede – şi 
să te facă să doreşti să o citeşti. Nimănui 
nu-i plac cărţile în care se filozofează la 
nesfârşit şi care te plictisesc de moarte. 
Aşadar, fiecare autor recunoscut are acel 
,,ceva”. Iată că ruşii noştri, Ilf şi Petrov, au 
o calitate extraordinar de bine evidenţiată: 
umorul. 
 Cartea Atitudine nepăsătoare 
faţă de stomac şi alte povestiri de Ilf şi 
Petrov conţine 41 de povestiri/nuvele, 
scrise în prima jumătate a secolului al 
douăzecilea, reprezentând o satiră a vieţii 
sub comunism pe marginea foamei, a 

frigului şi a greutăţilor din Rusia. Prin 
intermediul acestei cărţi se ilustrează 
societatea rusă, ironizată de nenumărate 
ori cu scopul de a duce la o schimbare în 
mai bine.
 Este, în opinia mea, inevitabilă 
comparaţia celor doi autori ruşi cu al 
nostru  I. L. Caragiale care, din acest 
punct de vedere, serveşte aceluiaşi scop 
prin literatura pe care o produce. Scriitorii 
au aceeaşi mentalitate, criticând lumea în 
care trăiesc, utilizând ironia subtilă. Nu 
am obiceiul de a compara doi autori, însă 
în timp ce citeam cartea simţeam acel 
deja-vu care nu m-a părăsit nicio secundă. 
 Consider că povestirea ,,Tortura 
textului” sintetizează perfect problematica 
lucrării: este suficient să scapi din vedere 
un amănunt insignifiant al vieţii, iar el va 
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NOTA REDACȚIEI: volumul se găsește la biblioteca CNSHB (pentru cei convinși de 
Sabrina că este o carte ce merită citită)

deveni pe loc o problemă şi, odată ce a 
dobândit acest statut, va începe să te sâcâie 
şi vei deveni din ce în ce mai conştient de 
semnificaţia acestuia.
 Pe de altă parte, în contrast cu 
tristeţea adusă de subiectul acestor nuvele, 
chiar şi parcurgând numai curpinsul, nu 
e greu să îţi dai seama că ai în faţă o carte 
cu mult umor. În cuprins găseşti titluri 
ce te intrigă: ,,Piei de tobă”, ,,Iau foc – şi 
nu ard” sau ,,Un frig de crapă pietrele”. 
Nu ştii ce să alegi mai repede, astfel că 
te trezeşti cufundat în lectură, râzând în 
hohote şi încercând să te abţii, pentru că, 
cine ştie, eşti într-un autobuz aglomerat 
sau la o cafenea. Aceasta este prima mea 
recomandare – nu citiţi această carte într-
un loc public! O să vă pufnească râsul 
când vă aşteptaţi mai puţin. 
 De exemplu, în textul ,,Un frig 
de crapă pietrele”, este precizat faptul că 
oamenii tind să mintă atunci când este 
frig. Ironia arată că, deşi este ger, oamenii 
afirmă că ar fi mult mai frig decât în 
realitate, exagerând cu până la treizeci de 
grade. Comentariul ironic al naratorului 
nu întârzie să apară: ,,Măcar să le priască! 
Poate că în felul ăsta se mai încălzesc.”. 
Personajele în cauză se întrec apoi în 
povestiri care mai de care mai fantastice 
despre bunicii lor, care ,,rupeau moneda 
de o rublă în degete, mâncau sticlă”… şi 
multe altele.
 Un alt exemplu potrivit ar 
fi povestirea ,,Loc rezervat” în care 
protagonistul, Posidelkin, vrea să facă o 

călătorie cu trenul, dar se consideră prea 
inteligent pentru a se duce la casa de 
bilete şi alege, în schimb, să îşi roage toţi 
prietenii să-i facă rost, cu orice preţ, de 
un bilet. Cu câteva ore înainte de plecare, 
primeşte patruzeci şi patru de bilete pe 
care este obligat să le plătească, cheltuind 
astfel toţi banii lui de concediu. Astfel, 
Posidelkin înfăţişează omul arogant, care 
are de suferit de pe urma defectului său.
 Am apreciat foarte mult 
vivacitatea scrierilor lui Ilf şi Petrov. Au 
creat un ritm alert, care a ţinut în priză 
cititorul stârnindu-i interesul. Astfel, ai 
senzaţia că, citind operele autorilor ruşi, 
asişti la un stand-up comedy literar de 
bună calitate. Și, oricât de absurde sau de 
exagerate ar fi întâmplările, tot simți că 
te regăsești în ele. Cei doi autori prezintă 
tare sociale de tot felul, cu scopul de a le 
îndrepta. 
 Din păcate, trebuie să subliniez 
o mare lipsă a cărţii, de care nu sunt 
responsabili autorii acestei cărţi, ci mai 
degrabă politica editurilor : absenta unei 
prefeţe şi/sau a unei postfeţe, semnate 
de un specialist (critic literar). Ele 
sunt menite să ofere lectorului o cheie 
interpretativă. În absența lor, un ,,Cititor 
Naiv” poate încadra o operă valoroasă la 
baza piramidei valorice, așezând în vârf o 
alta, al cărei singur merit ar fi acela de a i 
se fi dus duhul pentru te miri ce.
 Noi tot sperăm că situația se va 
remedia și cărțile valoroase (măcar ele!) 
se vor putea bucura de respectul cuvenit.

| ESEU CRITIC |     
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 Prefață: În ultima vreme, am petrecut atâta timp învățând pentru BAC, încat 
nu mai am timp să joc ceva pentru revistă… Glumeam.  Adevărul e că îmbătrânesc. 
Se apropie o perioadă destul de grea pentru mine și pentru restul vlăstăriștilor de a 
XII-a, așa că am căzut de comun acord să căutăm din timp tinere talente, pe care să le 
promovăm și care să ne ia, ușor - ușor, locul în redacția „Vlăstarului”. În cazul secțiunii 
de gaming, noul meu ucenic, Ioana Badea, vine din clasa a X-a E, gata să arunce cu 
fraze, să  colecteze reacții și să ducă totul mai departe, când mie îmi dă cu Game Over. 
Până atunci, eu am inaugurat această nouă rubrică (pe care sper să o ducă cineva mai 
departe), menită să informeze norodul, să trezească interese și să răspundă la întrebări 
la care numai un pasionat de butoneală poate răspunde. 

Despre utilitatea jocurilor
Radu Cucu, clasa a XII-a B

| IT&GAMING by Radu Cucu  |

 Dacă sunteți gameri, vi s-a pus 
întrebarea asta de o mie de ori, iar dacă 
nu sunteți, ați pus această întrebare: La ce 
sunt bune jocurile?. „Prezentul demers 
hermeneutic” (pffff...) așază sub lupă 
această întrebare, ce pe mine m-a pus pe 
gânduri la început, dar de la o vreme a 
început să mă calce pe nervi. Intenționez 
să țin la îndemână un exemplar din acest 
număr al revistei, peste tot pe unde merg, 
pentru a-i arăta persoanei care mă va 
întreba această atrocitate, articolul de față, 
și, sper eu, pentru a o dumiri (fără să o 
strâng de gât).
 Într-adevăr, la o primă vedere, 

jocurile par o pierdere de bani, timp și 
energie, dar dacă este să punem problema 
în felul acesta, la fel este și lectura, arta 
sau colecționarea de timbre. Indiferent 
dacă este vorba de pescuit sau de holbat 
la oameni prin vizorul de la ușă, pasiunea 
unui om este aceea ce îi explică existența. 
O persoană fără pasiuni nu este om, ci 
doar o formă vulgară de viață, ce seamănă 
dar nu răsare. Așa că, înainte de a critica 
pasiunile altora, o persoană ar trebui mai 
întâi să se întrebe care îi sunt propriile 
pasiuni și dacă nu cumva și acestea pot fi 
criticate la rândul lor cu aceeași ardoare.
 În afară de experiența în sine 
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(despre care o să discut, sper eu, în 
următorul articol), gaming-ul oferă 
multiple beneficii, de la cele pe care 
le-a auzit toată lumea: îmbunătățirea 
percepției, a reacțiilor și a vederii 
periferice, până la unele mai puțin puse în 
lumină, dar extrem de interesante, dintre 
care demne de menționat sunt: tratarea 
depresiei și puterea de a-ți controla visele 
(vă las și un link cu studiul, să nu ziceți 
că bag de la mine: http://www.livescience.
com/6521-video-gamers-control-dreams-
study-suggests.html).
 Un argument anti-jocuri, folosit 
de asemenea cu furoare, este faptul că  
jocurile nu îți aduc niciun câștig. Un 
argument  plauzibil la prima vedere și 
spulberat la primul search pe Google. 
Numai în România există în jur de 10.000 
de gameri profesioniști, o parte din ei 
trăind din asta. Cel mai bine plătit gamer 
din lume este Lee "Jaedong" Jae Dong 
din Coreea, care, la vârsta de 24 de ani, a 

strâns câștiguri de peste 500.000 de dolari, 
participând la turnee de Starcraft: Brood 
War și Starcraft 2. Un exemplu autohton 
este RDU (Dima Radu), care, la vârsta de 
17 ani, câștigă din turnee de Hearthstone 
destul cât să se întrețină singur. De 
asemenea, veniturile gamerilor au crescut 
și cresc în continuare, atât prin sporirea 
continuă a premiilor din turnee, cât și 
prin streaming (jucătorii se înregistrează 
în timp ce se joacă, jocul fiind transmis 
live pe o platformă de pe internet, pentru 
ca cei interesați să îl poată urmări). 
 Argumente sunt multe, atât pro 
cât și contra, iar această dispută fără sens 
nu se va încheia niciodată, așa că închei 
articolul cu speranța că am făcut „ceva” 
scriindu-l. Mai sunt multe de spus, capul 
meu vâjâie cu idei ce ar trebui scrise, dar 
nu-mi permite spațiul, așa că rog scepticii 
să mi se adreseze personal, în funcție de 
programul de lucru cu publicul. Acum 
mergeți să citiți articolul Ioanei!
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 V-ați imaginat vreodată cum este să vă treziți într-o dimineață și să nu vă mai 
amintiți cine sunteți și ce faceți în locul în care vă aflați? 
 ... Nici eu, și nici nu am de gând să aflu, pentru că experiența din ,,Amnesia: The 
Dark Descent (ATDD)” mi-a fost arhisuficientă.
 Poate vă întrebați de ce tocmai ATDD? Nu știu cum și nici de ce, dar astrele nu prea 
se aliniază  favorabil în această perioadă a anului pentru multe domenii, printre care și cel 
electronic. Deci, nici gaming-ul nu trece neafectat, astfel încât mă simt nevoită să revin la 
clasicele orori, așa, de început de școală, care să ne facă să ne reîntoarcem la nesfârșitele 
teme, cu o pasiune macabră. Așa că... na! un horror psihologic, pentru că un rău  nu vine 
niciodată singur. Deși are câțiva ani vechime, iar în serie au mai apărut și alte titluri, ATDD 
este incontestabil unul dintre cele mai bune jocuri horror pe care le-am jucat, paranoia 
mea specifică fiind mai activă ca niciodată. Și, chiar dacă nu mă pot considera genul de 

persoană care să aleagă titluri din această categorie cu inima ușoară, de dragul 
firului narativ (slăbiciunea mea incontestabilă), nu am putut să nu îmi 

pun cenușă în cap și să continui orbește. Adrenalina ne omoară, iar 
fiecare colțuleț întunecat al jocului reușește să facă orice minte 

rațională să fabuleze. Unicornii nu ar trebui să muște...
  Cel mai inteligent feature l-aș considera 

,,sanity metter”-ul: cât mai ai până când începi să 
delirezi, ca apoi să mori într-o agonie sumbră? Poate 
că o să considerați învechit conceptul, dar unele 
lucruri nu se demodează niciodată. Revenind la 
colțuri întunecate, nici să stai la lumină nu te prea 
ajută. Da, ai șanse să o iei razna mai lent dacă îți 
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gestionezi draconic resursele și îți aprinzi 
vreo torță atunci când este nevoie, dar 
monștrii, mai mult sau mai puțini concreți 
(încă mă întreb dacă acele creaturi morbide 
nu sunt decât o plăsmuire a imaginației 
personajului ajuns la disperare) te vor găsi cu 
mai mare ușurință, și atunci poți să te lași pe 
spate și să vezi o moarte în chinuri mentale 
și fizice oribile, ori să fugi în vreun adăpost, 
dacă nimerești vreunul. Slabe șanse, totuși. 
Unii nu au chiar atât de mult noroc...
 Făcând puțin research (oh, engleza, 
engleza!) pentru acest joc, am aflat că 
foarte mulți gameri au fost nemulțumiți de 
inexistența unei arme cu care să se apere 
de cei care îi bântuie. Să fim realiști, în 
viață nu va apărea defel un prinț șarmant 
care să ne dea o bardă cu care să „kilărim” 
tot ce ne vine în cale.  Mi-a fost suficientă 
lupta de a acumula suficiente chibrituri și 
ulei de candelă pentru a 
nu înnebuni, cât să pot 

savura cu plăcere un storyline progresiv, 
foarte interesant și intrigant. Jucătorul 
descoperă contextul amneziei împreună cu 
personajul și, încetul cu încetul, se identifică 
cu acesta în propria nebunie.
 Să împing ușa sau să o trag? Să 
mut scaunul care blochează clanța sau nu? 
Oare voi găsi ulei pentru felinar? Cine sunt 
eu? Ce caut într-o casă pustie, sau cel puțin 
aparent? Acestea sunt întrebări pe care 
oricine va juca ,,The Dark Descent” și le 
va pune permanent. Trăim cu personajul, 
ne amintim cu el, suferim cu el, murim cu 
el... latura psihologică a jocului se ivește 
la tot pasul și creează o atmosferă greu 
de descris, obsedantă și apăsătoare. Poate 
nu este atât de spectaculos să cauți dovezi 
ale existenței pe beznă, dar omul are 
nevoie de frică și se hrănește cu ea. Acest 
sentiment este foarte inspirat abordat, 

și măcar pentru acest lucru merită 
pierdute câteva ore în aplicație. Și nu 

uitați, stați 
în lumină... 
sau nu?...
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Pontul 1
Compoziţia unei fotografii-Regula 

treimilor

Regula treimilor este o variantă simplificată a 
„intersecţiei de aur”. Aceasta este uşor de utilizat şi 
foarte eficientă în practică. Pentru cei care preferă 
metodele clasice, a căror importanță şi eficiență au 
fost dovedite de-a lungul secolelor, putem formula 
următoarea regulă: împărţiţi cadrul în nouă zone 
imaginare egale, cu ajutorul a două linii verticale şi 
două orizontale. Astfel, veţi obține liniile de forţă şi 
punctele de forţă.

Pontul 2
Compoziția unei fotografii: 

Spirala lui Fibonacci

Aceasta este strâns legată de regula 
treimilor.Spirala lui Fibonacci este o 
descriere grafică a unei serii de numere, 
în care fiecare valoare este suma celor 
două precedente: 0,1,1,2,3,5,8,13... 
Veţi fi surprinşi să constataţi faptul că 
această spirală se potriveşte în foarte 
multe fotografii, chiar dacă la momentul 
fotografierii nu v-aţi gândit la acest lucru.

De fapt, veţi putea găsi această spirală în 
foarte multe forme în natură: în cochilii 
de melci, flori, valuri ale mării... chiar 
şi galaxiile din spaţiu urmează acelaşi 
standard. Nici nu este de mirare că 
fotografiile compuse după spirala lui 
Fibonacci au un efect  atât de puternic 
asupra noastră. Bineînţeles, a încerca să 
compunem imaginea ca o reprezentare 
perfectă a spiralei este oarecum forţat. Dar 
este bine să avem acest principiu în minte 
atunci când fotografiem. O imagine o să 
captiveze privitorul dacă are curbe largi, 
care ,,plimbă“ privirea prin cadru.

Câteva 
ponturi pentru 

realizarea 
unor 

fotografii 
reușite

Diana Sturzu, clasa a X-a G

| FOTOGRAFIE | 
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H O R O S C O P
-d e c e m b r i e-

Berbec
 Nicolae CIORĂNESCU (1922), 
matematician, autorul lucrării 
Tratat de matematici speciale

Ioan-Victor BRUCKNER 
(1961), doctor, om politic 

român, fost ministru
  
 Viața sentimentală 
are prioritate, noiembrie 
intensificând legături deja 

existente. Însă nu e exclus neprevăzutul. 
La școală se anunță succese și împliniri. 
S-ar putea să primești mai mulți bani 
de cheltuială în a doua parte a lunii.

 Constantin NOICA (1928), filozof, 
membru post-mortem al Academiei 

Române, autorul lucrării Spiritul 
românesc la cumpătul vremii. Şase 
maladii ale spiritului contemporan

 
 Dintre toate zodiile, racii sunt privilegiați când 
vine vorba despre dragoste, în acest interval. O să ai 
parte de multă tandrețe și de momente pasionale de 
neuitat. Nici în celelalte segmente ale vieții tale norii nu 
dau semne că vor să apară (cel puțin în prima parte a 
lunii). Așa că… bucură-te din plin în această perioadă!

Leu
Nicolae STEINHARDT (1929), 
filozof, autorul cărţii Jurnalul 

fericirii
 

  Dacă în prima parte a lunii 
ești cuminte, în a doua astrele 
favorizează exploziile sentimentale 

de tot felul. Cu efecte pozitive. Unde mai pui că, spre 
sfârșitul intervalului, apare șansa unei noi iubiri… La 
școală situația nu e atât de roz: apar situații critice care vor 
solicita la maxim întreg potențialul tău intelectual și volitiv.

c ă l ă t o r i e  î n  t i m p  v i a

Taur

Rac

 În prima parte a lunii, nimic nu 
se anunță benefic în cuplu (Venus se 
află în vecinătatea lui Saturn). Abia în 

a doua parte a lunii poți spera la împliniri și bucurii. La 
școală, deși este o perioadă dură, ești puternic motivat să 
duci la bun sfârșit ce ai început. Reușita depinde de două 
condiții: disciplină și diplomație.

Gemeni
Mihai-Dan CARAMIHAI 

(1978), 
profesor universitar

 Dacă vrei ca relația 
ta să mergă bine, trebuie 
să comunici mai mult, iar 

dacă nu ești deja implicat într-o relație, sfatul 
astrologului e același. În prima parte a lunii, se 
anunță ceva dificultăți la școală, în sensul că unele 
teme (sau unele teste) ți se par peste puterile tale. 
Atenție la sănătate: există riscul de îmbolnăvire.

Arşavir ACTERIAN (1928), 
jurist si publicist, autorul 

cărţii Jurnal către Dumnezeu
 
 Prima parte a lunii vine 
cu tensiuni în plan financiar, însă 

spre sfârșitul intervalului se instalează echilibrul. Nu 
știu cât te vei concentra asupra învățatului (se apropie 
și perioada tezelor) deoarece magnetismul pe care 
îl exerciți asupra celr din jur e puternic. Conjuncția 
Marte-Pluto în casa dragostei e de vină, să știi!

Fecioară

Roca Teodora, clasa a X-a E 
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Nicolae-Şerban TANAŞOCA 
(1959), filolog şi istoric român, 

autorul lucrării Bizanţul şi 
românii

 
 Deși astrele nu îți prea surâd 

la capitolul dragoste, există totuși o șansă de a apărea 
cineva nou în viața ta (și acesta datorită triunghiului 
Venus-Uranus-Jupiter). Cu banii vei sta ceva mai bine. 
În partea a doua a lunii se anunță realizări la școală. 
Conflictele pot fi attenuate dacă încerci să fii mai senin.

Scorpion
Dan BERINDEI (1941), istoric, 

autorul lucrării Românii şi Europa 
în perioadele premodernă şi 

modernă
 
  Cu Venus tranzitând 
zodia ta, ești într-o dispoziție de 

zile mari iar relația ta merge cum nu se poate mai 
bine. La școală, satisfacții și realizări. Atenție la 
sănătate în partea a doua a lunii. Dacă vor apărea 
conflicte, va fi numai din cauza agitației tale.

Dinu PILLAT (1940), 
scriitor, critic şi istoric literar 

român, fiul poetului Ion Pillat, 
autorul lucrării Dostoievski în 

conştiinţa românească
  
 Veștile bune apar pentru 

tine abia din a doua parte a 
perioadei la care ne referim. Până atunci… decât să 
te adâncești în lacrimi, mai bine citește ceva bun.
Nici la școală lucrurile nu stau mai bine. Dacă ai 
de gând să riști la vreun test mergând nepregătit și 
mizând pe alte soluții, renunță. Ultima decadă a 
lui noiembrie va aduce însă soarele și pe strada ta.

Capricorn
Grigore MOISIL (1923), 

matematician, membru al 
Academiei Române, autorul 
lucrării Teoria algebrică a 
mecanismelor automate 

 
 O lună cu bucurii în plan 

sentimental și cu multă distracție alături de prieteni. 
Dacă ai rămas în urmă cu material, stai liniștit. Acum 
e perioada în care vei recupera. Singurul sfat e să nu fii 
imprudent, deoarece există riscul unor accidentări.

Petru CREŢIA (1945), profesor de 
limba greacă, editor al lui Platon, 

autor, eminescolog, filosof, eseist şi 
traducător român, autor al lucrării 

Epos şi logos

 Ceva probleme cu prietenul 
prietena în prima parte a intervalului. Însă 
cu un Jupiter în casa cuplului, lucrurile se 
rezolvă favorabil/ dacă ești singur/singură, se 
ivește șansa unei relații. La școală totul merge 
bine. Atenție la dușmanii din umbră! 

Peşti
 

Tensiuni în relația ta. Poate 
că puțină retragere/depărtare 

nu ți-ar strica (nu de alta, dar să nu se inflameze 
orice tensiune măruntă). Astrele favorizează 
munca, așa că vei avea ocazia să pui osul la 
treabă, mai ales că se apropie perioada tezelor.

Mircea  ELIADE (1925), 
filozof, scriitor, autorul 

lucrării Tratat de istorie a 
religiilor
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Săgetător

Vărsător
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| GALERIA  spirART |

Galeria C.N. ,,Spiru Haret"

  Gyulia Radu, clasa a X-a G

    Adina Mitroi, clasa a X-a G

  Gyulia Radu, clasa a X-a G
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   Andreea Velicu, clasa a XI-a E



 În fiecare sâmbătă, de la 

ora 10.00, eleva Ilinca Ionescu din 

clasa a XI-a H organizează Cercul de 

engleză. Participă elevi din clasele a 

V-a Şi a VI-a.

Cercul de 
engleză

  
Ajuns la a VII-a ediție, se 

va desfășura, în acest an, în zilele  

de  22-23 noiembrie 2014.          
     

Elevii care doresc să se înscrie, vor trimite un mail 

conform grupei de vârstă în care se încadrează, astfel:

Grupa de liceu:  Sava Patrick - svpshal@gmail.com 

Grupa de gimnaziu:  Preda Armand - armandp98@

yahoo.com

Concursul Naţional de 

Matematică 

,,Laurenţiu Panaitopol“

Cercul de pregătire 
în informatică 

Grupele de pregătire se vor forma astfel:

   GRUPA DE LICEU        GRUPA DE GIMNAZIU

   clasele a IX-a si a X-a             clasele a V-a Şi a VII-a

Coordonatori: 
Sava Patrick, Bărbuţă Andrei (clasa a XI-a B) 

Preda Armand (clasa a XI-a B)

Profesori coordonatori: 
Mocanu Antonica, Soare Daniela

Vrei să faci parte din echipa Vlastarul? 
Trimite-ne un e-mail la adresa: 

revistavlastarul@yahoo.com

ANUNŢURI

(

 În fiecare sâmbătă, de la 
ora 10.30, prof. Alexandru 
Constantinescu organizează 
Cercul de matematică. Participă 
elevi din clasele a IX-a.

Cercul de matematică

 activităţi extraşcolare




