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ABSTRACT

S.O.S.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
N-AVEM TIMP.
de

MARIANA DOICU

După punct, din nefericire, nu de fiecare dată este de la
capăt. Ne tot întrebăm în momente aproape de colaps, la
orice vârstă, evident cu probleme existențiale, dacă efortul
a fost TOT din ceea ce agonisisem printre energiile pe care
le deținem și pe care le regenerăm la infinit cu propriile
gânduri și stări de bine. Vrem să salvăm, dar simțim nevoia
de a fi salvați. Nu vrem să demonstrăm că suntem slabi, dar
de prea puține ori suntem încântați de ceea ce am reușit
într-un timp scurt. Ne simțim copleșiți, avem senzația că
mai putem să ne asumăm responsabilități și credem cu tărie
că facem corespunzător absolut TOT ceea ce ne-am asumat.
Nici nu merită efortul de a crede că este așa. Golurile pe
care le producem în alte contexte ale vieții noastre sunt
enorme și ne determină să înțelegem că am crezut despre
noi că suntem nelimitați. Nu vrem să renunțăm și vrem să
avem success. Vrem să fim idealiști și să spunem că nu
există clișeul ,,nu se poate”. Ba da, există nu se poate, dacă
vrem să salvăm ceva în noi și care ne este propriu. De ce să
renunțăm la particular pentru general? Nu cred că este de
folos. Poate pentru ceilalți este mereu un atuu impactul pe
care îl avem în relație cu ceilalți, dar în relație cu noi și ai
noștri... nu contează? Teama de impunerea unor limite ne
determină să fim perfecționiști, veșnic nemulțumiți și să nu
mai avem timp, să intrăm în stări de ... știți cum, puțin mai
mult... sau mai puțin de... angoasă. Și cine ne va salva dacă
nu noi? Așteptările ar trebui să fie reduse în orice context
pentru ca satisfacția să fie maximă, iar nevoia de mai mult
să nu ne înghită precum cel mai fioros monstru, tot timpul
și toată energia! Este simplu, dar mai greu de demonstrat.
Trebuie să ne convingem că am făcut o selecție de calitate,
am despus efort din convingere și am vrut să fim mai buni,
în cel mai prețios domeniu al sufletului nostru, iubirea care
susține viața.
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D R A G O B E T E , S Ă R B Ă T O A R E A
I U B I R I I L A R O M Â N I
SÂNTION ALEXANDRA ANDREEA

A iubi înseamnă a trăi viața celuilalt. Să uiți de ține și să te dăruiești cu totul celuilalt fără a aștepta vreodată
ceva în schimb, aceasta este adevărata iubire, care te înalță și te purifică de tot ce e murdar în această lume. A
iubi este însăși legea vieții, este una dintre cele mai sublime acțiuni pe care o poate realiza o ființă umană. Iubirea
poate să însoțească toate celelalte acte fundamentale ale noastre. Dacă învățăm plini de iubire (cu pasiune) vom
memora și vom înțelege mult mai ușor. Dacă ascultăm cu iubire, vom auzi mai multe și mult mai bine. Dacă
vorbim cu dragoste, cuvintele noastre vor căpăta o forță neînchipuit de mare.
Dragostea este cel mai frumos sentiment pe care ni-l pot oferi cei de lângă noi. Este un sentiment nedescris, este
plină de bunătatea care ne poate schimba în același timp. Dragostea este atunci când realitata este mai bună
decât în visele tale, când știi să oferi, dar să și primești ceea ce dai, pentru că mulți dintre noi, când vorbim despre
dragoste, toată lumea crede că știe despre ce e vorba, dar totul se întâmplă ca și cum fiecare am folosi dicționare
diferite. Dragostea ne învață să prețuim ceea ce avem, să dăm ceea ce este al nostru altuia și de a simți fericirea
acestuia ca și cum ar fi a ta.
Cum a apărut Dragobetele – de unde vine denumirea de Dragobete?
Conform calendarului ortodox, pe 24 februarie se sărbătoresc prima și a doua descoperire a Sfântului Ioan
Botezătorul, sărbătoare cunoscută în spațiul slav Glavo-Obretenia. Numele „Dragobete” provine de la cuvintele
slave „Dragă” – dragă și „a bate” – a fi (deci „a fi Dragă”). Drept urmare, denumirile slave au început să se
adapteze încet la limba noastră, astfel încât, în Evul Mediu, denumirile de Vobretenia, Rogobete, Bragobete,
Bragovete (unele dintre ele foarte apropiate de ceea ce se știe astăzi - Dragobete), până când, eventual și sub
influența unei zone considerabile, mai ales în sudul și sud-vestul Romaniei și în Moldova, sub numele - Dragobet.
Tradiții și obiceiuri de Dragobete
Diminețile la țară în ziua de „Dragobet”, fetele sunt bine îmbrăcate și se plimbă prin văi și poieni, culegând
primele flori ale primăverii. Puteți cumpăra prăjituri, viori sau ghiocei de agățat pe icoane. Se spune că această
acțiune simplă te menține tânăr și elimină gelozia și gândurile rele. În ziua de Sânziene, florile uscate au fost
aruncate în apa curgătoare și toate păcatele au dispărut. Dacă se dau peste căpșuni înflorite, florile lor sunt
adunate într-un buchet și așezate în vioara fetei, în timp ce spun:
„Flori de fragă
Din luna lui Faur
La toată lumea să fiu dragă
Urăciunile să le desparți”.
Tot de Dragobete, tinerii îmbrăcaţi în straie de sărbătoare culeg ghiocei pentru cǎ, după tradiţie, câţi ghiocei
aduci acasǎ, atâţia pui de cloşcă vei avea în ogradǎ în timpul anului. Dacă eşti împreună cu cel pe care îl iubeşti în
ziua de Dragobete, fie şi pentru câteva clipe, veţi fi împreună tot anul. Dacă eşti singură şi el este cel la care visezi,
vorbeşte-i în această zi şi i se vor deschide ochii în privinţa ta. Cine vede pupăza în ziua de Dragobete va avea
noroc tot anul. De asemenea, dacă vezi o pereche de păsări, vei fi iubită mereu – se ştie că multe specii de păsări
îşi aleg perechea în această perioadă. În dimineața zilei de Dragobete, fetele și femeile tinere strângeau zăpadă
proaspătă, o topeau și se spălau cu apa astfel obținută pe cap, crezând ca vor avea părul și tenul plăcute
admiratorilor. Se credea că e semn rău dacă o fată sau un băiat nu întâlneau la Dragobete măcar un reprezentant
al sexului opus, se zicea că nu vor fi iubiți, iar dacă o fată ieșea cu un băiat și nu se sărutau, se credea despre ei că
nu se vor mai iubi în acel an, că doar nu degeaba se spunea că „Dragobetele sărută fetele”.
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D R A G O B E T E , S Ă R B Ă T O A R E A
I U B I R I I L A R O M Â N I
SÂNTION ALEXANDRA ANDREEA

Obiceiuri si tradiții de Dragobete
• Înainte de toate, o vorbă din popor spune că, cel care nu sărbatorește Dragobetele, nu se va îndragosti în acel an,
îi va merge rău și se va îmbolnăvi.
•
De asemenea, se spune că, dacă doi tineri îndrăgostiți nu se sărută de Dragobete, se vor despărți în anul
respectiv.
• Îmbrăcați în straie de sărbatoare, feciorii și fetele obișnuiesc să plece în pădure să culeagă primele flori de
primăvară: ghiocei, viorele, brândușe sau tămâioase; micile buchete se pun apoi la icoane și se păstrează până la
Sânziene, când se aruncă într-o apă curgătoare pentru ca dorințele lor să fie purtate peste mări și țări și să se
îndeplinească. Se spune că cel care găsea cele mai multe flori avea noroc și în dragoste.
• Dacă în ziua de Dragobete cineva aude o pupăză, va fi harnic tot anul.
• Dacă plouă de Dragobete, înseamnă că va urma o primăvară frumoasă și că ea va veni devreme.
• În ziua de Dragobete nu este bine să coși sau să lucrezi la câmp, însa trebuie să faci curățenie în toată casa, ca să
aduci sporul și prospețimea.
• Ca să fie iubiți tot anul, tinerii trebuie să bea ceai din crenguțe de vișin în ziua de Dragobete și să mănânce turte
cu sulfă.
• Dragobetele este una dintre puținele ocazii în care vrăjile de dragoste sunt luate în serios și, mai mult decât atât,
chiar întreținute. În Ardeal există obiceiul ca bătrânele satului să meargă în pădure pentru a culege năvalnic.
Înainte însă de a-l smulge din pământ (rostind în același timp numele fetei pentru care este cules), bătrânele pun
la rădăcina puțină miere, zahăr și făină. Odată cules, năvalnicul este folosit la vrăji, cu scopul de a face un băiat să
se îndrăgostească de fata în numele căreia a fost cules năvalnicul.
• Cu o seară înaintea zilei de Dragobete, fecioarele adunau ultimele urme de zăpadă (pe care o numeau „zăpada
zânelor”), o topeau, iar apa rezultată o foloseau în tot cursul anului la descântece de dragoste și frumusețe.
• În sudul țării se păstrează și în ziua de azi obiceiul ,,zburătoritului”. Ce înseamnă asta? În ziua de Dragobete,
fetele se strâng la prânz pe un deal și încep apoi să coboare în fugă spre sat. Fiecare băiat aleargă după fata care-i
place; dacă și fetei îi place de baiat, atunci cei doi trebuie să se sărute în văzul tuturor. Acest sărut este ca o
logodnă între cei doi și durează cel puțin un an.
• În ziua de Dragobete nu se sacrifică niciun animal sau pasăre din curte pentru a nu fi stricat rostul împerecherilor
ci, din contră, acestea trebuie să primească mâncare bună. Astfel, era asigurat belșugul în casă pe tot parcursul
anului.
• Ca să nu-ți meargă prost tot anul, nu trebuie sub nicio formă să te cerți cu cineva în ziua de Dragobete.
• Ca simbolistică, Dragobetele este similar cu Boboteaza în anumite zone ale țării: tinerele fecioare își pot afla
ursitul în noaptea de Dragobete dacă își pun sub pernă busuioc sfințit.
• În această zi nu ai voie să plângi, pentru că lacrimile curse în ziua de Dragobete aduc necazuri și supărări tot
anul.
• Și tot în această zi se obișnuiește să se culeagă rădăcini de spânz în unele sate românești, pentru a fi folosite
ulterior ca leac pentru anumite boli.
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Citate celebre despre iubire
care au rămas în istorie
TUDORACHE ANDREEA,
CLASA A X-A F

01

02
03
04
05

„Te iubesc nu doar pentru ceea ce ești, ci și pentru ceea ce sunt când sunt în preajma ta” –
Roy Croft;

„Nu știu unde duce drumul meu, dar merg mai bine când te țin de mână” – Alfred de
Musset;

„Cea mai mare bucurie a vieții este să fii convins că ești iubit” – Victor Hugo;

„Iubirea nu este un târg: te iubesc pentru că mă iubești. Iubirea este o certitudine: te
iubesc pentru că te iubesc” – Liviu Rebreanu.

În opinia lui Victor Hugo, „Dragostea e chiar parte din suflet. E de aceeași natură.
Dragostea e ca o scânteie divină, ca sufletul, și tot ca el e incoruptibilă, indivizibilă,
nepieritoare. E un punct de foc în noi, nemuritor și infinit, pe care nimeni nu-l poate
mărgini și nimic nu-l poate atinge. Îl simți arzând până în măduva oaselor și-l vezi
strălucind până în adâncurile cerului.”
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CUM POȚI SĂ SUPRAVIEȚUIEȘTI LUNII IUBIRII
PE CONT PROPRIU?
Probabil că în această perioadă toți cei care au fost (și încă sunt) singuri au simțit unul din
două sentimente pentru cuplurile fericite, gelozie sau un sentiment mai specific de „a
arunca cu roșii”, metaforic desigur. Sigur, sentimentul de singurătate este unul intensificat
de media și de faptul că produsele și evenimentele de Valentine's Day sau de Dragobete ne
înconjoară în toată această perioadă, dar nu este sfârșitul lumii. Există destule metode prin
care ne putem lupta cu singurătatea noastră și o putem transforma în ceva benefic nouă.
O primă idee ar fi de a-ți invita prietenii să petreacă aceste zile cu tine sau să le faci
cadouri într-un mod platonic, sigur aceste mici gesturi v-ar bucura pe amândoi. Uneori este
chiar mai avantajos decât dacă l-ați petrece cu persoana dragă. Organizează un picnic sau o
ieșire tematică fără a te gândi numai la iubirea romantică, pentru că nu este singura formă
a iubirii și sigur nici cea mai importantă. Fă-ți ziua ta și a altuia mai frumoasă petrecând
zilele iubirii cu un prieten la fel de singur ca tine.
Desigur, o poti trata ca pe o zi normală dacă vrei asta, dar oricum, întotdeauna există
opțiunea de a-ți fi propriul valentin. Nimeni nu știe mai bine ce cadouri îți plac decât tine și
nici de locurile tale preferate. Fie că mergi singur să te plimbi într-un loc frumos, cu o
băutură caldă, sau preferi o zi de self-care acasă, investește timpul tău în tine, dacă nu îl
investești în oricine altcineva. Este o întâlnire de o persoană și, cu toate că acest lucru
poate suna trist, chiar nu este. Fii la fel de tandru cu tine cum ai fi cu partenerul tău,
pentru că și tu o meriți! Și ai grijă de tine dacă nimeni altcineva nu o va face. Iubește-te pe
tine primul în această lună de februarie!
Andrei Ramona-Gabriela, Clasa a XI-a F
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INTERVIU CU PROFAʹ DE ENGLEZĂ
Constantin Silviu-Andrei, Clasa a X-a F
Bună ziua, pentru început vreau să vă mulțumesc pentru șansa de a vă putea lua un scurt
interviu. Pentru cei care nu știu, eu sunt elev în clasa a X-a F și dumneavoastră îmi sunteți
profesoară de limba engleză.
Eu zic să începem cu întrebările.
Elev, Constantin Silviu: Credeți că această pandemie a avut și un rol bun pentru elevi?
Prof. Goșa Lidia: Nu știu dacă o pandemie poate avea un rol benefic pentru cineva. Dacă te referi la faptul că i-a
făcut pe oameni să-și schimbe sistemul de valori, atunci da, ai putea spune că a avut un rol benefic.
Legat de elevi, poate pe unii i-a făcut să realizeze că rolul școlii e să fii acolo, față în față cu profesorul.
Unii, însă, au văzut în pandemie un prilej de a lua note mari „ciupind” de ici de colo pe la teste sau citind din
caiete când erau ascultați. De aici numărul uriaș de medii mari. Și, evident, diferența dintre notele obținute în online și cele obținute la clasă.
Per total, nu cred că pandemia a avut un rol benefic nici pentru elevi, nici pentru profesori.
Elev, Constantin Silviu: Ce muzică vă place și dacă credeți că rock-ul este pentru cei prea tari?
Prof. Goșa Lidia: Ascult orice stil de muzică. În perioada petrecută în Grecia am ascultat inclusiv manele.
ADEVĂRATELE manele, nu ceea ce se vinde la noi drept manele.
E drept că prefer Rock și Heavy Metal, două genuri care m-au atras în adolescență și pe care le ascult cu plăcere și
nostalgie și acum.
În ceea ce privește muzica rock nu e „pentru cei tari”. Rock-ul este un „stil de viață”, e epocă. Nu-l înțeleg toți, așa
cum nu toată lumea înțelege muzica simfonică. Până la urmă este vorba despre înțelegere, nu despre tărie.
Elev, Constantin Silviu: Cum sunt elevii care nu învață pentru dumneavoastră și dacă ați întâlnit și elevi care fac
parte din această categorie.
Prof. Goșa Lidia: Există elevi și elevi. Unii își dau interesul mai mult, alții mai puțin. Cea de-a treia categorie este „Lasă
că ajung la toamnă că atunci mă trece oricum”. Tristuț pentru ultima categorie pentru că nu prea ține figura.
Rolul meu, ca profesor, este să-i determin pe toți să învețe. Nu pentru mine. Eu am făcut asta la timpul meu. Elevul
trebuie să învețe pentru el. Pentru că va trece perioada „Am bani, am valoare” și ne vom întoarce la „Ai carte, ai parte” și
atunci vor apărea regretele. Dar va fi tardiv.
Dacă te referi strict la disciplina mea, pot înțelege că există elevi care nu au înclinație spre limbile străine, așa cum
există oameni fără ureche muzicală. Dar asta este altceva. Și n-am întâlnit foarte mulți care să se încadreze aici.
Elev, Constantin Silviu: Știu că dumneavoastră predați mai mult la clasele de filo. Contează inițiativa elevilor în a
învăța mai ușor limba engleză?
Prof: Goșa Lidia: ACUM predau mai mult la clasele de filo. În 2007, când am venit în acest liceu am avut foarte multe
clase de tehnologic. Apoi, clase de profesională.
Ideea este că nu fac diferență între elevii mei. Am avut elevi foarte buni la tehnic. Am făcut proiecte de specialitate, în
limba engleză, cu elevii de la profesională. Frumoase vremuri!
În ceea ce privește inițiativele, nu cred că a venit un elev la mine cu o idee de învățare iar eu să spun nu. Mereu am
discutat orice idee și inițiativă SERIOASĂ și care să poată fi pusă în practică la oră. Orice modalitate prin care se poate
asimila mai ușor, orice inițiativă, este binevenită. Condiția este SĂ EXISTE astfel de inițiative.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră și cred că și cititorilor le va plăcea despre ce am discutat!
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CLIT KARINA,
CLASA A X-A I1

CUM POŢI SĂ ÎŢI ATINGI SCOPURILE?

Știi ce vrei să realizezi până la sfârșitul zilei de azi? Te-ai gândit ce vrei să faci peste cinci ani? Îți este clar care este obiectivul
tău principal în acest moment?
Există șansa să nu ai un răspuns concret la toate aceste întrebari. În schimb, trebuie să ții cont de faptul că, dacă vrei să
reușesti în viață și să fii un om de succes, trebuie să-ți stabilești o serie de obiective. Fără aceste obiective îți vor lipsi
concentrarea și direcția în care ar trebui să te îndrepți. Stabilirea obiectivelor nu numai că îți permite să preiei controlul
asupra vieții tale, ci îți oferă și un punct de reper pentru a determina dacă reușești cu adevărat în drumul pe care ți-ai propus
să îl parcurgi.
Totuși, pentru a-ți îndeplini obiectivele, trebuie să știi cum să le stabilești. Nu poți spune pur și simplu „vreau” și să te aștepti
să ți se rezolve toate problemele dintr-o dată. Stabilirea obiectivelor este un proces care începe cu o analiză atentă a ceea ce
doresti să realizezi și se termină cu multă muncă grea pentru a obține un rezultat favorabil.
Între aceste limite există și niște pași foarte bine definiți care transcend specificul fiecărui obiectiv. Cunoașterea acestor pași
îți va permite formularea unor scopuri pe care le poți atinge cu succes.
Iată cinci dintre regulile care stau la baza stabilirii și atingerii obiectivelor:
1. Stabileste-ti niste obiective care să te motiveze

4. Fă-ți un plan pe care vrei să îl urmezi

Când îți stabilești obiectivele, este important ca acestea să te motiveze:
asta înseamnă să te asiguri că sunt importante pentru tine și că există
valoare în realizarea lor. Dacă esti puțin interesat de rezultate sau dacă
acestea sunt irelevante, având în vedere imaginea de ansamblu, atunci
șansele să faci demersuri pentru a realiza aceste scopuri sunt mici.
Motivația este cheia atingerii obiectivelor. Stabilește-ți obiective care se
referă la priorități din viața ta. Fără acest tip de concentrare, poți ajunge
cu mult prea multe lucruri pe care vrei să le îndeplinești, rămânând cu
prea puțin timp pentru a-l dedica fiecăruia.

Acest pas este adesea ratat în procesul de stabilire a obiectivelor.
Suntem atât de concentrați pe rezultat încât uitam să planificam toți
pașii necesari pe care îi vom urma pe parcurs. Scriind pașii
individuali și apoi bifându-i pe fiecare, pe măsură ce îi finalizezi, îți
vei da seama că faci progrese către îndeplinirea obiectivului tău
final. Acest aspect este important, mai ales dacă ai un obiectiv bazat
pe termen lung.

2. Organizeaza-ti sarcinile in mod eficient
Deoarece obiectivele sunt adesea pe termen lung și abstracte prin natura
lor, fă-le mai usor de abordat prin împărțirea unui obiectiv mai mare întro serie de sarcini mai mici. Oamenilor le este frică de proiecte uriașe, care
par fără sfârșit, acest lucru ducând de obicei la stres și amânare. În
schimb, dacă adopți o abordare pas cu pas și îți oferi șansa de a avea un
set de sarcini mai ușor de gestionat, poți să fii sigur că scopul pe care ți lai propus va fi mult mai ușor de atins.

3. Notează-ți obiectivele
Actul fizic de a scrie un obiectiv îl face real și tangibil. Poate suna ciudat,
dar notarea scopurilor îți oferă o șansă mult mai mare de a le atinge în
comparație cu simplul fapt de a vorbi despre ele. Este un truc psihologic
mic, dar notabil, care te ajută să restrângi opțiunile și să te concentrezi pe
acțiuni concrete. De asemenea, un plan scris îți oferă repere clare de
urmat, în așa fel încât să nu îți poți pierde concentrarea și motivația în
timp.

5. Du-ți ideea la capăt
Calea către îndeplinirea finală a obiectivului tău este puțin probabil
să fie una dreaptă și simplă. Nu renunța când întâlnești primul
obstacol sau orice obstacol ulterior.
Păstreaza întotdeauna rezultatul final în minte, menține-ți
entuziasmul și perseverența cu care ai început și continuă să mergi
mai departe. Privește fiecare dificultate pe care o întâmpini ca pe o
oportunitate de învățare și dezvoltare.
Ia-ți angajamentul să faci cel puțin un lucru în fiecare zi care să te
apropie de scopul tău. Nu te opri până când nu ajungi la rezultatul
final!

„PRIN ATINGEREA SCOPURILOR PE CARE ŢI
LE-AI PROPUS, TE DEZVOLŢI ŞI ÎNAINTEZI
PE CALEA CARE TE VA CONDUCE LA
REALIZAREA VIZIUNII TALE DESPRE VIAŢĂ” HERBERT HARRIS
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TERAPIA PRIN ARTĂ
Perianu Alexandru, Clasa a X-a F

Arta este reprezentată de mai multe
domenii, precum literatura, pictura,
sculptura, teatru sau dansul.
Terapia prin artă a apărut târziu, în
jurul anului 1940 și a fost creată pentru
a ajuta pacienții și elevii să-și exprime
sentimentele fără a folosi un limbaj
verbal. Scopul terapeutic este de a
produce o schimbare și o dezvoltare
personală prin utilizarea culorilor,
lutului sau chiar a scrisului, folosite întrun mediu securizant pentru pacient.
Această terapie a fost creată în scopuri
neurologice în primă fază, ca mai apoi
să se aplice și altor pacienți. Deși nu se
știa de existența acestei terapii, indirect,
Van Gogh, un pictor celebru al secolului
al XIX-lea s-a folosit de artă pentru a-și
diminua problemele lui de sănătate.
Principiul pe care se fundamentează
terapia prin artă este că activitatea
artistică poate vindeca

și produce efecte benefice prin
capacitatea de a face persoanele să îți
exprime non-verbal emoțiile negative,
furia, temerile, neliniștea, tristețea sau
anxietatea.Creativitatea este de fapt cea
care duce la vindecare, pentru că în
general oamenii au emoții și abilități de
care nu sunt conștienți. Prin stimularea
creativității, necesară în anumite
activități, reușim, de fapt, să scoatem la
iveală potențialul nostru maxim. Imaginile
determină un impact emoțional extrem
de puternic. Terapia în grup are, de
asemenea, o contribuție majoră, schimbul
de experiențe îi poate determina pe
pacienți să se exprime mult mai simplu,
înlocuind desenele cu discuțiile
constructive. Grupurile mici de 5-7
persoane în care se desfășoară activități
artistice cu scop terapeutic, generează
cadrul perfect de lucru.

Principalele beneficii alei aceste terapii nu
sunt deloc puține sau neînsemnate:
1. Îmbunătățește abilitățile interpersonale
și armonia cu propria persoană;
2. Rezolvă conflictele dintre doi sau mai
multi colegi, aceștia fiind mult mai relaxați
după o terapie;
3. Gestionează mult mai bine
dependențele și comportamentele
problematice;
4. Dezvoltă inteligența, dar și creativitatea;
Art-terapia se poate realiza prin mai multe
mijloace:
1. Realizarea de colaje;
2. Redactarea și expedierea de scrisori
către anumite persoane;
3. Păstrarea unui jurnal;
4. Desenarea și colorarea unor tablouri
meditative;
5. Diagrame ale emoțiilor.
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INVENȚIE... ALT JOC!!!
UN CARTOF APROAPE EXPLOZIV
CHIRIAC DIANA GABRIELA, CLASA A-IX-A F1

În perioada 6-12 Mai 2022, Liceul Tehnologic ,,Dumitru Dumitrescu” dă startul
meciurilor de ,,Cartoful exploziv”. Inaugurarea evenimentului are la bază sportul
îmbinat cu jocul. Echipe de câte doi elevi sunt invitate să se întreacă pe teren cu
alte echipe, încercând să arunce cartoful în coșul pus la dispoziție într-un interval
de timp, echipa cu cei mai mulți cartofi aruncați în coș va avea ca premiu un cec în
valoare de 500 de RON pe care îl poate folosi în scopuri proprii sau pe care îl poate
dona asociațiilor de caritate. La finalul meciurilor, participanții vor fi serviți cu suc
și pizza, de asemenea vor primi și o diplomă de participare.
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IUBIREA ÎN MASS-MEDIA
Gruia Bianca-Gabriela, Clasa a X-a F

Dragostea plutește în aer! În timp ce
majoritatea serialelor anime cunoscute
prezintă o componentă romantică
diferită, cele care prezintă iubirea ca fir
narativ principal vor rămâne în top-ul
preferințelor publicului. Fie că este
vorba de o poveste clasică de iubire
sau un triunghi amoros intrigant, un
anime romantic bun este un moment
perfect pentru a capta emoția
iubitorilor acestui gen.
Dar care sunt cele mai bune dintre ele?
Astăzi, enumerăm 5 seriale sau filme
anime care sunt cele mai potrivite
pentru fanii romantismului.
1. Kimi No Na Wa (Your Name)
Your Name sau Kimi no Na wa (2016) este un film de animație care a câștigat premiul LAFCA
Animation Award în 2016 și cel mai bun film de animație în 2017 de la Mainichi Film Awards. Filmul
are ca subiect principal povestea liceeniilor Mitsuha Miyamizu și Taki Tachibana, care se trezesc
într-o zi, aflandu-se în corpul celuilalt! Mitsuha poate să-și trăiască visul de a trăi în orașul mare
din Tokyo, în timp ce Taki poate experimenta viața liniștită din mediul rural. Trebuie să se
găsească unul pe celălalt și să descopere acest mister care îi leagă, dar în acelasi timp îi desparte
pe unul de celălalt. Pe lângă romantism, acest anime este catalogat ca Supernatural, School și
Drama.
2. Kaguya-Sama: Love Is War Season 2
Al doilea sezon din Kaguya-sama: Love is War (2020) este o serie de 12 episoade care continuă să
urmărească viața studenților de top Miyuki Shirogane și Kaguya Shinomiya. Ambii fac parte din consiliul
studențesc, Miyuki ca președinte al consiliului, și Kaguya ca vicepreședinte. Dar, deși ei ar fi cuplul
perfect, nu și-au mărturisit sentimentele niciodată, pentru că cine o va face primul, va fi considerat învins
în acest „război” amoros!
3. Rurouni Kenshin: Trust and Betrayal
Rurouni Kenshin: Trust and Betrayal (1999) este un OVA cu patru episoade, înainte de a fi condensat
într-un film de două ore. Ca parte a mitului Rurouni Kenshin, seria este o poveste prequel cu Hitokiri
Battousai în rolul principal, înainte ca acesta să devină omul care ar fi jurat să nu mai ucidă, dezvăluind
originile cicatricei sale în formă de x. De asemenea, explorează relația sa cu Yukishiro Tomoe, ceea ce o
face să se încadreze în categoria Romance.
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IUBIREA ÎN MASS-MEDIA
Gruia Bianca-Gabriela, Clasa a X-a F

4. Howl's Moving Castle
Howl's Moving Castle (2004) este un film de la Studio Ghibli, adaptare după un roman al
autoarei engleze Diana Wynne Jones. Personajul feminin principal Sophie Hatter este
blestemată de geloasa și malefica vrăjitoare a deșeurilor să devină o femeie bătrână. Acum, cu
ajutorul unui vrăjitor misterios și puternic pe nume Howl, care este responsabil pentru gelozia
vrăjitoarei, Sophie trebuie să călătorească cu trupa sa de însoțitori în castelul său viu!
5. Fruits Basket 2nd Season
Seria Fruits Basket (2019-2020) urmărește o fată pe nume Tohru Honda care întâlnește și se
împrietenește cu membrii familiei Soma, despre care află că se transformă în secret în
animalele zodiacului chinezesc dacă sunt îmbrățișați de cineva de sex opus din afara familiei
lor. În timp ce versiunea manga a fost adaptată inițial într-un anime în 2001, acesta refacere
are ceva ce prima adaptare nu avea: un al doilea sezon.
Acest sezon arată relații mai
apropiate între Tohru și membrii
familiei Soma, dar acest lucru va
aduce atât momente de tandreƫe,
dar mai ales alegeri dificile şi
dramatice. S-ar putea ca anime-ul
romantic să nu primească la fel de
multă atenție precum serialele de
acțiune, dar sunt o parte foarte
importanta a lansărilor sezoniere
ale industriei. Acestea sunt doar
cateva dintre cele mai bune opțiuni
pentru fanii romantismului, cărora
le este greu să aleagă ce să
vizioneze în această lună, și care
sunt doritori să încerce ceva nou.
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NU RATA ACESTE FILME!
NIȚU BIANCA-ȘTEFANIA, CLASA A XII-A I

Ura Cu Care Lovești (The Hate U Give)
Anul lansării: 2018
Genuri: Dramă, Polițist
Durată: 2 h 13 min
Distribuție: Amandla Stenberg, KJ Apa, Russell Hornsby, Algee Smith.
Sinopsis: Starr Carter este o americancă în vârstă de 16 ani. Când Starr își
pierde prietenul apropiat din copilărie, Khalil, din cauza unui polițist
violent, tânăra își dă seama cât de important este să susții ceea ce crezi.

Numele Tău (Your Name/Kimi no na wa)
Anul lansării: 2016
Genuri: Dragoste, Fantastic, Animație
Durată: 1 h 52 min
Sinopsis: Mitsuha Miyamizu este o fată de liceu care trăiește în orașul rural
Itomori. Plictisită, își dorește să fie un băiat din Tokyo în următoarea sa viață.
În mod inexplicabil, ea face schimb de trupuri cu Taki Tachibana, un băiat de
liceu din Tokyo, astfel, fiecare regăsindu-se în corpul celuilalt. Cei doi cred,
initial, că experiența lor e doar un vis, dar își dau seama că pot comunica între
ei lăsând mesaje pe bilețele, telefoane și uneori pe pielea celuilalt. În curând,
ei se îndrăgostesc și încearcă să se regăsească, deși nu s-au întâlnit niciodată
și nu își cunosc nici măcar numele.

Întâlnire Perfectă (The Perfect Date)
Anul lansării: 2019
Genuri: Dragoste, Comedie
Durată: 1 h 30 min
Distribuție: Noah Centineo, Laura Marano, Camila Mendes, Odiseas Georgiadis.
Sinopsis: Brooks descoperă un mod inteligent de a câștiga bani pentru
facultate. Împreună cu prietenul său cel mai bun, Murph, creează o aplicație
unde își oferă serviciile de fake dating, doar că planul său se complică atunci
când începe să dezvolte sentimente reale pentru cineva.
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NU RATA ACESTE FILME!
NIȚU BIANCA-ȘTEFANIA, CLASA A XII-A I

TENET
Anul lansării: 2020
Genuri: Acțiune/SF
Durată: 2 h 30 min
Distribuție: Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, John David Washington,
Aaron Taylor-Johnson.
Sinopsis: Înarmat cu un singur cuvânt - Tenet - şi luptând pentru
supraviețuirea întregii lumi, Protagonistul călătoreşte printr-o lume
crepusculară a spionajului internaţional, într-o misiune a cărei acţiune
se va desfăşura dincolo de timpul real. Nu călătorie în timp. Inversiune.

Vioara Tatălui Meu
Anul lansării: 2022
Genuri: Dramă
Durată: 1 h 52 min
Distribuție: Engin Altan Düzyatan, Belçim Bilgin, Gülizar Nisa Uray.
Sinopsis: O fată orfană și unchiul ei, un violonist de succes, dar distant, se
apropie datorită suferinței comune și conexiunii cu muzica. Povestea este una
dintre cele mai triste, dar cu un final surprinzător.

Cartierul Supraviețuirii
Anul lansării: 2021
Genuri: Dramă
Durată: 1 h 37 min
Distribuție: Çağatay Ulusoy, Emir Ali Doğrul, Ersin Arıcı.
Sinopsis: Mehmet, un lucrător la salubritate bolnav, ia un copil de pe străzile
Istanbulului sub aripa sa și se vede în curând nevoit să-și înfrunte propria
copilărie traumatică. Este un film care te va face să crezi că tot ceea ce vezi este
o minciună.
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Spider-Man: No Way Home
Anul lansării: 2021
Genuri: Acțiune/Aventură
Durată: 2 h 28 min
Distribuție: Tom Holland, Zendaya, Tony Revolori, Marisa Tomei, Andrew
Garfield, Tobey Maguire.
Sinopsis: Cu identitatea lui Spider-Man dezvăluită acum, Peter îi cere
ajutor doctorului Strange. Când o vrajă nu merge bine, încep să apară
inamici periculoși din alte lumi, forțându-l pe Peter să descopere ce
înseamnă cu adevărat să fii Omul Păianjen.

The Batman
Anul lansării: 2022
Genuri: Acțiune/Aventură
Durată: 2 h 55 min
Distribuție: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John
Turturro, Colin Farrell.
Sinopsis: Când Riddler, un criminal în serie sadic, începe să ucidă personalități
politice cheie în Gotham, Batman este forțat să investigheze corupția ascunsă
a orașului și să pună la îndoială implicarea familiei sale.
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Recenzie:
„Nu priviți în sus”
Mirea Andreea, Clasa a X-a F

„Nu priviți în sus” este un film american, de comedie
neagră, realizat de regizorul Adam McKay. A fost lansat în toată
lumea pe Netflix, pe 24 decembrie 2021, iar de atunci a creat o
multitudine de controverse în rândul spectatorilor. Având atâția
actori de prima mână, ca Leonardo DiCaprio, Jennifer
Lawrence, Meryl Streep și Jonah Hill ca protagoniști, iar în roluri
secundare Timothée Chalamet, Ariana Grande, Chris Evans ș.a,
a fost unul dintre cele mai așteptate filme ale anului 2021.
Filmul debutează cu Kate Dibiasky, studentă la astronomie, care
descoperă o cometă necunoscută, iar cu ajutorul profesorului ei,
Dr. Randall Mindy, calculează că orbita cometei va intersecta
orbita Pământului, omorând toate ființele vii și distrugând
planeta, impactul având loc peste numai șase luni. Însoțiți de
cercetătorul Teddy Oglethorpe, Kate și Randall călătoresc la
Casa Albă pentru a înștiința președinta despre pericolul iminent,
însă sunt priviți cu indiferență. Încercă să alerteze populația în
repetate rânduri, dar toată lumea este concentrată fie pe apariția
unui nou telefon capabil să identifice emoțiile utilizatorilor, fie pe
apropierea alegerilor prezidențiale.
Președinta acceptă, în sfârșit, să dea importanță cometei, numai
în momentul în care trebuie să atragă atenția oamenilor de la
zvonurile legate de sexualitatea sa.Moment în care decide să nu
distrugă cometa, ci să o spargă în bucăți mici, cu ajutorul unei
tehnologii netestate, pe care să le lase să cadă în ocean,
deoarece conțin minereuri rare și scumpe pe Pământ.

. Se creează un adevărat haos, lumea împărțindu-se
ideologic între cei care cer distrugerea completă a
cometei, cei care condamnă panica nejustificată și cei
care neagă existența cometei. Planul președintei
eșuează, așa că, pentru a-și salva viața, trebuie să fugă
cu o echipă de americani bogați într-o navă spațială
concepută să găseasca cea mai apropiată planetă
asemănătoare Pământului. În ultima scenă, apărută în
mijlocul genericului, petrecută 22 000 de ani mai târziu,
pasagerii navei se trezesc din hibernare pe o planetă
verde și plină de viață, dar sunt omorâți de păsările
enorme ale planetei.
„Nu priviți în sus” este astfel o satiră despre prostia
omenească, cometa reprezentând problemele actuale
ale populației la nivel mondial (în special încălzirea
globală și pandemia actuală), în jurul cărora sunt
prezentate atât reacțiile oamenior de rând, cât și ale
conducătorilor lumii. Din acest motiv, filmul stârnește
multe controverse pe rețelele sociale, unora părându-lise un film greu de înțeles și fără sens, altora un fenomen
cinematografic. Principalul scop al lui McKay este să ne
tragă de mânecă și să arate cum, în goana noastră
continuă și orele irosite zilnic pe rețelele de socializare,
ne-am pierdut capacitatea de a discerne ce e cu
adevărat important.
La început mi-a părut genul de film sec și foarte haotic,
care pare să nu aibă niciun fel de acțiune, în timp ce în
rândul personajelor e o agitație totală. După primul sfert
al filmului, am înțeles ideea sa de bază și am început săl îndrăgesc din ce în ce mai mult. Merită văzut, dar poate
fi apreciat doar de cei care nu au așteptări să vadă un
film de acțiune, deoarece nu este în niciun caz despre
oprirea cometei.
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ACTIVITĂȚI DE ÎNCERCAT ÎN
TIMPUL LIBER
Mînzu
Alexandra-Elena,
XII I

Pictura pe sticlă
Dacă te simți câtuși de puțin atras(ă) de artă, sau de lucrurile frumoase în general, sunt convinsă că
ți-ar plăcea să încerci această metodă de pictură, care în ultima vreme este extrem de populară pe
Internet. Comparativ cu pictura tradițională, realizată pe hârtie sau pe pânză, pictura pe sticlă este
mai ușor de făcut din mai multe motive. Nu trebuie să te îngrijorezi în privința tehnicilor destul de
complicate care presupun amestecarea și uniformizarea culorilor, sau a pensulelor cu diferite
texturi. La pictura pe sticlă nici talentul nu contează prea mult, pentru că îți poți așeza sub geam un
model pe care să-l urmezi sau să-l trasezi. Singurele materiale de care vei avea nevoie pentru a
putea picta pe sticlă sunt: o bucată de sticlă/geam (o poți găsi destul de ușor prin casă – sau poți
cumpăra o ramă foto dintr-un magazin de bricolaj), un marker permanent (preferabil negru, pentru
a putea realiza ușor contururile), câteva pensule de diferite mărimi și, bineînțeles, vopsea (acrilice
sau acuarele de tip tempera – orice nu necesită multă apă, pentru că, altfel, vopseaua ta se va coji
sau nu se va lipi corespunzător de sticlă) și un pahar cu apă în care să îți cureți pensula (nu face
greșeala de a-ți amesteca vopseaua cu apă, ca în cazul picturii pe hârtie!). Greșelile sunt ușor de
remediat aici: marker-ul poate fi șters cu alcool/acetonă sau cojit cu un obiect cu o margine puțin
ascuțită, iar vopseaua poate fi ștearsă pur și simplu cu un șervețel. De reținut faptul că pictura pe
sticlă implică un proces invers picturii pe hârtie – pe sticlă așezi întâi detaliile/conturul și mai apoi
fundalul.
Astfel, pictura pe sticlă este mai puțin pretențioasă decât cea pe hârtie, constituind o activitate
relaxantă pe care oricine o poate încerca în timpul său liber.
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ACTIVITĂȚI DE ÎNCERCAT ÎN
TIMPUL LIBER
Mînzu
Alexandra-Elena,
XII I

Origami
Origami (ori – pliere, kami – hârtie) își are originile în Japonia, constând în punerea în
valoare a hârtiei colorate prin împăturirea acesteia sub diferite forme, de cele mai multe ori
animale sau obiecte.Deși pare o artă destul de complicată, care necesită mult timp liber,
răbdare și pricepere, există și modele mai simple de origami, pentru începători, cum ar fi
broaște, cocori și fluturi. Hârtia colorată este mai plăcută din punct de vedere estetic, însă
și colile albe sunt perfecte pentru împăturit. Orice hârtie destul de moale/subțire este
potrivită pentru origami. Nu există reguli pentru realizarea unui origami, ci doar etici: ar
trebui să reușești să împăturești pornind doar de la o bucată pătrată de hârtie, fără să o tai
și fără să folosești lipici.
Un alt tip de origami, care poate fi realizat destul de ușor, este cel tridimensional, deoarece
el nu este nimic mai mult decât un aranjament format din bucăți mai mici de hârtie
împăturite în așa fel încât să intre unele în altele, precum piesele de lego. Cel mai cunoscut
origami 3D sunt lebedele.
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ACTIVITĂȚI DE ÎNCERCAT ÎN
TIMPUL LIBER
Mînzu
Alexandra-Elena,
XII I

Un picnic în parc cu prietenii
Dacă tot se apropie primăvara și vremea caldă, ce spui de un moment în natură? Un picnic
ar fi un prilej bun de a te despărți de tehnologie pentru o perioadă și de a te relaxa alături
de persoane dragi. Nici nu trebuie să pregătești prea multe lucruri: o pătură sau ceva pe
care să stați, ceva de mâncare (gustări și ceva de băut, nimic complicat – le poți achiziționa
dintr-un magazin dacă nu ai cum să pregătești acasă), și ceva mărunt cu care să vă ocupați
timpul (reviste, cărți sau un joc de societate). Dacă prietenii tăi sunt ocupați, poți face un
astfel de picnic și cu animăluțul tău de companie, sau chiar singur, pentru un moment
amplificat de liniște și relaxare.
În caz că nu ești un fan al picnicurilor, le poți înlocui cu plimbări prin natură. În perioada
aceasta de februarie târziu, început de martie, natura renaște în toată splendoarea sa. Poți
merge să culegi flori. Poți face coronițe din acestea sau le poți aduce acasă și să le așezi
într-un vas cu apă, pentru a aduce un petic de primăvară în casă.
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ACTIVITĂȚI DE ÎNCERCAT ÎN
TIMPUL LIBER
Mînzu
Alexandra-Elena,
XII I

Manifestarea
Dacă ai observat, manifestarea este destul de populară pe Internet în ultima vreme.
Manifestarea, după cum reiese din numele său, este o strategie de auto-ajutorare, menită să te
sprijine în realizarea unui obiectiv personal, având la baza concentrarea gândurilor spre
rezultatul dorit. Deși acest concept există încă din 2006, popularitatea sa a explodat abia prin
2020, odată cu „lockdown”-ul general cauzat de pandemie, când oamenii au reușit să rezerve
mai mult timp în favoarea dezvoltării personale. Manifestarea se bazează pe „legea atracției”,
sau ideea că primești ceea ce oferi lumii. Gândurile și convingerile tale au o putere imensă de
a-ți modela realitatea. Dacă ai o perspectivă negativă sau te concentrezi asupra obstacolelor,
nu te vei putea feri de eșec. Dar dacă schimbi modul în care gândești, fiind mai pozitiv și mai
proactiv, poți avansa în moduri incredibile. Fiecare dintre noi are dorințe și poate că o atitudine
pozitivă asupra lor ne va duce mai aproape de realizarea acestora. Rezervă-ți câteva minute
pentru a reflecta la obiectivele tale și la cât de tare îți dorești să le vezi împlinite. Mai multe idei
despre cum să manifestezi găsești pe site-ul celor de la „Jour” (au și o aplicație disponibilă pe
AppStore) - https://jour.com/blog/what-is/what-is-manifesting-and-how-to-manifest.
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ACTIVITĂȚI DE ÎNCERCAT ÎN
TIMPUL LIBER
Mînzu
Alexandra-Elena,
XII I

„Journaling”
Dacă îți place să scrii și să decorezi pagini, sau pur și simplu ai nevoie de un jurnal unde săți notezi gândurile, experiențele sau programul, această activitate este potrivită pentru tine.
Eu o practic încă din 2020 și nu m-am plictisit nici până acum. Nu ai nevoie de un jurnal
sofisticat, este de ajuns și o agendă goală. Până la urmă, aici e vorba de personalizat. Sunt
atâtea variante de a umple un jurnal. Poți scrie versurile melodiilor tale preferate și ce
reprezintă ele pentru tine, poți scrie întâmplările tale zilnice, poți întocmi programe, liste de
seriale... infinite obțiuni! Eu scriu orice în jurnalul meu, de la pagini dedicate personajelor
mele favorite din cărți/filme/animații la versuri din melodii și citate care îmi plac enorm.
Dacă ești mai secretos de felul tău, îl poți transforma într-un jurnal chiar personal.
Contează să-l personalizezi. Cu aproape orice. Post-it-uri colorate, washi tape, markere,
pixuri colorate, stickere și imagini printate. Construirea unui jurnal poate fi o experiență
relaxantă și te poate ajuta să devii mai priceput la organizarea sarcinilor tale sau a timpului
liber.
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EU SUNT...
Carastanef Rodica

Eu sunt un zbor frânt,
O melodie de aripi neterminată
Un pas desculț pe-o mână
fierbinte,
Un zâmbet pierdut în râsul tău!
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O ALTĂ IUBIRE DE
FEBRUARIE

CONSTANTIN SILVIU-ANDREI, CLASA A X-A F

Sfârșit de amețirile iubirii, ce le-a avut în acea seară, misteriosul bărbat ce venea noaptea la Eleanor, și-a găsit pe
altcineva. Frumoasa fată savura un volum de poezie, a Damei de Treflă, și se gândea cum l-ar putea avea din nou, pe
bărbatul, care era plin de mister și eleganță. Eleanor spunea despre el că îi poate schimba viața, și că apa vie, ce o bea
va fi moartea și reînvierea în același trup. Când fata iubea, simțea că zboară și evadează din închisoarea minții. Era o
altă fată, și avea alte gânduri, în legătură cu misteriosul plin de șarm și iubire profundă. Romancierul precoce credea
într-o adevărată viață. Totul în jurul lui era oprit, iar cartea îi era singura iubită. Amândoi aveau o singură pasiune, care
le dădea culoare vieții. Cartea pentru cei doi, era o apă vie, precum și focul era considerat în trecut o purificare. Ardeai
într-un trup nemărginit, și făcut din pământ, numai ca să iubești cu dor. Domnul misterios nu avea pe nimeni, el era
împreună cu evadarea ființei, cartea.
În data de 10 februarie, Eleanor primise o scrisoare de la băbatul care a făcut-o să se simtă că zboară. Scrisoare sună
așa ,,Draga mea floare de crin, vreau să te invit pe 14 februarie la locul nostru obișnuit”, semnat Misterosul. Pe lângă
faptul că Eleanor nu îl cunoștea în totaliate, aceasta credea că o minte, dar se va duce pe malul apei, la miez de
noapte. Fetei îi plăceu stelele reflectate în lumina mării, dar ce nu îi plăcea, erau crinii. A pus-o în gândire, de ce i-a
scris Misteriosul, despre crini!
Ultimele zile, fata le-a petrecut împreună cu prietena ei, care a sfătuit-o să îi spună bărbatului, cât de mult îl iubește.
Cei doi aflați pe malul apei, erau îmbrățișați vorbind, despre cât de mult se iubesc. Fata, i-a spus bărbatului că este
însărcinată, dar acesta nu a putut spune nimic, deoarece știa totul dinainte, o urmărea peste tot. După cum spunea
prietena lui Eleanor, ,,dacă nu iubești, nu ai consecințe grave”. Bărbatul misterios în acea seară a cerut-o de soție, iar
data de 14 februarie, a devenit una magică. Două veți, au devenit, un singur trup, iar o inimă, a devenit iubire.
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IANUARIE FĂRĂ TINE
Cristina Tache, clasa a XII-a I

Singură pe balcon
Doar eu, țigările și vinul
Privesc la cer îngâdurată
Și îmbătată sunt de dor.
Trag câte un fum lent din țigară
Și mă uit la ea cum arde…
Eu singură în furoul de mătase
Parcă nici frigul nu e frig
Și un gând nebun
În treacăt mă lovește
Și încep să număr stelele
De pe cerul, care, senin se arată
Căci poate aș mai uita așa de dor
Și poate vinul nu l-aș combina
Doar cu regrete
Și amintiri ce curg prelinse pe obraji.
Cum ne iubeam cuprinși
de un foc nebun…
Între pereții albi, și noi
Nebuni de alb…
Ne îmbătam cu dragoste
Nu ne îmbătam cu alcool
Mirosul pielii tale și el mă îmbăta.
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L’AMOUR D’UN CŒUR
SINCÈRE
Mihalache Tanja, Clasa a XII-a I
Je voudrais toujours de dessiner avec des
qualités
Une vertue que personne ne la comprenne
vraiment,
Pensant à l’intérieur de moi avec originalité:
Le cœur sincère, c’est une coutume ou un
sentiment?
Tout le monde le ressent dans son cœur,
Mais personne n’a une vision exacte:
L’amour, est-il une voie sûre vers le bonheur?
Ou seulement un changement de comportement?

Il y a une douzaine de réponses à toutes ces
questions,
Tout homme, quand il est honnête, trouvera que
L’amour est vital et il ne conduit jamais à
l’exhaustion
Et chaque âme est enflammée avec un romantisme
unique.
L’amour est caché comme un ange gardien,
Il apparaît dans votre univers et vous serez
transformés
Dans une affection profonde et un attachement
quotidien,
Grandissant si heureusement avec une vie
récemment formée.
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FRICA
Constantin Silviu-Andrei, Clasa a XI-a F

Îmi doresc, să fiu normal,
Frica s-o pot strivi din prima,
Doresc să fiu natural,
Și corect să mă pot exprima.
Teama, s-o transform în iubire,
Frică să fie uitare
Totul să nu fie o dezamăgire,
Iar nădejdea să nu fie o scăpare.
Pot să trec, peste orice este greu,
Frica s-o transform în leu,
Plânsul să-l transform în alinare
Iar durerea s-o transform în terminare.
Totu-n jur se va opri,
Curajul, îl voi ținti
Iubire am să găsesc,
Iar frica, am s-o opresc
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VIS DE NOAPTE
M.M.

Ce vis de noapte te-a adus
Cum ai sosit și care șoapte,
Din toate cele ce s-au spus
Mi te-au purtat aproape.
Din întuneric faci lumină,
Pășești plutind pe roze,
Te plimbi prin inima-mi grădină
Cutreieri lumea mea de muze.

Făptura ta mă îndeamnă la visare
Mă răscolește al tău gând,
Când luna merge la culcare
În ochii tăi mă regăsesc visând.
Și reaprinzi în vatra veche
A celor mai frumoase vise,
De-acum ca suflete pereche
Iubirile promise.
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IUBESC
Mihaela Zamfir, Clasa aXI-a F

Eu n-aud ce-mi spun părinții,
Mie îmi place să greșesc.
Așa cum l-am iubit pe el,
Legată la ochi, încă-l iubesc.
Mă arunc, și mă grăbesc,
Eu nu iubesc în alte moduri.
Sunt nebună, și greșesc,
Iubind greșit în dezacorduri.
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FOTOGRAFII DE PRIMĂVARĂ
NIȚU BIANCA
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PICTURI DE PRIMĂVARĂ

31 |

ABSTRACT MAGAZINE

ABSTRACT

PICTURI DE PRIMĂVARĂ
Costea Aida Gabriela, XI F
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