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Editorial

Provocare la carte postmoderna
-de la text la testLiteratura
postmoderna,
dezvoltându-se
viguros în spatiul românesc, parcurge în continuu
drumuri dus-întors între starile de inedit si înco-mod.
Ne aflam astfel, ca tineri consumatori si, de ce nu,
producatori, de literatura, în fata unei dileme
estetice, punându -ne în situatia de a asigura, sau nu,
trainicia unor texte a caror calitate este, înca,
îndoielnica.
Nevoia de nou, teribilismul literar si dorinta
de a se impune a tinerilor scriitori au dus, astfel, la
aparitia unei literaturi lipsite de orice gen de cenzura,
într-un contrast izbitor cu ceea ce s-ar putea numi
"moralitate textuala" . Sa fie vorba de o redefinire a
termenului de estetic sau o etapa, trecatoare si, în
curând, uitata a literaturii?
Cei care dau raspunsul la aceasta întrebare
suntem noi, tinerii devoratori de literatura, în cautare
de noutate în nevoia de a soca si de a fi socati. O
prima etapa din cautarea noastra bu imaca fiind acea
categorie de texte care se impun prin limbajul si
ideile voit lipsite de "pudism". Si brusc ne trezim fie
mai conservatori ca niciodata, fie cu un spirit extrem
de libertin si doritor de spectacol literar.
Autorii acestor texte caracterizeaza cititorul
român ca fiind "... cel mai adesea pudibond, reticent
la eroticale", aceasta petrecându-se deoarece în fond
este "parsiv si fariseu" (Liviu Antonesei). în aceeasi
tabara, Ioana Baetica declara: "toate teoriile mele
despre eros preluate din carti sau auzite de la oameni
sunt divortate de realitate- sau avortate de ea, pentru
ca initial realitatea Ie-a dat nastere si pe urma s-a
debarasat de ele ca de -o haina prea strâmta care -i
stinghereste miscarile".
Crescând din solul acestui gen de literatura se nasc
noi curente (fracturism , bagaism.etc), toate ca o
marturie a nevoii de redefinire, înnoire si afirmare a
literaturii postmoderne.
Intentiile sunt, în fond, admirabile, însa
îndepartarea de anumite rigori stilistice se
dovedeste a fi cu doua taisuri, limita dintre sublim si
grotesc devenind din ce în ce mai subtire, mai ales în
situatia în care tânarul cititor nu are o serie de
antecedente literare prea reusite, faptul ca listele
noastre de lecturi sunt tot mai scurte, adevar bine
cunoscut. Ne grabim, deci, sa apreciem calitatea unei
literaturi în formare, în absenta unui fundament literar
corespunzator, ba chiar negam valoarea literaturii
clasice în fata celei moderne,

Sabina Hondru,
redactor-sef adjunct
fara ca macar sa fi avut interesul
de a explora în prealabil sfera
clasicului.
Conform lui Lucian Blaga (lucrarea
"Starea estetica si normele artistice") nu tre buie sa
"uitam ca receptivitatea noastra artistica nu e în stare
de naivitate curata), ci e întotdeauna alterata de o
anumita scoala care o îngradeste. Pregatirea gustului
pentru opera revolutionara se impune daca nu pozitiv,
cel putin negativ pentru a înlatura o teorie estetica
existenta prin operele de arta de pâna aci. Pregatirea
pentru ce este nou ar fi poate de prisos daca nu ar
exista aceasta estetica a operelor vechi, estetica nu
atât sistematica cât si intuitiva si deci cu atât mai
primejdioasa în încapatânarea ei de a se învesnici.
Marturiile de credinta ale artistilor revolutionari sunt
de obicei un protest împotriva unor dogme si numai în
rândul al doilea un program".
Prin urmare, tânarul cititor nu ar trebui
descurajat sa consume genul de literatura care face
parte din sfera mentionata mai devreme, ci încuraja! so faca, dar numai în prezenta unei experiente în
domeniu l literaturii, care sa-i daruiasca destule
cunostinte pentru a putea stabili gradul de calitate a
celor citite. Majoritatea noastra ne-am amuzat citind
povestile "fara perdea" ale lui Creanga, însa putini
sunt aceia care considera autorul ca fiind reprezentativ
prin respectivele texte, el impunându-se ca nume în
literatura cu o serie de alte lucrari (povestii, Amintiri
din copilarie), de o valoare incontestabila, în aceeasi
situatie se încadreaza si alti autori precum: Bogza,
Brumaru, Nedelciu, Eliade sau Negruzzi, si acestia
ramânând în literatura prin cu totul alte opere decât
cele care ne fac sa rosim. Ne întrebam, prin urmare, ce
se va petrece în timp cu nume precum: Ioana Baetica
("Fisa de înregistrare"), Cezar Paul-Badescu
("Tineretile lui Daniel Abagiu"), Adrian Schiop ("pe
bune/pe invers") s.a.
Cert este ca textul nu poate exista fara un
cititor, si nici cititorul nu se iveste decât în
prezenta unui text, iesirea din acest cerc vicios fiind
un raspuns, ca o premonitie, la întrebarile puse.
închei cu un îndemn la lectura: multa,
consistenta, variata, lectura care în timp ne va forma o
atitudine valabila. Nu am dori sa devenim cei care
alimentam trainicia unei literaturi pe care nici macar
nu o întelegem.
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Interviu cu d-1 profesor Bucur Gheorghe,
coordonatorul revistei "Aspiratii literare"
Reporter: Buna ziua, domnule profesor.
Ma numesc Stamate Rodica si sunt
reporter al revistei scolii. îmi puteti acorda
un interviu?
Domnul profesor: Desigur. R: Ati fost
rcdactorul-sef al revistei "Aspiratii",iar
acum coordonati "Aspiratii literare".
Dumneavoastra ati venit cu pro punerea
editarii unei noi reviste, cu profil literar.
De ce credeti ca este nevoie de exis -

legata de aparitia cenaclului literar sau de
actiunile acestuia. Termenul "literare" a fost
ales tocmai pentru a sublinia fizionomia ei
specifica.
R: Ce periodicitate va avea aceasta revista?
D-1 prof: Am propus conducerii scolii sa
apara doua numere pe an, în acelasi timp cu
revista mare, dar alternativ, astfel încât sa se
realizeze o prezentare generala complementara. Cu aceasta ocazie as vrea sa fac o mentiune. Eu am fost foarte multumit când domnul
director Petre Gutescu a acceptat propunerea
mea, deoarece , în fond, avem în loc de doua
numere ale revistei pe an, patru numere, în
care elevii pot sa-si publice creatiile
literare,într-un spatiu editorial de doua ori mai
mare. Este adevarat ca sunt si probleme financiare care trebuie învinse, dar domnul director
ne sprijina si am vazut deja aceasta cu ocazia
aparitiei primului numar. R: Profesorii pot
participa la activitatea revistei, sau este
dedicata exclusiv elevilor?
D-1 prof.: Ca si revista mare, revista "Aspiratii literare" trebuie sa fie si este o publicatie
numai a elevilor. Coordonarea întregii activitati o realizez eu, alaturi de alti colegi care o
sprijina pe diferite sectoare, spre exemplu
teatru, prin d-ra profesoara Chihaia AncaTeodora, d-1 profesor Stan Dumitru, dar ea
trebuie sa ramâna a elevilor, care au talent literar si care au de spus ceva celorlalti.
Lucrarile profesorilor nu au loc aici, cadrele
didactice având publicatiile lor de specialitate.
R: Cum ati caracteriza nivelul creatiei literare din colegiului nostru ?
D-1 prof.: Dorinta mea de a scoate o revista
literara în scoala, care sa dea posibilitatea
multor elevi sa publice, a fost determinata
tocmai de calitatea deosebita a creatiilor
elevilor din liceu. As mentiona faptul ca sunt
ani de zile, mai bine de doua decenii, de când
elevii nostri au luat premii la nivel judetean si
national ,în cadrul concursului "Tinere Condeie". Au publicat fie în revista scolii„Aspiratii”, fie în reviste judetene, cum ar fi
"Iulia Hasdeu" sau "Steaua Dobrogei",
condusa de domnul profesor Marinache Mihai
de la Seminarul Teologic din Tulcea, revista
"Viziuni"

tenta unei noi reviste în liceul nostru? D-1
prof.: Mai întâi, as vrea sa spun ca ideea unei
reviste " pur literare" nu este recenta, ci este o
dorinta mai veche a mea ca îndrumator al
cenaclului de atâtia ani. Am vazut ca în
revista mare a scolii pot fi publicate numai
câteva din cele mai bune creatii, realizându-se
în acest fel o selectie foarte severa. As vrea,
în acelasi timp, sa mentionez ca ideea realizarii unei reviste numai cu profil literar a
fost sustinuta si de alti colegi înainte,amintesc
de doamna profesoara Aurelia Constantin,
domnul profesor Stan Dumitru. în revista
"Aspiratii literare" îsi vor gasi, în primul rând,
locul creatiile literare realizate la nivelul
liceului, ca revista a cenaclului "Aspiratii" în
mod deosebit.
R: Si, totusi, de ce se numeste "Aspiratii literare" si nu altfel?
D-1 prof: Aici sunt doua aspecte care ar trebui
aduse în discutie. în primul rând, am gândit sa
fie inclus numele "Aspiratii", pentru a se evidentia filiatia, dar nu ca ruda mai mica si
mediocra, cu revista "mama". Pe de alta parte,
am vrut sa fie numita astfel pentru ca este
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a Colegiului National "B.P.Hasdeu" din
Buzau. în cadrul parteneriatului, si chiar la
nivel national. în revista "Limba si literatura
româna", editata de Societatea de Stiinte Filologice din România, ori "lasul literar" si
"România literara".Asadar, calitatea revistei
este determinata de calitatea creatiilor literare.
R: Credeti ca aparitia unei noi reviste literare va încuraja si alti elevi sa compuna si
sa publice?
D-l prof. : Sunt sigur de aceasta, pentru ca
deja au fost multi elevi care în anii trecuti siau exprimat parerile de rau, ca nu au aparut si
lucrarile lor de-a lungul unui semestru.
Daca ne gândim ca în revista scolii numarul
de pagini dedicate literaturii este limitat prin
forta lucrurilor, atunci acest lucru este explicabil. Este adevarat, selectia se face în functie
de calitatea textelor, din acest motiv si unii
elevi sunt mai des publicati decât altii. R:
Aveti si alte argumente?
D-l prof.: Desigur. Editarea acestei reviste
este legata si de un alt fapt. De acum doi ani,
avem o prima eleva care a fost înregistrata ca
membru special al Cenaclului National
"Sagetatorul" din Bucuresti, condus de d- l
prof. Tudor Opris; este vorba de eleva Carmen Simionov, cls a IX-a C. Anul trecut a fost
primita o noua eleva în cadrul Cenaclului
National, Avramoiu Lauro, din clasa a Xl- a
G. Iar anul acesta scolar( 13 nov. 2005) a fost
acceptata cea de-a treia eleva de la noi, Hondru Sabina din clasa a Xl-a C, secretara Cenaclului "Aspiratii". La sedinta Cenaclului
National din Bucuresti de la Uniunea Scriitorilor din 22 ianuarie 2006 au fost cooptati înca
patrii elevi de la cenaclul nostru: Stroe
Oana,c\s.dL IX-a C, Ivan Lavinia, cls a Xl-a G,
Teodorii Liana cls. a Xl-a G si Goicea Mihai
cls. a X-a D. Asadar , aceasta recunoastere oficiala la nivel national este o justificare si un
motiv în plus pentru nasterea unei reviste proprii cu caracter literar.
R: Puteti sa îmi spuneti daca aceasta
revista este numai pentru elevii colegiului
nostru?
D-l prof.: întrebarea este buna pentru ca
ideea, printre altele, a fost aceea de a oferi
câteva pagini si unor invitati de-ai nostri. Din
acest punct de vedere vreau sa spun ca am
realizat, în primul numar pe care l- am scos
deja, publicarea creatiilor a doi elevi de la
Buzau, Florin Gogianu de la Colegiul "Bogdan Petriceicu Hasdeu"si un elev de la Semi-

narul Teologic, Florian Dumitru, care au fost
premiati în cadrul Taberei literare de la Bisoca. la care au participat în iulie 2005 si cu
noua elevi din cenaclu. R: Cum va fi
structurata noua revista?
D-l prof: Aceasta revista am gândit-o "sa
mearga" pe structura tipica a revistelor literare de la nivel national sau judetean. In
primul rând, trebuie sa existe un editorial,
care sa expuna punctul de vedere al redactorilor revistei,subliniez, al elevilor. Primul editorial a fost realizat de redactorul-sef, Tanase
Cristina, cls. a XII-a F. Ponderea o va avea
publicarea creatiilor literare pe domenii:
poezie, proza si teatru. Alaturi de aceste sectoare foarte importante, ne-am gândit sa realizam o rubrica dedicata creatiilor literare
anterioare. Este vorba de membri ai cenaclului pe care îi vom publica într-o pagina, de
"restituiri". De asemenea cred ca e firesc sa
aducem un omagiu artistilor tulceni de-a lungul timpului si în numarul 1 l- am publicat pe
cel mai important scriitor tulcean, poetul
Panait Cerna, iar în urmatorul ne gândim sa-1
prezentam pe cel mai important prozator tulcean, Valentin Serbu( "Remember"). începând
cu numarul 2 al revistei vom deschide o noua
rubrica: "Pro Eminescu". Cred ca e firesc ca
acum, când dupa revolutia din decembrie
1989 au aparut fel si fel de atacuri la adresa
"Poetului nostru national" (G. Calinescu) din
partea unor pretinsi literati(nu discut motivele
acestora aici), elevii sa-si prezinte în forme
diferite, opiniile despre cel care ne reprezinta
ca popor în universalitate cel mai bine.în
revista vor mai aparea comentarii
literare,eseuri, amintiri, reportaje, diferite
interviuri si o rubrica de umor, numita "Pagina umoristica a elevului cârcotas".De asemenea, revista va fi o oglinda a celor mai importante activitati literar-artistice din colegiu(lansari de volume ale elevilor, de exemplu), ca si
ale rezultatelor, ale premiilor obtinute de elevi
în diferite competitii.
R: Daca, în finalul interviului, vreti sa
faceti vreo mentiune speciala....
D-l prof.: As dori sa evidentiez faptul ca elevii talentati ai colegiului nostru trebuie sa fie
siguri ca sunt apreciati si ca se vor bucura de
sprijinul conducerii scolii, al catedrei profesorilor de limba si literatura româna si, bineînteles, al meu personal.
Reporter Rodica Stamate, cls. a Xl-a G
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• LUI EMINESCU
Sabina Munteanu, absolventa 1980

Se oprise pe cer ploaia de tei.
Vântul cu lacrimi de seara
Auzea Eminescu prin ei.
Tânarul trecea, trecea
Pe sub poarta de noapte,
Numai inima mea stia
Pe ce cale de luna
Coborâse luceafaru-n zori
aripi de spuma...
Si codrul soptea plopii fara sot,
Nimeni nu stia
în ce amurg

MIHAI EMINESCU - VIATA SI
ACTIVITATEA LITERARA
- prezentare cronologica

esi existenta lui Eminescu a fost pusa sub
semnul fabulosului, viata poetului se consuma între repere temporale precise. I850 - La 15
ianuarie se naste la Botosani Mihai, viitorul poet. al
saptelea copil din cei unsprezece ai caminarului
Gheorghe Eminovici si ai Ralucai Jurascu, fiica
stolnicului Jurascu din Joldesti. 1866 - La 12/24
ianuarie moare profesorul Aron Pumnul. Cu aceasta
ocazie câtiva elevi pregatesc brosura "Lucram/oarele
învataceilor gimnazisti la moartea prea-iubititlui lor
profesore Aron Pumnul” A doua din poeziile cuprinse în
brosura ("La mormântul lui Aron Pumnul") este
semnata: Mihai Eminoviciu, privatist. Revista
"Familia" din Pesta îi publica la 25 februarie /9
martie poezia "De-as avea... ". Cu acest prilej,
directorul revistei, Iosif Vulcan, îi schimba numele în
Eminescu.
1870- La 15 aprilie, revista "Convorbiri literare" din
Iasi îi publica poezia "Venere si Madona", la 15 august
"Epigonii", iar la 15 noiembrie basmul "Fat Frumos
din lacrima", lacob Negruzzi îl viziteaza la Viena pentru a-1 atrage în cercul "Junimii" si îi propune ca dupa
terminarea studiilor sa se stabileasca la Iasi. 1877-1878
- Activitate intensa la "Timpul", alaturi de I. Slavici si
Caragiale. în "Convorbiri literare" îi apar poeziile:
"Povestea c o d r u l u i " , " P o v e s t e a teiului",
"Singuratate" si "Departe sunt de tine"... La 26 mai
citeste versuri acasa la Maiorescu, prezent fiind si
Vasile Alecsandri. sarbatoritul de la Montpellier pentru
"Ginta latina".
1883 - In ianuarie Eminescu se îmbolnaveste. In
absenta lui se citeste la Maiorescu. de doua ori,
"Luceafarul în traducerea germana a Mitei Kremnitz.
1889-în noaptea de 15 iunie Eminescu moare la sanatoriul doctorului Sutu. înmormântarea are loc in ziua
de 17 iunie la cimitirul "Bellu".
"Pe cât se poate omeneste prevedea, literatura
poetica româna va începe secolul al XX-lea sub auspiciile geniului lui si forma limbei nationale, care si-a
gasit în poetul Eminescu cea mai frumoasa înfaptuire
pâna astazi, va fi punctul de plecare pentru toata dezvoltarea viitoare a vestmântului cugetarii românesti"
(Titu Maiorescu).
Oana Moisei, cls. a XI- a G

Stele-corabii
în mine curg.
Si tânarul trecea, trecea
Clipa rotunda,
Numai inima mea stia
Pe sub arcade de tei
Cât de adânc
Eminescu pasea.
• ARS POETICA
Augustin loan, absolvent 1983 i

E miez de vara, rosu-simfonie
dar ninge-n noi târziu, cu flori de tei.
II.
Te-ai lepadat de aspra haina vietii
ca de-un pacat magnific .Si curat
III.
însamântata-i buza diminetii
- albastru - cu privirea ta, oftat.

V.
Din mare rasarind, s-a-ntors în mare
sa-ntruchipeze valul cel dintâi...
s-a dizolvat în verde ....
Dar i-al cui?..

V.
Orbita lui, sapata-n nemurire,
devreme s-a-nchinat catre amurg;

VI.
..Luceafar printre astrele menhire, azi,
clipele prin tine nu mai curg...

VII.
Caci tu ramâi etern o simfonie
concretizat abstract în flori de tei...
EPIGRAMA Victor Macarevici,
epigramist din Republica Moldova

• EMINESCU E steaua care n-a
apus Si-n ciuda mintilor sirete
"Luceafarul" ramâne sus în timp
ce ploua cu .... comete.
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Pro EMINESCU
"Nu credeam sa-nvat a muri
vreodata..."
sau Eminescu sub zodia
(ne)uitarii...
suntem în stare sa vedem decât amanuntele
biografice cu iz de bârfa din viata "ultimului
romantic european", nicidecum esenta scrierilor?
Acuzat în vremea comunistilor de antisemitism, motivul unor campanii de presa în
grila a anii 1998-2000, ce au militat pentru continua
sa, o grila destul de riguroasa ce se va aplica sa defaimare, Eminescu a ajuns din subiect,
oricarui domeniu fara exceptie, prin care-si va obiect de disputa denaturata si târa de vreun
filtra propria constiinta, o grila, sau poate mai rost. I s-au imputat eposul eroic, un patriotism
bine spus un instrumentar al valorilor, un stra- ce tacea prea pe gustul conducerii de dinainte
niu joc cu dezvaluiri si ocultari... dar, de la a- de 1989, un sentiment erotic ce ar fi atentat la
ti crea o astfel de grila si pâna la abdicarea "pudoarea" fiecaruia, si nu numai. însa. toate
valorii din sistemul ei de ordonari, este o cale aceste acuzatii, apartin unei "elite" a carei
destul de lunga, "caci mii de ani i- au trebuit principala trasatura se releva ca fiind non-valluminii s-o ajunga". Mii de ani pe care gener- oarea. Ne scapa din vedere din nou întregul în
atiile de azi le-au parcurs cu o viteza a carei favoarea unor margini zdrentuite: Eminescu
nu a ramas în constiinta noastra pentru trairile
masura înca nu se cunoaste.
carora le-a transpus fiorul, ci prin felul în care
Cât de mult si-a anticipat Mihai Eminesa realizat acest fapt. El. singur, este esenta
cu devenirea în plin postmodernism prin verlimbajului nostru literar, caci "forma limbii
sul "Odei....", înca nu pot descifra, si totusi,
nationale, care si-a gasit în poetul Eminescu
azi. la 156 de ani de la fiintarea lui pe acest
cea mai frumoasa înfaptuire pâna astazi, va 11
pamânt, vorbele-i rasuna de tristul adevar.
punctul de plecare pentru toata dezvoltarea
Eminescu moare... ne moare pe brate, viitoare a vestmântului cugetarii românesti",
anesteziat de profunda noastra încapatânare precum avea sa afirme Titu Maiorescu chiar
de nu ne mai recunoaste Valoarea, în virtutea în anul mortii poetului.
unui "spirit european" atât de aiurea înteles.
Daca într-adevar vorbele presedintelui
Caci a face parte dintr-un amplu sistem eco- Institutului Cultural Român, Horia Patapievinomic european, a beneficia de anumite legi ci, care în 1996 afirma ca Eminescu nu este
mai mult sau mai putin protectoare, nu altceva decât "cadavrul nostru din debara", de
înseamna a-ti nivela elitele culturale. Daca care trebui urgent sa ne debarasam, sunt întecetateanul român nu va mai avea nevoie de un meiate, înseamna ca alaturi de poet, în "debapasaport sau de o viza. poporul acesta pe raua"constiintei noastre, zace si limba noasjumatate balcanic, pe jumatate occidental, tra... si atunci, unde rostul nostru ca neam?...
necesita mai mult ca oricând un pasaport cultural, care sa- i legitimeze autenticitatea si
Cristina Tanase, clasa a XII-a F
locul în sistemul universal. De unde sa mai
încropim un asemenea act, când noi nu mai
5
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Istoria contemporana a cenaclului
Noua perspectiva
a cenaclului nostru Cenaclul National
"Sagetatorul" din
Bucuresti

principal al zilei a fost reprezentat de lansarea plachetei
de poezii a elevei deja membra a cenaclului. Carmen
Simionov. Prin acest eveniment a fost demonstrata, o
data în plus, valoarea reala dobândita prin munca si talentul de netagaduit al unora dintre reprezentantii noii
generatii. Disecata cu rigurozitate, opera tinerei cre atoare a rezistat examinarilor profesioniste, aducând
mândrie în inimile colegilor tulceni. în ciuda intervalului de timp prea scurt avut la dispozitie, ceilalti elevi au
facut totusi o impresie buna conducerii cenaclului, ceea
ce avea sa le aduca o surpriza placuta la urmatoarea
sedinta nationala.
Dupa vacanta de iarna, cenaclul "Aspiratii",
cenaclu reprezentant al Tulcei, a primit din nou o invitatie la o întâlnire în cadrul Cenaclului National pentru
data de 22 ianuarie 2006. De data aceasta, "vedeta"
întâlnirii a fost Sabina Hondru, autoarea plachetei de

erspectiva nationala a Cenaclului "Aspiratii" al
colegiului nostru este asigurata prin
recunoasterea oficiala în cadrul Cenaclului
National "Sagetatorul", cenaclu-junior al Uniunii Scriitorilor din România, condus de domnul profesor doctor Tudor Opris. Ca urmare a adresei nr. 43945 din 19
octombrie 2005 a M.E.C., Cenaclul "Aspiratii" al
Colegiului nostru a fost nominalizat pentru a fi centru
de excelenta al elevilor supradotati pentru creatie literara din judetul Tulcea, avându-1 drept coordonator pe
domnul profesor Bucur Gheorghe.
Nominalizarea cenaclului nostru alaturi de alte 17 centre din cele 41 de judete evidentiaza
cu atât mai mult activitatea literara locala. Prima eleva
care s-a bucurat de privilegiul de a face parte dintre
"sagetatori" este Carmen Simionov - atunci în clasa a
Vil-a - care. în anul 2003 a primit titlul de membru permanent al Cenaclului "Sagetatorul". în anul urmator, o
alta colega a noastra. Laura Avramoiu - clasa a X-a.
avea sa se alature membrilor permanenti ai cenaclului
national. Si, pentru a demonstra ca nu a fost vorba de o
întâmplare sau o coincidenta. în noiembrie 2005 Sabina Hondru - clasa a Xl-a - este a treia tulceanca membra a prestigiosului cenaclu.
Participarile la întrunirile de la Bucuresti au
reprezentat o formidabila experienta pentru toti elevii
care au avut norocul de a fi selectati din cadrul cenaclului "Aspiratii". Am avut multe de învatat, interactiunea cu adolescentii pasionati de arta scrisului din toate
zonele tarii, precum si sfaturile primite din partea unor
figuri extrem de apreciate din literatura româna actuala
îmbogatindu-ne cu mult experienta si ridicând nivelul
de întelegere a artei.
Pe 13 noiembrie 2005, departe de a avea o zi
ghinionista, opt dintre elevii Colegiului Dobrogean au
participat la sedinta Cenaclului National "Sagetatorul"
de la Bucuresti, unii fiind pusi pentru prima data în fata
unei provocari de asemenea amploare. Evenimentul

poezie a carei lansare a avut loc. La aceasta întâlnire a
fost prezent si Dan Cipariu, tânar scriitor si fost sagetator, secretarul sectiei de poezie pentru municipiul
Bucuresti a Uniunii Scriitorilor. Asadar, placheta
lansata a avut parte de o critica serioasa, reusind totusi
sa ramâna în picioare în urma remarcilor si a exa minarilor de multe ori extrem de severe ale unor personalitati de renume national. Dupa aprecierile, dar si
sfaturile constructive primite de autoare. înca patru
dintre elevii tulceni au primit legitimatii de membru al
cenaclului national, ca dovada a aprecierii talentului
lor: Liana Teodoru - ci. XI G, Oana Stroe - ci. 1X-C,
Lavinia Ivan - ci. XI G si Mihai Goicea - ci. X D.
Recunoasterea la nivel national a talentelor si
aprecierea rezultatelor obtinute de elevi si dascalii lor
fac dovada ca judetul Tulcea nu este cu nimic mai prejos decât alte zone ale tarii din punct de vedere al
pregatirii si promovarii tinerelor talente, deschizând
astfel noi drumuri în dezvoltarea tinerei generatii.
Mihai Goicea, cls. a X-a D
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Ne grabim sa ajungem în
VIITOR si nu realizam
cât de repede trece
PREZENTUL si ne
trezim, fara sa ne dam
seama, ca totul a devenit
TRECUT.

Placheta"0cAi cu iesire la mare" însumeaza
câteva din cele mai reprezentative poezii ale unei
autoare de 13-14 ani, Carmen Simionov, eleva a reputatului Colegiu Dobrogean "Spiru Haret" din Tulcea.
Admisa ca membra a cenaclului reprezentativ "Sagetatorul" si a Centrului National de Excelenta al celor mai
talentati elevi ai tarii în domeniul creatiei literare, Carmen îsi merita selectia dându-ne masura sensibilitatii,
echilibrului, reflexivitatii gratioase, adesea coagulate în
imagini sugestive si chiar în "poante" finale ce surprind. O simtim integrata organic în peisajul si faciesul
spiritual tulcean, aflate la portile dinspre mare ale Deltei si învaluite în briza sarata si albastrul legendar al
Pontului Euxin.
Scriitura ei limpede, simpla, eleganta, pe
alocuri concentrata si usor sententioasa, dovedeste o
aproape incredibil de matura stapânire a sentimentelor
si expresiei lirice chiar în aceasta zona labila si incerta
a pasirii spre adolescenta .
îi iubesc frumusetea ei sufleteasca si cred în
destinul ei atât de fragil de poeta.

Grija
Pe toti cei pe care- i iubesc
îi adapostesc in privirea
mea. Si-apoi,
noaptea ca sa- i pazesc, îi
acopar usor cu pleoapele.

Prof. cir. Tudor Opris
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Carmen Simionov în cautare
de orizonturi poetice
prof. Gheorghe Bucur,
coordonatorul Cenaclului "Aspiratii"

începând sa frecventeze sedintele cenaclului
scolii din clasa a Vl-a . Simionov Carmen a încântat cu
texte clare, simple, corecte înca de la primele lecturi.
Starea sufleteasca, potrivit vârstei, îsi gasea
mereu expresia potrivita în poeziile ei. Acea fetita de
12 ani, cu ochii mari, larg deschisi, privea cu
seninatate tot ce era în jur. Evolutia scrisului ei a fost
constanta, în clasa a Vll-a a obtinut locul I pentru
poezii la Concursul "Tinere Condeie", faza judeteana
si apoi nationala. A participat la Tabara Nationala de
Creatie de la Arbanasi-Buzau, 2003. în acelasi an, a fost
primita, ca o recunoastere a valorii ei, în Cenaclul
National "SagetatoruT, fiind prima eleva de la
Colegiul nostru care a obtinut aceasta calitate.
Trairea emotionala este dublata tot mai mult
de o nota meditativa, care confera adâncime poeziilor
ei.
Placheta de debut, "Ochi cu iesire la mare",
editata la Bucuresti în 2005, de prof. Opris Tudor, în
cadrul colectiei "Sagetatorul" enunta si prin titlu nu
numai nevoia de dezmarginire, dar si nevoia de
puritate.
"Fiinta mea
Se scurge neâncetat spre lume...Umplu toate
încaperile cu rasul meu Si îmi revars privirile Pâna
departe în zari.. " (Eu)
Cu delicatete, eul liric dezvaluie gândurile si
trairile sufletesti, implicând generozitate si daruire.
în poezii relativ scurte, cu sistem prozodic
modern (în vers liber sau alb), vibreaza cu tensiune, cu
suflet candid, care traieste simplu conditia de
adolescent abia desprins (sau înca nu) de copilarie.
Versurile scrise, succesele obtinute, premiile
primite, publicarea lor în revistele scolii "Aspiratii",
"Aspiratii literare", ori în "Steaua Dobrogei, "lulia
Hasdeu", "Caietele literare "Valentin Serbu" sunt o
chezasie pentru evolutia continua a scrisului elevei
Carmen Simionov (aflata abia în clasa a IX-a) în al
carui destin poetic credem cu tarie.

Frumos, delicat, sincer bântuita si
deloc vindecata de mirajul deltaic, care o
împrejmuieste, neiertându-i ci împuternicindu- i talentul real pentru a-1 dezvalui ochiului
sau spiritului necunoscator, Carmen
Simionov este sclavizata de acest tinut mirific
pentru a-1 transcrie cu penite de raze de soare
pe imensele pagini de ape. îngemanarea dintre sufletul sau, atât de fraged, cu imensitatea
marina prin magnetismul culorii albastre îi
linistesc zbuciumul launtric, doveditor al
apartenentei sale la tarâmul natal, zbucium
rezolvat printr-o deplina consolare: ''Ochii
mei/Sunt atât de albastri.../E semn/ca sufletul
meu/are iesire/ la mare. "
Ion Tutunea, poet tulcean

8

Debut editorial

Dupa o benefica ucenicie, Sabina
apare pe piata cartii cu un volum de versuri
semnificativ titrat - "Femeia de dimineata". Poeta, aflata în pragul vârstei de 18 ani, se
scutura de coconul adolescentei si, în
dimineata trezirii femeii din ea, îsi întinde
superbele aripi fluturesti întru cucerirea
corolelor încarcate cu nectarul vietii. Nu-i
greu de presupus ca primul impuls al acestui
irepresibil zbor este dragostea. Aproape toate
poemele însotesc revelatiile acesteia. Despre
iubire s-a scris mult si adesea dezamagitor,
ori palid si lesinat în sens rau romantic, ori
prea vulgar si epatant în sens - la fel de rau modern trezind cititorilor avizi de frumos
reactii adverse. Sabina însa reuseste sa scrie
o poezie erotica proaspata, cu o imagistica
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surprinzatoare, alternând sentimentalismul
cu luciditatea acida, o fermecatoare gratie de
balerina cu o finete si sensibilitate a
exprimarii care tradeaza nu numai talent dar
si cultura. Parada metaforelor ingenioase si
jucause se însoteste cu tonuri grave si
emotionale care dau adâncime si greutate
poeziilor sale de mai larga respiratie.
Suntem în fata unei Sappho moderna,
spirituala, îndraznet senzuala dar în permanent cenzurata de cel mai elegant si eficace
control al inteligentei artistice..
25 decembrie 2005 Prof.
dr. Tudor OPRIS
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* Femeia de dimineata
între trupuri si instincte
se afla romantismul si stelele.
Din pricina asta am ajuns grafitti pe cer,
din pricina asta ne strâmbam copilaros,
caligrafii în Orion.
Visez...
Femeia de dimineata
Cu un ochi critic ar fi vrut sa
afle mai multe despre o idee
de dragoste.

Zorii unei poete autentice
Hondru Sabina a început sa frecventeze cenaclul
scolii când era eleva în clasa a Vl-a, (avea 12 ani), la
îndemnul d-nei profesoare Aurelia Constantin. A ascultat,
dar mai ales a scris cu harnicie, crezând statornic în harul pe
care îl are. Timpul i-a adeverit credinta si sperantele.
Evolutia ei a fost constanta si evidenta.
A învatat bine, a citit si citeste mult, dovedind o
sete de cunoastere deosebita. Versurile scrise în gimnaziu
reflectau vârsta si preocuparile tipice. Comunicarea simpla,
directa îmbraca forma unui limbaj fara complicatii, dar
încarcat de inspirate sugestii.
în ultimii ani, la liceu, s-a simtit un adevarat salt
în evolutia scrisului ei. Imaginile au capatat firesc, suplete si
forta de comunicare.
Ca o recunoastere, poeziile ei au aparut constant în
revista scolii "Aspiratii", dar si în alte publicatii judetene:
"lulia Hasdeu", "Steaua Dobrogei", "Caietele literare
"Valentin Serbu", editate de prof. Mihai Marinache.
La concursul de poezie pentru elevi "Tinere
Condeie" a luat în ultimii ani premiul I pe judet, iar în 2005
premiul I la faza nationala, aducându-i participarea la
Tabara Nationala de Creatie Literara de la Arbanasi - Buzau
(iulie -2005), organizata de MEC. în 2003, a fost selectata
pentru Tabara de creatie literara si plastica de la Mraconia Mehedinti, unde s-a impus prin versurile ei surprinzatoare si
firea ei deschisa. A obtinut, premiul al III-lea
la
Concursul de poezie reli-
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gioasa, organizat de Fundatia culturala "Sorin Tudor" din
Constanta.
Recent, pe 13 noiembrie 2005, a fost primita ca
membra a Cenaclului National "Sagetatorul" din Bucuresti,
condus de profesorul Tudor Opris. Ca un semn al valorii
creatiilor ei, d-l T. Opris i-a tiparit în colectia
"Sagetatorul" â Cenaclului primul ei volum-"Femeia de
dimineata". Placheta de versuri este o marturie, si prin titlul,
a ipostazei începuturilor de maturitate poetica a acestei
adolescente de aproape 18 ani, pe care editorul o gratuleaza
generos cu aprecierea de "sapho moderna".
Sârguincioasa,
însusindu-si
cu
aviditate
cunostinte din domeniul stiintelor exacte, dar, mai ales,
umaniste, eleva a participat în anul scolar trecut, în clasa a
X-a, la Concursul de literatura "Mihai Eminescu",
reprezentând judetul la faza pe tara.
Buna colega, exigenta si responsabila în acelasi
timp, a fost aleasa în ultimii doi ani de catre elevi drept
lider al clasei.
Este, de asemenea, o prezenta activa în viata
culturala a scolii, facând parte din formatia de
reprezentare a Clubului interdisciplinar "Sincret-art" din
Colegiu, pentru care a compus si scenariul unui spectacol.
Fiindu-i recunoscuta valoarea între condeierii din
scoala, a fost aleasa , în ultimii doi ani, ca secretara a
Cenaclului "Aspiratii". Comentariile ei din cadrul
dezbaterilor din cenaclu sunt nu numai analitice , dar si
interesante prin noutatea perspectivei pe care o propune.
Este, de asemenea, redactorul-sef adjunct al revistei
cenaclului - "Aspiratii literare".
Versurile scrise de ea în ultimul timp contureaza
formula unui lirism narativ, cu scenarii simple, dar de o
deosebita forta sugestiva. Autenticitatea trairilor eului liric
cu o problematica diversa, de la cunoastere la iubire, de
la copilarie la creatie, este dublata de o componenta
reflexiva în formula versului liber de o armonie evidenta
însa.
Aflata în "dimineata existentei ei literare", adolescenta Sabina Hondru, eleva în clasa a Xl-a, are în fata un
drum lung de parcurs în fixarea formulei poetice personale de
semnificatie, dar talentul, munca si disponibilitatile
meditative îi vor asigura o evolutie evidenta. Credem ca prin
noile ei poezii si, de ce nu, prin noi volume, vom asista, nu
peste multa vreme, la atingerea vârstei "amiezilor ei
literare".

10

profesor Gheorghe Bucur, coordonatorul
Cenaclului "Aspiratii"
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Noaptea ,
Când cerul se-odihneste,
Râul danseaza vals.
Cu barca ce-o doreste.
Noaptea,
Când cerul se-odihneste.
Vântul ce varatic
Sta-n vale si suspina
De vârfurile ramurilor
Parca se anina.

• Data nasterii: 09.08.1993
• Eleva în clasa a Vl-a la Scoala
"ALEXANDRU CIUCURENCU" din Tulcea
• ACTIVITATE LITERARA: poezii si proza; creatii lit
erare publicate în revista "Decarii" a scolii "Alexandru
Ciucurencu" , Tulcea
• PREMII OBTINUTE: - premiul I poezie la concursul
literar "Tinere condeie" -mai 2003, faza judeteana
-premiul I poezie la concursul literar "Tinere
condeie" -mai 2004, faza judeteana
- premiul III poezie la concursul literar "Tinere
Condeie" -mai 2005. faza judeteana

*NUMAI...
¦

Numai un soare candid si pur
Poate sa- mi mângâie acum sufletul îndurerat,
Îmi doresc ca Luna de pe cer sa pot s-o fur,
S-o tin în palme, dupa ce tu ai plecat...

Noaptea,
Când cerul se-odihneste,
Tot ce doarme,
Parca-ntinereste.
*DACA AS FI...
Daca as fi o pasare albastra,
As pluti pe-un fir de borangic.
Lunii i-as coase marama regeasca.
Soarelui i-as broda un zâmbet... cât de mic.
Daca as fi un fluture vioi.
As saruta mii de petale
Si sub picatura caldei ploi
As slavi miresme florale

Numai bocetul frunzelor se-aude pierdut,
Iar eu stau gândindu-ma la tine,
Totul e melancolie si atât de tacut...
Copilarie draga, de ce-ai fugit de mine?

*NOAPTEA
Noaptea ,
Când cerul se odihneste,
In codru urla lupul
La luna ce-o priveste.
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• S-a nascut la data de 8 iunie 1986 într- un
oras cu rezonante istorice, Marasesti, din
judetul Vrancea.
• A urmat cursurile primare si gimnaziale la
Scoala. Generala "Simion Mehedinti" din
Soveja. Actualmente este elev în anul V la
Seminarul Telogic Liceal "Chesarie Episcop
ul" din Buzau.
•A participat cu succes la olimpiade scolare
de limba româ na (faza nationala în clasa a
VIII-a) de istorie si de Istoria Bisericii Ortodoxe Române.
• a debutat în Revista Lacrima (2003) cu
povestirea Dumicus . Valentele poetice si le-a
demonstrat în Revista Credo (2003). Succe
sul deplin 1-a cunoscut prin publicarea
poemului dramatic în versuri "Plinirea
vremii" în Revista Muguri (2005).
Pasiunea pentru istorie se manifesta si prin
realizarea paginii de specialitate de la Ziarul
Cronika din Sibiu.

PLINIREA VREMII
(fragment)
Veniti, dati-va aproape, ascultati: întru-nceput
Dumnezeul Preaputernic a facut cer si pamânt.
Le-a-ncropit podoab-aleasa, le-a-ncalzit la pieptul Sau,
Si privind câte facuse n-a aflat nimica rau:
Toate-ntru cuviosie staruiau la locul lor,
împlinind cu bucurie datul dat de Creator
Si slujindu-si în iubire, se-ntreceau întru cântare.
Domnului aducând slava ape dulci si zari usoare.
Si peste toate, mai mare, puse Dumnezeu pe om :
El sa fie al fapturii celei simtitoare, domn.
Si sub sceptrul sau sa tina pestii apelor curgânde,

Pasarile ce s-avânta catre zarile flamânde.
Fiarele saltând pe fata rabdatorului pamânt,
Târâtoarele ce-abia pot sa-si ridice teasta-n vânt.
Cu o vorba-ntreg pamântul urma el sa ii supuna.
Chip fiind al Celui Care rasarise lumea buna.
Dar potrivnicul diavol, azvârlit de Dumnezeu
Din ceruri preafericite, caci râvnise tronul Sau,
Prinse ura pentru omul rânduit a stapâni
Faptura cea simtitoare, si-nsusi diavolul simti
Cum ca omul prin iubire s-ascultare va ajunge
În locul din care dansul izbutise sa se-alunge.
S-avea omul o porunca de pazit cu strasnicie ;
Stia ca, nesocotind-o, n-avea decât rau sa-i fie.
Iar pazind-o, doar de bine urma ca sa aiba parte:
Cu porunca era viata, fara ea dadea de moarte.
Si-atunci diavolul cu ura prefacuta în minciuna
Si-n vorba lingusitoare, porni omului sa-i spuna
Cât de dulce e calcarea de porunca, ce fireasca
Ar fi acea întâmplare ca el sa nesocoteasca
Drumul aratat de Domnul ; ce frumos, ce bine-ar fi
Porunca dumnezeiasca de-ar putea nesocoti.
Si omu -1 crezu pe dânsul si-1 urma. Iar Dumnezeu,
Vazând înselat de diavol pe iubitul robul Sau,
Îl împinse de la fata-1 drept în ale mortii brata,
Îsi întoarse de la dânsul milostivnica Sa fata,
Si-n adâncul întuneric îl lasa orbecaind
Pâna ce-a lui rautate se va-ntoarce în pamânt.
Iar ca sfânta mângâiere Dumnezeu fagadui
Ca-ntr-un timp le va trimite pe Cel Ce va izbavi
Neamul omenesc din moartea care îl tinea robit,
Si-1 va sui iar la Tatal, curatat si mântuit.
*
Ei îmbina strasnicia cu blândetea si rabdarea,
Pân' ce Domnului gati-vor un neam binecredincios
Care sa petreaca vesnic întru Iisus Hristos.
Ei sunt cei ce duc în lume vestea bun-a lui Iisus,
Ei învata pe popoare ca raul a fost rapus,
Si boteaza-n noua lege pe toti care cred si vor
Sa rapeasca mântuirea pentru sufletele lor.
Deci, trimiterea mea-n lume este de-a striga cu foc :
Voi, cei apasati de patimi, voi, cei fara de noroc.
Voi, a caror vlaga toata s-a surpat în osteneli,
Voi, ai caror ochi se scalda-n valul crudelor dureri,
Patrundeti-va la suflet de chemarea lui Hristos,
Primisi jugul blând si dulce-al veacului nestricacios.
Lepadati robia carnii si-a lumestii neputinte,
Si va umpleti nazuinta cu-ale duhului dorinte,
Lui Hristos dati viata voastra si cu grijile ei toate.
Ce veti lua în schimb ? : IUBIRE, MÂNTUIRE,
LIBERTATE !
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persoane reale care au existat - si unele mai
exista înca - printre noi tulcenii precum
Tâmadau, alias librarul, Nicu Plombagina
n ziua de 20 iulie a anului 1934 se naste Mirel, alias Gicache zis si "boala vaduvelor" ,
în Tulcea scriitorul de notorietate nationala despre care nu cred ca exista tulcean de peste
Valentin Serbu. îsi începe studiile medii la 40 de ani sa nu fi auzit, Ilie Costea, zis "Nea
liceul "Spiru Haret"- Tulcea, de unde este Nicu Mardoiu", a carui replica "Da-mi cinci
exmatriculat în 1951 pe motive politice. Dupa leii" a tacut epoca în Tulcea anilor '60, Neco perioada de detentie de aproape 3 ani, ter- tara Hanibal Popescu, alias "bobocii' Iu' nea
mina cursurile liceale în 1968 la fara Sandei" si multe, multe altele.
frecventa. Lucreaza la munca de jos în
Medgidia. Constanta ca electrician pâna va
obtine mai apoi un post la biblioteca
judeteana din Tulcea(1971-1974).
"Se scursesera sase luni de la stabilirea mea în Constanta si schimbasem, în
acest rastimp, nenumarate gazde. Pretutindeni, în orice casa care ma primea, descopeream cusururi si pricini de profunda
nemultumire. Intr-un loc nu aveam acces la
baie, într-altul nu aveam intrare separata,
într-o casa nu puteam lucra în liniste, întralta mi se cerea sa nu întârzii noaptea. Si tot
asa, schimbându-mi domiciliile, cautând
mereu alte si alte gazde ...cutreieram
cartierele, nimerind în felurite cladiri, venind
"Considerat un mare scriitor în literîn contact cu feluriti oameni, care de care mai atura satirico- umoristica contemporana.
ciudati si mai interesanti. Am cunoscut firi din Valentin Serbu s-a impus ca un scriitor de
cele mai deosebite, înclinatii si pasiuni, marca si în domeniul prozei fantastice, marapucaturi si naravuri care, nu o data, m-au turie elocventa fiind cartea de exceptie "Fanpus serios pe gânduri. Lumea pe care o tastica Delta"(Editura Cartea Româneascacunoscusem astfel, se considera obligata, nu Bucuresti 1976) în care nuvele precum
s t i u d e c e , s a s e a m e s t e c e î n v i a t a "Vedenia", "Poarta","Fereastra Timpumea. "(Valentin Serbu, Autograf)
lui", "Crepuscul" si "Paianjenul" frizeaza
Debuteaza cu proza în revista dobro- capodopera. Este o carte stranie, unica în litgeana "Tomis"(1968), realizând apoi un debut eratura româna. Carte de o originalitate cu
editorial cu volumul de proza "Provin- totul si cu totul deosebita, în care autorul
ciale"(Editura "Cartea Româneasca"traieste obsedat de o realitate misterioasa pe
Bucuresti 1971). Personajele operelor sale
care ceilalti oameni din preajma lui nu o perseamana aproape pâna la identificare cu unele
cep si a carei vibratie intima si patetica el o
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asculta în sine pentru ca apoi sa ne înstiinteze
si pe noi. cititorii, despre bizara aventura de a
fi om si miraculoasa "întâmplare" de a fi scriitor..." (Constantin Beijenaru)
Bibliografia lui cuprinde poezii din
adolescenta si tinerete ramase în manuscrise
si un numar important de povestiri si romane
publicate:
- Provinciale (nuvele). Bucuresti, Ed. Cartea
Româneasca 1971
- Expeditia (roman). Bucuresti. Ed. Cartea
Româneasca 1972
- Dezacorduri (nuvele). Bucuresti, Ed.
Cartea Româneasca 1973
- Figurantii. Baltazar (romane), Bucuresti,
Ed. Cartea Româneasca 1974
- Povestiri senine. Bucuresti, Ed. Cartea
Româneasca 1975
- Fantastica Delta (schite). Bucuresti, Ed.
Cartea Româneasca 1976
- Fantastice (nuvele). Bucuresti. Ed. Cartea
Româneasca 1978
- Vizita de adio (proza satirica). Bucuresti.
Ed. Eminescu 1979
- Inocentul (roman). Bucuresti, Ed. Cartea
Româneasca 1980
- Satirice (schite). Bucuresti. Ed. SportTurism 1982

- Tentative(proza ultrasatirica),Bucuresti,
Ed. Eminescu 1983
- Tarâm necunoscut (nuvele). Bucuresti.
Ed. Eminescu 1983
- La iarba verde (proza). Bucuresti. Ed.
Cartea Româneasca 1985
- Vânzatorul de amintiri. Capcana (proze)
în "Vânzatorul de enigme: Antologie de proza
contemporana". Constanta. Ed. Europolis
1993
Timpul însa, n-a mai avut rabdare, astfel ca si-a început Marea Calatorie trecând pe
"puntea suspinelor" Dincolo, în ziua de 29
ianuarie 1994. Acum, la mai bine de 10 ani de
la moartea sa , Vasile Serbu a intrat în constiinta literara locala drept cel mai important
prozator tulcean.
Ruluca ANASTASIU, cls. a X-a A
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* PUSTIETATI

* TIMPUL
Timpului, aprigului nostru dusman
Aripi de amintiri i-au crescut.

E pustiu si rece. iar tristetea ma îngheata.
Un strop de roua de mi-ar mângâia
Ochii înecati în pacea dura a singuratatii,
Atunci sigur lumina mi-ar înflori
În întunericul albastru al pierdute- i mele
sperante argintii.

O viata, o clipa, un minut,
Trec ca visele
Lasând în urma amintirile
De ce?
De ce nu-i putem taia aripile?
Sa se opreasca-n loc,
Sa ne bucuram de viata
De ce trece atât de greu?
De ce nu mai ai speranta?
* EU. TU
Eu am gresit.
Tu gresesti.
Eu am iertat,
Tu nu ierti.
Eu am suferit,
Tu ai râs.
Eu am plâns...
Oare ce faci tu acum?
* AMINTIRI
în sufletul meu traiesc în armonie
Dezamagirea, tristetea si speranta.
Din ele nasc visele.
Ce poate fi mai crud
Decât un vis frumos pierdut?
* PRIVESC
Privesc luna,
Privesc stelele.
Marea, zarea...
Privesc undeva departe,
Pe-o veche pagina de carte.
Locul meu e printre ele?

* ANI TRECUTI
În ochi mi se- îneaca primavara,
În par mi se joaca fulgi de nea si ghiocei
Pielea zbârcita mi-o mângâie aroma florilor
de tei
De mult nu mai aud fosnet dulce din padure.
Doar sufletul a ramas ca de obicei.
* TRAIRE
Genele îmi încalzesc ochii
Umeziti de umbre de roua rece,
Obrajii mi se îmbata cu cocktail
De lacrimi de tristete si de bucurie.
Buzele îmi amortesc, dar se îneaca
În savoare de flori de fericire.
* ALTERNANTA
Te inspira în tacere aroma prafului de stea
Ce te poarta-n întuneric pe ploaie dulce de
lumina
Si sfaram în palme cruda speranta
Ce îmi înfloreste în inima
Pe masura ce o îngrop în fericirea
Care o cuprind cu privirea îmbatata de
puritate.
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* Vis algoritmic

Mi-e somn,
cu somn de vise,
de puf si de gânduri.
nostalgii ce difera
se sparg în mii de cioburi
fericiri si nenorociri
se întâlnesc la rascruce de drum
clipele de extaz
se dezvaluie , iar un sir discret
alcatuit de un matematician
dumnezeiesc
din tot ce-a daruit ...
în bezna se topesc,

• Eleva a Coegiului Dobrogean "Spiru
Haret"- Tulcea , clasa a Xl-a G.
• Membra a cenaclului literar al colegiului.
"Aspiratii"
• Participa la Concursul Literar "Tinere con
deie" 2004- faza judeteana- locul II-poezie ;
Concursul National de Poezie si Eseu" Panait
Cerna"2QQ4 ; Festivalul National de Poezie
Tânara "Eminescu" Calarasi-2005 premiul. 111 ; Concursul interjudetean de
creatie literara "Ars Nova" Braila 2005premiul I poezie ; Concursul literar "Tinere
condeie" 2005 - faza judeteana-premiul I .
• Publica în revista colegiului "Aspiratii";
Antologia Festivalului National de Poezie
Tânara "Eminescu "- Calarasi-2005 ; revista
Colegiului National "B.P.Hasdeu"-Buzau
" Viziuni"

* Sfârsit
Întorsi cu fata la zid
numaram caramizile,
le ghicim amara roseata
învatam pe loc sa le iubim
asteptând din spate furtuna
care sa ne spulbere atomii vietii
in jertfa creatiei.

* Adormire
- data viitoare când ma nasc îmi astern
alta fatalitate
ca sa-mi vând moartea mai scump;

* Vis de eu
Întuneric viu de primavara
La fereastra mortii zâmbeste angelic.
Flacara gândului viitor,
În copacii goi de idei,
Spânzura aiurita de pustiu
Batuta de vântul ispitei
Spalata de ploaia sufletului
Uscata în desertul amintirii.
Liniste albastra ...

trairile acestea îmi aduc aminte de sperante
bluemarine,
aud coborâri interzise :
-nu trageti va rog nu trageti!
este frica nascatoare de minuni
-nu ardeti va rog nu ardeti!
sunt sentimentele mele întâmplator
alungate.
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* Amintire
Aripa unui fluture
Deseneaza
În frunze de castan
Copilaria...

* Dimineata
Cafeaua amara
îsi plimba aroma
prin Biblia uitarii
* Capcana îngerilor
Fagaduindu-mi izbavirea,
îngerul meu în sunet mut,
din nimbul sau rupe-o bucata.
Mi-o asterne-n mâine. Si deodata
ea se preschimba -n rece lut
si-asa îmi vine împlinirea.

* Pedeapsa
Împarte- mi gândul
În secunde
Si numara- mi eternitatea!

Cu mâinile dibace acuma
îi plamadesc aripe noi
si-acum pentru întâia oara
îngerul meu în ceruri zboara.
Zborul i-1 curma-aripi moi
si vin napoi sa umple huma.

* Moarte
Banalitatea
Ma bea cu lamâie
În pahare înalte.

Huma se uda, o ud cu lacrimi...
Cu gându- mi doara prins în ger.
Din lutul rece plin de patimi,
Din aripi... eu îmi fac un înger.
17
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CANITON
Roman (Premiul I pe tara la Concursul
pentru elevi "Jules Verne" - 2005)

Scurta prezentare
Romanul ilustreaza o frântura din istoria
Canitonului Negru, a carui evolutie este strâns
legata de planeta geamana, Canitonul Alb. desi
diametral opus fata de cea din urma, cel putin în
ceea ce priveste normele si constitutia morala a
individului.
De asemenea, povestea urmareste destinele particulare ale celor osânditi sa poarte cu fruntea
înaltata pecetea timpului lor în calitate de
reprezentanti ai unei generatii sortite initial confuziei, apoi agoniei.
Adânc nî telenit în feudalism si conservator in
aparenta. Canitonul Negru reprezinta focarul înca
necopt al dezbinarii în cadrul luptei pentru putere
prezenta în felurite forme.
Schimbarea e aproape, însa cei ce tânjesc dupa ea
vor fi si primii varsatori de sânge; vrajba culmineaza cu un conflict de proportii neasteptate, în
care e târât si Ximanul, principala putere militara
din galaxie si fosta colonie Canitoniana. Marile
puteri se aliniaza de-o parte si de alta a fisurii
care se casca repede si sigur între cele doua
planete-surori. Planurile ambitioase de întregire a
vechiului Caniton prin urcarea la tronul Alb a Eeslasei-mostenitoare a tronului Negru- nu fac decât
sa stârneasca mania strabunilor; blestemul lor însa
cunoaste leac pentru setea de putere.

- fragment Trunchiurile mov ale copacilor ce
margineau drumul luceau umede, iar frunzele
pareau de argint. încununate de picaturile
luminoase de ploaie care oglindeau cerul.
Un cal gri pestrit se opri în fata portii,
iar calaretul, un tânar brunet cu vagi urme de
oboseala pe chip, sari pe poteca. Armasarul
necheza si batu nerabdator din copite, în timp
ce poarta grea de metal se deschidea hârâind.
O slujnica îl pofti pe vizitator înauntru,
oferindu-se sa duca la grajduri calul, dar
tânarul refuza pe motiv ca nu sta mult.
- Cu ce ocazie pe aici, Ko? întreba
Isabel. care venise de undeva din gradina,
ridicându-si poalele rochiei pentru a nu o
murdari.
Ko-Jamel bâigui ceva ininteligibil pe
o voce ragusita, apoi privi florile rosii
îmbobocite de pe marginea potecii.
- Din pacate, Atheas nu e aici, dar daca
pot sa te ajut cu ceva...
Tânarul clatina din cap. parând îngrijorat. Constata, mai mult ca pentru sine. ca era
târziu si urma sa nu mai ajunga nici la sfârsitul consiliului.
- Nu trebuia sa fie mâine? se mira
Isabel.
- Da... da... mormai Ko. Doar ca s-au
razgândit... (Armasarul necheza nervos.)
- Stai , te rog, un moment. Amae , îmi
aduci calul?
-...dar?!...
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- Scuzati-ma , îl întrerupse Isabel. deja
satula de toata poliloghia, dar pe cine numiti
dumneavoastra "tradatori"? Sunt inclusi în categorie
si cei care iau decizii în numele conducatorilor fara
acordul acestora?
Senarue ramase tacut un moment, prea uimit
ca sa mai poata spune ceva.
- Dar , doamna...
- Sa stii ca are dreptate, Senarue. Ne spui si
noua ce crezi tu ca însemna "tradator"? Asta, bineînteles, înainte sa vina Atheas si sa-ti spuna si parerea lui.
S-ar putea... hm... sa nu fie chiar pe placul tau. spuse
barbatul de lânga Isabel.
"Deci dumnealui a staruit sa fie anuntat si
Atheas" gândi ea. încerca sa-1 priveasca, desi statea
chiar în stânga ei. Acesta rânjea, parând foarte amuzat
de tot ceea ce se întâmpla. Avea niste ochi cenusii ca
cerul înnorat ce exprimau întelepciune, dar si viclenie.
"Ar trebui sa am încredere în el?" se întreba Isabel,
vazându-i mâna dreapta despicata de o cicatrice adânca
ce pornea de la baza degetului mare si se pierdea sub
mâneca neagra.
-Lacoze, lasa-ma sa termin, mârâi Senarue.
Tradatorii sunt toti cei care vând informatii dusmanilor
(Isabel îl fixa cu privirea). Si am impresia ca unii dintre noi nu au venit cu gânduri curate aici. Ce zici,
Raalz? Tu i-ai informat despre consiliu? se adresa el
roscatului, care privea la fel de linistit.
- Daca aveti vreo dovada... ridica el din umeri
cu nonsalanta.
- Nu a fost el, domnule, spuse tânarul cu ochi
verzi, acum parând calm si atent.
- Ce te face sa crezi asta?
- Pai ... Eu am fost, raspunse el hotarât, dar,
când în toata sala nu mai rasuna nici un sunet, curajul
paru sa-l paraseasca, iar el se prabusi pe scaun si lasa
privirea în pamânt. Le-am... le -am spus de ascunzatoare si...
Nu mai reusi sa-si termine fraza. Senarue înca
se uita complet uimit. Lacoze... zâmbea?!
- Moarte tradatorilor! striga un barbat ce
statea între Ko si Senarue. Inculpatului îi tremurau
mâinile, albe de încordare.
- Daca ... daca va dau informatii despre ce planuri au (vocea îi tremura)... N-am vrut sa ma bag în
asta... trebuie sa întelegeti, murmura el si îl privi rugator pe Senarue. Acesta se încrunta putin, dupa care
spuse:
- Bine . Suntem de acord sa te lasam sa pleci
în schimbul informatiilor. Oricum, de azi, nu mai
faci

parte din armata.
Murmure înconjurara sala. Isabel ar fi dorit sa
se ridice de la masa si sa plece de acolo. începuse sa
regrete ca venise.
- Cine e liderul lor?
- Nu crezi ca ai uitat ceva, Senarue? rasuna o
voce clara din spatele Isabelei.
- Sire ... bâigui cel numit.
- Ma rafuiesc mai târziu cu tine, spuse Atheas
rece.
Isabel strânse pumnii, simtind un fel de panica. Nu voia sa-si priveasca sotul, asa ca întoarse capul,
paru-i negru stralucind în lumina focului.
- Închide ochii, i se adresa cu blândete Atheas
tânarului. îmi pare rau, copile, zise el înainte sa apese
pe tragaci.
Se lasa o liniste de mormânt. Dupa câteva
minute bune, Senarue se uita cu ura.
- De ce-ai facut asta? Am fi putut obtine informatii pretioase!
- Si tu l-ai fi lasat sa plece linistit acasa, nu? Sa
mai afle si "dusmanii" ceva "informatii" din tot ce-ai
urlat în gura mare la acest... consiliu, daca asa vrei sa1 numesti. De fapt. pe tine nu te prea intereseaza
metodele lor de tortura, raspunse Atheas, tintuindu-l cu
privirea. Care ar fi fost diferenta daca îl omorai tu,
dupa ce aflai tot ce-ai fi vrut?
- Eu macar n-as fi facut-o de fata cu o femeie,
scrâsni Senarue din dinti.
- Ai fi un conducator bun, stiai? Pacat ca
numai lasii ar putea urma un lider fara cuvânt. Ai sa
simti tradarea chiar pe propria piele, asa ca sa fii
pregatit.
Isabel tremura. îi era frica sa deschida ochii si
sa vada corpul tânarului zacând inert pe jiltul de piatra,
cu haina patata de sângele cald înca. Ko o apuca de
mâna, dar si el parea la fel de îngrozit.
Atheas ramase nemiscat, cu mantia neagra
fluturând usor si cu pistolul la picioare, de când îl
lasase sa cada acolo. Avea o privire de gheata, ochii îi
straluceau, dar ceva din expresia fetei îi dadea o aura de
lumina rece, în bezna din jur.
Erau doar doua persoane ce pareau sa nu fi observat
nimic: Raalz -la fel de senin ca mai înainte - si Nicoss de
Lacoze, cu cicatricea lui. Acesta din urma îi zâmbi lui Atheas,
care înclina capul, fara sa-l priveasca. Dar nimeni nu mai
zicea nimic.
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• Premii: concursul "Tinere Condeie",
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municipala. Constanta - locul 1 (2003):
Concursul "Mihai Eminescu", faza
judeteana, Constanta - premiul 111 (2002).
Publicatii: aparitii în diferite numere ale
revistei "Aspiratii" si "Aspiratii literare".
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Uite unul...si înca unul...sunt tot mai
multi. încet- încet, fulgii se întâlnesc si,
ajungând jos. se întreaba cine este responsabil
pentru aceasta fericire. Dar el nu mai era sa
ridice doua degete sa spuna:"EU!"...primul
fulg de nea se topise...
* Va rog, aveti grija de mama mea!

Imaginea Maicii Domnului veghea deasupra
sufletului unei gargarite. Cu privirea ridicata
Azi m-am spart: m-am spart si au ramas bucati de la cer, se ruga pentru viata acestei fiinte. Cu
eu pe drum. Dar e bine. Asta înseamna ca o sa ce era vinovata ea? Nu avea nici o putere
gasim drumul la întoarcere... o sa-1 gasim urmând asupra destinului.
bucatile de eu...
Imagini din trecut îi veneau în gând:
Picaturi de tu am sorbit azi dimineata si m-am primul zbor, prima iubire, primul copil, ultiîmbatat pentru toata ziua. Acum e seara si în ma clipa. Cu o aripioara încerca sa se ridice
ameteala mea gasesc gânduri de tu...
pentru a arunca o privire în jur. Vede icoana si
ramâne cu un zâmbet pe buze. Drumul îi va fi
Miros de eu intra dimineata pe fereastra si ma vegheat.
adoarme într-o bucata de vis cu franjuri de bolta
Cu lacrimi în ochi, fetita statea lânga
înstelata si frunze de drum luminat.
acea gargarita si se gândea la moartea mamei.
Oare si drumul ei a fost linistit?
* Ratacire
*Pronumele vietii

Începea sa ma doara coasta din care Dumnezeu o
tacuse pe Ha. Soarele prindea coaja. încât apusul
nu mai însângera atât de adânc valea tristului adevar. Plecam seara sa culeg stele si luna din mare:
dar si marca facuse riduri în asteptarea unui nou
Poseidon.
Nu mai ramânea nimic de pierdut. Poate doar
cerul ochilor spre care zburam atât de albastru.
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reci...te-am întepat cu un bold ruginit si te-am
rastignit pe un vechi carton...si totusi...m-ai
iertat...
* Anunt

* Fluturele culorii

Vând aripa zgâriata de cântecul zborului, vechime de peste doua mii cinci sute de
vise. Pentru mai multe informatii, cautati
floarea roz din carnetelul de amintiri.

Ploua în culori în zilele albastre. însa
eternitatea îmi pateaza aripile în degradeuri
abstracte si astfel sper ca toamna a venit din
nou...dar poate divinitatea a uitat sa ma
picteze...
* Fluturele apei
De ce mi- am contopit zborul delicat
cu perfectiunea fluida? Ca sa dau nastere valurilor ce ajung uneori dincolo de
stânci...si...ca sa nu ma poti prinde... ma scurg
deja printre degetele tale...
* Fluturele soarelui
* Clipe de fluture
Te-am topit iara voia mea...si pentru a
mi-o ierta va trebui sa-ti daruiesc o raza din
aripile mele...Astfel, voi trai vesnic prin
tine...sau cel putin pâna te vei contopi cu
soarele. metamorfozându-te în lumina...
* Fluturele iertarii
Ti- am rupt o aripa...ti- am suflat
culoarea si stralucirea...te-am târât prin nisipul fierbinte, apoi te-am aruncat în valurile

Partea I - prima raza cald-aurie.
primul surâs, prima vibratie.
Partea a Ii-a - a doua dezamagire, al
doilea plâns, a doua uitare..
A "n"-a parte - eternitatea petalelor
tatuate în suflet, ur mas al labirintului ce seaca
vesnic.
"Cartea clipelor de fluture prafuite cu
zboruri desenate de aripi".
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SCHIMBARE
Ploua si este frig. Pe strada pustie si întunecata
îsi face aparitia un individ de statura medie, tinându-si mâinile în buzunarele de la haina. Mergea cu
pasi mari, îndreptându-se spre liceu. Era trecut de
21:30, deci nimeni nu mai era în cladire, în afara
paznicului, care, beat, dormita probabil printr-o
clasa.
Tânarul intra în liceu, coti stânga, urca rânduri
de scari si se opri brusc, uitându-se în spate, apoi
se aseza pe jos, sprijinit de perete.
- A dracu' viata!
îsi scoase telefonul, bricheta si tigarile din
buzunarul de la piept al hainei, aruncându-le în
fata lui.
- Probabil ca ma cauta... saraca mama, ea nu a
gresit cu nimic. Nu e ea de vina pentru viata mea.
Ce porcarie! Nu mai vreau nimic!
începu sa tremure, uitându-se tinta la un tabloul
de pe peretele opus. Era singurul tablou de pe acel
perete.
- Ar fi mai bine sa mor... sa nu mai stie nimeni de
mine. Pur si simplu sa dispar! Dar asta înseamna
sa pierd, sa ma las batut!
Pe fata îi aparu un zâmbet, iar ochii îi scânteiara.
- Dar ce ar fi sa moara ceilalti, sa dispara ei!?
Zâmbetul i se sterse si privirea îi reveni asupra
tabloului. Nu avea pic de culoare, fiind realizat în
creion, dar era frumos. Prezenta chipul unei fete
ce zâmbea.
Cerul se aprinse, apoi se auzi un tunet puternic, ce zgudui ferestrele. Baiatul îsi întoarse
privirea catre fereastra. Timp de câteva secunde
avea impresia ca se schimbase ceva.
- Ce rece e pia tra! Dar e mai bine asa, sa nu ai sen

timente, sa nu-ti faci griji pentru nimic, sa nu ai
nevoie de nimeni! Singura si rece!... Cred ca am
dreptate, nu-i asa?
începu sa râda. Se uita din nou la acelasi tablou,
numai ca zâmbetul fetei, parca disparuse. Tabloul
tot frumos era dar... rece.
- Am înnebunit! Cine dracu sa-mi raspunda. Tu
stii ce înseamna iubire? Prietenie, tradare sau min
ciuna? Stii? Stii ce înseamna dragoste? Vrei sa stii
ce exprima? Nu prea ai de ales, nu?
Lasa capul în jos, închizându-si ochii. în acel
moment lumina se întrerupse.
- Suferinta, tristete, amaraciune...asta înseamna.
Ce m-am saturat de afirmatii precum: "vom fi
mereu prieteni" sau "te iubesc". Minciuni!Feric i
ta esti tu piatra ca nu poti simti.
Trupul îi fu coplesit de un fior, se simti gol.
- Ce... mama dracu!!!
- Chiar crezi ca e bine? se auzi o voce pierduta
venita din întunericul ce-1 înconjura.
- Disperat sunt, dar nebun, nu!
- Nu ai cum sa întelegi!
- Cine vorbeste?
- Dar vei întelege!
- Cine ...
Un tunet puternic zgudui tot. Tabloul de pe
perete cazu. Lumina reveni.
Urmatoarea zi, când elevii au ajuns la liceu,
vazând tabloul pe jos l-au pus la locul lui, lânga
celalalt tablou, ce reprezenta un chip... de baiat.
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celor care merg pe strada, iar când te uiti la ei ai
impresia ca esti singurul om nefericit de pe
pamânt, când de fapt suntem toti niste nenorociti,
care ne târâm prin tarâna scurmata de atâtia lideri
incapabili sa îsi conduca propria existenta. Ma
enerveaza tristetea si ma enerveaza nedreptatea.
As vrea sa ma revolt, dar tot ce reusesc este
sa îmi înabus singur frustrarile vechi de mai bine
de o suta de ani, îngropate pâna în cea mai mica
particica a trupului meu profanat de prostia altora.
Ma cutremur când vad atâta durere si atâta revolutie inutila. Nu exista revolutie exista doar
schimbare. Nu exista iluzie, exista doar viata. Nu
exista durere, exista doar vindecare.
Aud si acum tobele aborigene care îmi bubuie
în cap si ma ametesc într-un joc hipnotic. Ma
regasesc pierdut în timp si spatiu si nu am absolut
nimic de care sa ma pot prinde pentru a evita
caderea în gol. E iminent. De multi ani cad. De
multi ani cad. îndreptându-ma spre nicaieri. De
mult timp am avut tentative sa aterizez undeva,
dar de flecare data am considerat ca nu am gasit
locul potrivit pentru a ma lovi. Nimic nu mi se
potriveste, iar eu nu ma potrivesc cu nimic. Ma
simt ca un cub facându-si loc inutil printre peretii
circulari ai unui tub rigid prin perfectiunea formei.
Cine sunt? Si de ce nu reusesc sa îmi gasesc
calea? Ratacesc precum Moise prin desertul
cunoasterii si nici dupa 3 mii de ani nu am gasit
adevarul. Toti cei care ma urmau au murit. Nu am
avut destul adevar cu care sa îi hranesc. S-au
prabusit rând pe rând si au gustat din pamântul
uscat de atâtia însetati ce i-au supt pâna la ultima
picatura de dreptate. Si-au plimbat buzele crapate

peste firele de praf si rocile rigide le -au patruns
pielea eliberând sângele adevarului depozitat pentru atâta timp în capilarele firave. Au strâns în
pumni tarâna pulbere si apoi au ramas cu palmele
murdare de pamântul ce s-a împrastiat în zare si
oricât ar fi încercat sa îl prinda înapoi nu au reusit
decât sa se târasca pe uscat frecându-si trupul
aspru de buruienile otravitoare ale mortii. M-a
nemultumit moartea lor si faptul ca m-au lasat singur în expeditia asta umilitoare si frustranta. I-am
îngropat pe rând la umbra soarelui si i-am lasat sa
se arda în razele biciuitoare ale nedreptatii.
Am pornit atunci la apus si am mers exact
2000 de ani pâna am atins în sfârsit capatul. Atunci mi s-a aratat un om înalt si usor canit, cu o mustata aranjata milimetric si îmbracat cu dichis. Fara
sa întreb cine e, s-a recomandat drept "Presedintele" si mi-a promis o viata [mai buna]. Nu l-am
crezut la început, rapus fiind de neîncrederea în
orice fel de promisiune. Dar el m-a prins de mâna
si m-a ridicat din nisipul miscator ce îmi înghitise
constiinta. Ne-am urcat într-o racheta de lux si cu
viteza luminii am risipit tot desertul în care eu ma
chinuisem pentru atâta timp si în locul lui a crescut o gradina minunata în care fluturii zburau pâna
la infinit si înapoi într-o miscare ordonata ce se
confunda cu un vârtej de culoare si sclipire. Apoi
ne-am plimbat în Univers si am facut cunostinta
cu fiinte extraterestre constiintei noastre si am
învatat sa acceptam relativitatea si sa consideram
mai multe tipuri de adevar simultan general vala bile. Niciodata nu am cunoscut atâta viata în cosmos. Niciodata nu am atins stelele cu vârful fin al
degetelor la fel cum niciodata nu am gustat din
paharul cunoasterii absolute.
Dupa ce am ajuns iarasi pe pamânt, m-am
prabusit pe cimentul tare al zidurilor în interiorul
carora am copilarit, mi-am amintit jocurile de-a
v-ati ascunselea si am înteles ca înca de când
aveam câteva sute de ani mi-am propus sa
ratacesc în cunoastere si sa nu cedez niciodata în
fata injustitiei. De când ma stiu fug de minciuna si
m-am afundat parca mai mult decât mi-as fi dorit
în valul ucigator al vietii si al absolutului.
Iarasi ma enervezi!
Iarasi ma uit la tine si nu vad decât iluzie
preschimbata în viata. Nu existi la fel cum nici eu
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nu exist cu adevarat. Suntem proiectii ale constiintelor proprii. Ma uit la tine si nu ma vad decât pe
mine într-o alta viata.
Pentru un moment am crezut ca o sa fie altfel, dar se vede ca m-am înselat. M-am înselat
amarnic crezând ca se va întâmpla altfel în viata
asta. Ca o sa ma vezi! Ca o sa-mi zaresti sufletul
macar de departe si ca o sa reusesti sa ma citesti...
ca o sa vezi ce gândesc. Dar nu am ramas decât un
mare mister pentru tine. Ma înfasori în valul
necunoasterii si al indescifrabilului si ai impresia
ca asa voi ramâne pentru toti ceilalti.
N-a fost sa fie, iar acum îmi dau seama ca
nici nu putea fi altfel;
Un joc a fost. Doar atât, nimic mai mult nici
mai putin. Cu reguli cam neclare, dar totusi un
joc. S-a terminat, mai repede decât credeam dar
mult mai târziu decât speram. Stiu ca e mai bine
asa, si chiar ma bucur ca s-a sfârsit. A fost neprevazut, iar eu iubesc neprevazutul. M-am îmbatat
asa Ce mult cu el încât am pierdut cauza.
De abia acum îmi dau seama despre ce era
vorba. Se terminase. "NOI" se terminase. Eram,
suntem, si vom fi doar "EU" si "TU". Doar atât.
Timpul nu îl putem da înapoi, iar daca am
putea, unde ar ramâne farmecul atunci? Unde ar
ramâne regretul unei nopti în racheta? Mirosul de
combustibil încins pe dinauntru si aburul degajat
de motorul ce se lipea de noi si se condensa în
mici picaturi de dorinta. Pâna la urma s^a ajuns la
o mare de dorinta cu care s-a inundat racheta.
Siroaiele au intrat în toate circuitele masinariei
suprasolicitate de noi. Atunci am fost la un pas de
eternitate, de a cunoaste infinitul si de a atinge
sfârsitul... dar din nou...nu a fost sa fie.
Racheta n-a cedat, iar noi ne-am ratacit pe
drumul eternitatii...si am trait si am trait atât cât sa
rupem legatura ce ne unea cândva asa de mult.
De ce?
Acum nu mi-a ramas decât infinitul. Ma pierd
în el zilnic.
În fiecare clipa ma plimb pe strazile triste
ale orasului blestemat si vad chipuri vesele. Ma
fac sa ma gândesc ca sunt singurul om nefericit de
pe pamânt. Asa este? Nu mai exista nici un
nenorocit ca mine? Pe ceilalti ce lider capabil îi
conduce? Cine le dicteaza soarta spre fericirea
absoluta? Cine ma împinge spre izolare si cine
ma izoleaza de perfectiunea Am ajuns sa traiesc în
tristete si nedreptate cu toate ca ma enerveaza.
Strâng în mine frustrari de mai bine de o suta de
ani si oricât as încerca sa pornesc o revolta nu

reusesc decât sa ma înabusi în propria constiinta
profanata de prostia altora. Cu zeci de promisiuni
si sute de concepte sunt lovit zilnic iar de pe urma
lor nu ramân decât cu si mai multe întrebari care
îmi bombardeaza mintea si se strâng undeva, întrun colt uitat si din când în când rabufnesc în artificii explozive.
Vad atâta durere în jurul meu si o revolutie inutila.
Ma cutremur. Revolutia este schimbare, viata este
iluzie, iar durerea nu are vindecare.
Ma duc într-un colt si ma droghez cu speranta. Ajung într-un alt loc. Aud tobe ale aborigenilor. Sunt prins într-un joc misterios si ametitor.
Hipnotizat de tot ce se întâmpla în jurul meu, cad
în gol, îndreptându-ma spre necunoscut. Multi ma
cheama spre a ateriza pe credintele lor, dar nici
unul nu ma convinge. Ma întâlnesc cu altii, în
aceeasi situatie ca si mine...îmi devin adepti...si
devin multi.
Ma urmeaza pâna în cel mai uscat desert al
cunoasterii. Trei mii de ani ratacim. Eu înaintea
lor...ei urmându-ma. Multi pier gasindu-si calea
iluzorie. Se prabusesc iremediabil si gusta tarâna,
pe care cândva si altii au pasit. Nu reusesc sa
prinda în mâna adevarul care le scapa si fuge
undeva departe în zare. Pe toti -i am îngropat în
sufletul meu...mustrându-i pentru credinta
alunecoasa. Sunt arsi de biciurile fara mila ale
justitiei divine. Am asteptat sa apuna soarele
pedepsei si am pornit singur spre rasarit. Am
ratacit 2000 de ani prin întunericul dens al minciunii. Am alunecat în propria -mi constiinta si în
propriile idei fara mila. Deodata se facu lumina.
Un om simplu mi-a întins mâna si mi-a promis
binele. L-am crezut îndata si am stiut ca el e
"Presedintele". M-a luat în masina lui si am
strabatut împreuna desertul lasând în urma noastra
dunele de nisip ce se risipeau în necunoscut. Am
atins civilizatia si realitatea. "Presedintele", în
toata simplitatea lui a vorbit lumii întregi si a decretat stare de pace, iar toti în frunte cu mine l-au
crezut si l-au aclamat prelungit. Apoi s-a întors
spre mine, si mi-a întins iar mâna. Mi-a zis ca vrea
sa mearga în cosmos sa afle adevarul despre viata.
Mi-a zis ca are o racheta si m-a invitat sa
cunoastem infinitul împreuna. Cu ochii tristi si
obositi de sperat...m-am uitat la el si i-am spus:
"Te astepta m de mult...unde ai fost?" . Apoi
mi-am daruit pentru totdeauna mâna mâinii lui si
am urcat spre infinit.
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one of my mates from the secondary school, wanting to greet me for the next day, as it was my
birthday. I was very preoccupied at that time , a lot
of things were bothering me: problems at work
and also lots of problems at the university, 1
couldn't seem to get anything right. Until I heard
that soft voice at the other line of the telephone. At
first, I couldn't recognize whom that voice
belonged to, until it struck me: ' You have no idea
with who you are speaking with, don't you? It's
me, Madeline, hey don't you recognize me? It's a
shame! Four years we had shared the same desk!'
I was a little surprised and also a bit embarrassed
by this situation, I didn't know what to say: 'Ohhh!
Madeline, of course I recognized you, I lied, how
could I forget your nice voice (the truth was that
her voice seemed very changed), after all. I was
your desk mate for years, although you didn't like
me much. 1 was always taking your homework!!!'
the sound of her crystalline laughter made me
shiver , it was something like a childish expression
of her being. It made me smile. 'You surely did
that,' she claimed, and she laughed again, this time
more quietly! We talked about lots of things and I
didn't notice that time had passed by so quickly
and so pleasantly. I felt like we connected like old
times and I decided to invite her some place where
we could talk some more. After all, she was such
a nice girl and hadn't had the possibility to talk,
because she had gone to study in Bucharest and I
had chosen Constanta. A less crowded place than
the capital and more suitable for my inner structure. Besides, I had the sea near me and that made
me feel peaceful. 'So. are you feeling generous?' I
asked. 'Why?!' she asked, a little confused by my
question. 'Because, if you are, then you will
accept my invitation to go somewhere out, maybe
tomorrow, if you don't have anything interesting
to do!' 'Of course, I'd like to see you...how long is
it since we last saw each other?' 'I don't know, four
or five years!... so.. .when will it be more convenient for you?', 'Seven is good', 'Then it's settled,
tomorrow at seven o'clock we are meeting in front

of the coffee shop down town.'
That day 1 canceled the party that I had
arranged with my friends telling them that I had a
lot of work to do, I didn't know why, but I couldn't wait to see her, and to spend some quality time
together. At six o'clock I couldn't control my
impatience; time appeared to me both long and
very difficult although she was only an old friend
from college... at last, my waiting had ended and
I slowly walked to the center, it was not far from
the place I live. It was snowing fast, but nice,
without being cold, sensing a nice fresh smell,
which I always enjoyed, since a little child. Finally, I arrived, two minutes in advance. I waited for
about five minutes watching how the big white
snow flakes were dancing in the gray sky and the
falling slowly on the ground. My mind was traveling in places that I forgotten that existed but
after a little while I gathered my thoughts because
I saw a lady approaching me. I was bewildered by
her childish look, without any make up. The snow
flakes which melted on her thin cheeks now were
glistening giving her a natural look. She stood
besides me quiet as I simply stare at her. amazed
on how she had changed in all this years. I stood
there, I was looking at her not daring to move an
inch. 'Hey, what's with you, don't you recognize
me, it's me, Madeline. Give me a hug!!!'...I tried
to embrace her, but the feeling was different,
something changed and I wasn't capable of taking
my eyes from the beautiful outlines of her face.
'You've changed a lot from the last time I saw you.
I'm surprised!' she seemed a little confused!
Noticing her reaction I tried to let this subject
behind and I invited her to a coffee shop not very
far, 'Or you would prefer to go else where?' 'It's
snowing so beautifully, would you mind if we
went for a walk in the park. It's very nice! I was
dazzled by her beauty. Even her style of clothing
was different: she had a red woolen coat very tight
on her waist, with some leather brown gloves
matching the nice hat she had, this made her look
more beautiful underlining her features and her
brown hair. She had something that only few girls
have, that is spontaneity, which could only make
you feel comfortable around her. We had a nice
talk, she made me smile, we played in the snow
and then went to have a cup of fruit tea in a
warmer place. She was a wonderful company and
we still call each other from time to time. She
went back to America where her job is, leaving
me with moments to remember.
Alexandra Leonte, clasa a XIIa F
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(Cercul de creatie dramatica, coordonator
profesor Dumitru Stan)

Personaje:
Octavian: locuieste într-un sat din jud.Tulcea, este la
sfârsitul clasei a XII-a.
Tatal: tatal vitreg al lui Octavian, traieste în lumea
cruda a alcoolului.
Maria: mama lui Octavian. grav bolnava, duce o
viata grea alaturi de sotul ei.
Lidia: sora mai mare a lui Octavian.
Tase, Camy, Anca, Vlad, John: un grup de tineri de
bani gata. consumatori (chiar si ocazional) de droguri.
Alessandra: are multe în comun cu Octavian,
devenind prieteni.

Actul 1, Scena I
într-un spital din Constanta, pe coridor. Octavian
si tatal sau asteapta.
Octavian (cu privirea fixata în perete, abtinânduse sa nu plânga) - Sper sa se mai poata face ceva!
Nu vreau sa se ajunga la operatie...
Tatal (indiferent) - E...asta i-a fost soarta!
Octavian (cu aceeasi privire pierduta) - Nu stiu
cum poti vorbi asa; parca ai vorbi despre un
strain...nu despre cea care ti-a fost alaturi mai
bine de 18 ani.
Apare doctorul.
Octavian - Ce face mama?
Doctorul - Este o situatie cam dificila...din
pacate...riscam daca intervenim chirurgical,
tumora este in ultima faza...
Octavian (întrerupându-1) - Dar exista vreo

sansa?
Doctorul - ...Din moment în moment poate intra
în coma...sunt ultime le ei momente de luciditate
...doar o putere divina o mai poate salva...
Apare o asistenta.
Asistenta - D-le doctor regret sa va anunt ca
pacienta de la 113 a intrat în moarte cerebrala.
Octavian - Mama?! Doctorul (tace)...
Octavian (îngrijorat) - în camera aceea nu se afla
mama nu? Nu.. .nu este ea... Doctorul - îmi
pare rau sa va anunt ca pacienta care a intrat în
moarte cerebrala este mama dumneavoastra.
Octavian (socat) - Nu...nu...nu vreau! Nu se
poate...nu cred...tata ai auzit ce spune d-l doctor? Ca pacienta din 113 era m...(lesina, cade pe
fotoliu).
Asistenta iese din scena si revine cu putin alcool
pentru Octavian.
Tatal - Octav. totul o sa fie bine. asa i-a fost sa fie,
trebuie sa ne resemnam.
Octavian (se uita cu dispret la tatal sau si rosteste
parca cu o ultima suflare) - Vreau s-o vad...
Doctorul - Bine .Veniti sa semnati si niste acte.
Ies toti.
¦

Scena II
Intr-o camera, modest mobilata, cu un pat, un
birou, un scaun, o noptiera lânga pat. Octavian sta
pe pat cu poza mamei sale în mâna. Octavian (cu
o voce plânsa) - De ce ai murit...tu care erai asa
de buna...de ce Dumnezeu a trebuit sa te ia pe
tine? Offf...nu-mi vine sa cred ca nu am sa te
mai vad niciodata...Ce e si viata asta?...Dar
nu cred ca nu mai aveai nic i o sansa. Trebuia sa
existe una! Trebuia... Intra în camera Lidia .
Octavian (stergându-si lacrimile) - Ce vrei?
Lidia (cu caldura) - O sa treaca...viata merge
înainte...cu sau fara...mama .Trebuie sa
continue!
Octavian - Nu mai am nimic, era tot ce aveam...
Lidia - Nu-i momentul sa te gândesti la ceea ce nu
ai. Gândeste-te la ce poti face cu ce ai deja.
Gata...fii barbat! în loc sa ne sustii tu pe noi...tu
ce faci? Octavian (tace)...
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Lidia - Evita sa privesti înainte sau în
urma...încearca sa privesti totdeauna în sus!
Octavian (zâmbeste fortat, dupa o mica pauza
continua) - Si mâine trebuia sa dau examenul...
Lidia - Trebuia?! Nu...Trebuie!
Octavian - Nu o sa pot, ce rost mai are. mama nu
mai e ca sa ma vada ajungând doctor...
Lidia - Octav, era o promisiune facuta ei! Sunt
sigura ca de acolo unde e, ea te vede si îti va da
putere.
Tatal intra în camera.
Tatal - Sper ca ai renuntat la gândul tau de a te
duce la facultate...acum nu mai are cine sa te
sustina!
Lidia - Daca mama nu mai e, asta nu înseamna ca
Octav nu se mai duce la facultate; eu o sa îl sustin!
Octavian - Da...ma voi duce...voi încerca sa iau
bursa si...Dar tu ce ai de gând sa faci acum ca
mama nu mai e? Nu ai de gând sa te lasi de baut?
Tatal - Asta nu e treaba ta!
Octavian - lata... numai pe tine te avem, avem
nevoie de tine.. .sanatos.. .de dragul mamei lasa-te
de baut! Nu vezi ca pe fundul fiecarui pahar gol
lasi un strop din viata ta? Eu o sa plec...dar tu,
Lidia te rog sa ai grija de el. si poate într-o zi sa
ma anunti ca nu mai bea.
Lidia - Sa speram! Speranta moare ultima, nu?
Octavian - Nu...speranta ca tata sa se lase de baut
moare în fiecare zi!
Tatal - Ajunge, terminati. Ma duc la culcare...cu
voi ma doare capul.
Actul II, Scena I
La intrarea în facultate, pe o usa sunt
afisate rezultatele. Octavian merge ezitând sa se
caute pe lista.
Octavian (citeste înfrigurat, repede, superficial si
nu se vede pe lista .Vrea sa plece, dar reia lectura
listei si deodata striga bucuros) - Aici...am intrat
al III-lea. (se uita în dreapta si în stânga,vede
parinti cu copiii lor bucurosi si se întristeaza). Eu
nu am pe nimeni cu care sa ma bucur, poate mama
de acolo de unde e ma vede si se bucura si pentru
mine...(se îndreapta spre o banca, se aseaza)
Numai gândul ca într-o zi voi ajunge sa vad daca
se mai putea face ceva în cazul mamei îmi mai da
putere sa merg mai departe. Azi ...e prima zi....din
restul vietii mele. De azi încep o noua viata,
departe de cei dragi(îsi scoate telefonul si o suna
pe sora sa) Alo...Lidia...Am reusit, am intrat la

medicina al III-lea.. .da multumesc... hai cate mai
sun mai târziu...bye-bye!
Scena II
Intr-o camera de camin simpla, cu doua paturi
suprapuse - camera unde este cazat Octavian, o
masa. patru scaune, un mic birou - pe el un calculator; Octavian sta singur, asteptându-si colegii.
Octavian (uitându-se prin jur) - Aici voi sta sase
ani de zile...
Intra Vlad, unul dintre colegii de camera ai lui
Octavian.
Vlad -A...deci si tu stai aici... Octavian Da...asa se pare. Tu...tot aici stai? Vlad - Da
(întinzând mâna) Vlad... Octavian - Octav.
Vlad - De unde esti? îmi pari cunoscut...ai terminat la Spiru ...nu?
Octavian - Da am terminat la Spiru, vin din Somova.
Intra în camera si ceilalti doi colegi - Tase, John.
Tase (uimit) - Vlad??! Cu noi în camera...nu pot
sa cred!
John - Nici aici nu scapam de tine? (râde). Tase Tu (uitându-se spre Octavian) ai terminat la Spiru
nu? Octavian - Da...
John - Eu sunt John, el Tase...tu?
Octavian - Octav!
Vlad - Are careva un foc...Nu mi-am luat
bricheta.
Tase (întinde o bricheta) - Poftim...(rar si doctoral - didactic) nu stiai ca tutunul dauneaza grav
sanatatii?
John - Uite cine vorbeste...unde era marele sfânt!
Tase - Detalii...Detalii... Vlad - Tu nu
fumezi...Octav? Octavian - Nu!
Tase - înca...în fine...unde mergem în seara asta?
Vlad - Eu zic sa mergem în Oxford, sau Morgana.
Suna telefonul lui Tase. Raspunde. Tase Da...a..nu pot sa ies ma simt cam rau cred ca o
sa stau cu baietii în camin, sau pe terasa... Lasa
nu mai veni,vorbim mâine... Te pup.
(închide telefonul si îndreptându-se spre baieti)
Iesim fara fete în seara asta...da? Vlad - OK.O
sun si eu pe Anca sa îi zic ca nu ies. Dar voi...nu
veniti?
John - Credeti ca pierd eu distractia...doar ma
cunoasteti! Dar tu Octav...Ce zici, vii cu noi?
1
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Actul III, Scena I
într-un club din Constanta, multa galagie, lumini, fum,
la o masa stau: Octavian. Elvis. Tase. John. Vlad. Toti
sunt ametiti, vorbesc tare, râd si beau .Vodca Krescova.
Tase - Vezi ce ai pierdut pâna acum? Elvis - Acum
esti unul de al nostru...Vezi ca nu avea rost sa te
cramponezi de trecui? Octavian - Acum vad ca aveti
dreptate...viata asta e pentru mine...
Intra Alessandra. Camy, Anca. Vlad le vede primul.
Vlad - Vad ca Anca m-a gasit si aici...ascundeti
repede pastilele si (impacientat)...tot!
Alessandra (vorbind cu Octavian, surprinsa) - Tu aici?
Am avut încredere în tine si tu m-ai dezamagit...nu îmi
vine sa cred ca esti acelasi baiat sensibil...dragut...
Octavian - Nu am voie sa ma distrez si eu putin? Astea
(scotând din buzunar o punguta cu prafuri) ma ajuta sa
merg mai departe...
Alessandra - Te înseli, Octav...nu poti fugi de probleme...trebuie sa le înfrunti. Nu îmi vine sa
cred...(pleaca în fuga) Octavian se duce dupa ea.
Scena II
Pe o banca lânga un parc din apropiere, Alessandra si
Octavian stau.
Alessandra (cu o voce dezamagita) - Ai cazut si nu cred
ca te mai poti ridica! Octavian - Nu sunt dependent!
Alessandra - Încearca sa nu mai iei si ai sa vezi ce se
va întâmpla. Cum ai putut sa îti faci asta tie? Nu vreau
sa te vizitez în clinici de dezintoxicare. Octavian
(întristat) - Nu..nu sunt asa de puternic cum credeai, nu
mai pot sa mai fac fata cred ca e prea târziu pentru
mine!
Alessandra (îmbratisându-1) - Nu spune asta...fiecare
secunda poate fi un nou început pentru tine. Este o
alegere a ta. Gândeste-te bine la ce faci! Cu ochii în
lacrimi. Alessandra paraseste parcul! Octavian ramâne
singur în întuneric. Octavian (cu ochii în pamânt) Mama. daca m-ai vedea acum...Aless are dreptate,
dar te rog da-mi putere, ajuta-ma sa trec peste asta.
Ajuta-ma!
Scena 111

în camera de camin .Toti sunt acolo (Elvis, John, Vlad,
Tase, Octavian) Octavian sta retras, într-un colt, trist,
irascibil.
Tase - Hai ma, Octave, nu poti sa pierzi chindia asta!
Trebuie sa mergi cu noi... Elvis a facut rost de niste
marfa super tare.
Octavian - Suna foarte tentant, dar am avut timp sa ma

gândesc ...si...nu cred ca vreau sa mai continui asa...e
timpul sa ma maturizez, sa recunosc ca ceea ce fac
...ce facem de fapt e GRESIT!
Vlad - Ma lasi? Decât sa te mai ascult, mai bine îti zic
ca scumpa ta iubita e în spital...
Octavian - Nu am chef de glume!
John - Nu e nici o gluma, dar daca nu ne crezi., . e la
camera 113...
Elvis. vazându-1 în ce stare era, îi da o pastila.
Elvis - O sa ai nevoie de ea! Sa fie ultima.. .cum zici tu!
Octavian iese grabit.
Tase - Nu stie ce face? Nu se mai poate lasa! Haideti la
chindie.
Actul IV, Scena I
în spital, acelasi spital unde a murit si mama lui. sta pe
canapea asteptând.
Octavian (uitându-se la pastila pe care o avea în mâna)
- Nu trebuie sa cad, va ti greu, dar voi reusi...Dar...de
ce sunt...(se ridica brusc în picioare, ca un nebun)
Aless...Trebuie sa aflu ce a patit!
în acelasi timp trece un doctor. Octavian se îndreapta
spre el disperat.
Octavian (îngrijorat) - Ce face pacienta...pacienta
de.„la ...la 115?
Doctorul (absent) - Nu stiu...intereseaza -te în alta
parte...
Octavian (insistent) - Dar...va rog!
Doctorul face un semn cu mâna si pleaca.
Speriat, Octavian se duce spre camera ei.
Scena II
Camera de spital unde este internata Alessandra. Octavian sta în pragul usii si o priveste. Alessandra doarme.
Octavian se duce spre patul ei. Octavian (în soapta) Daca ai stii cât de mult te iubesc... pentru tine as fi în
stare sa renunt la orice (se uita la pastila din mâna lui cu
dezgust si o sfarâma între degete apoi îi sopteste la
ureche): DIN PREA MULTA DRAGOSTE pentru tine
ma las de cele care erau cât pe ce sa îmi distruga
viata.
Pe hol se aude galagie .Un doctor intra în camera
Alessandrei.
Doctorul - Stai linistit...nu are nimic, doara lesinat din
cauza stresului din ultimele zile. Spre fericire ea a scapat, dar tocmai acum au fost adusi niste tineri, doi dintre ei morti, toti drogati...
Octavian (întrerupându-1) - Care este numele lor...
Doctorul - Vlad...Tase..sunt înca în viata, iar
parca...Ionut si Elvis au murit pe loc. Ce bine de tine
ca nu folosesti droguri si ca esti un baiat responsabil.
Doctorul pleaca.
Octavian (cu lacrimi în ochi) - îti multumesc,
Aless...înca o data m-ai salvat...
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Jocul
ielelor
de Camil Petrescu —
drama de idei
(Lucrarea a obtinut locul al H-lea la Concursul
de Literatura "Mihai Eminescu"- Faza pe
scoala, cls. a Xl-a)
Personalitate reprezentativa din literatura
româna, Camil Petrescu s-a afirmat ca poet, prozator,
filozof, dramaturg si gazetar.
Între operele sale se remarca "Jocul ielelor", o
"drama a absolutului", dupa cum el însusi o numeste
(pe prima pagina, alaturi de prezentarea personajelor).
Spunem despre acest text ca este o drama pentru
ca apartine genului dramatic, în proza, ilustreaza viata
reala, se contureaza un conflict puternic pus pe seama
personajului principal, ce se dezvolta si rezolva într-un
mod nefericit.
Opera se deschide cu o lunga prezentare a cadrului - biroul directorului redactiei ziarului "Dreptatea
sociala"- (prin intermediul didascaliilor); sunt prezentati Dascu si Sache (redactorul-sef si tipograful ziarului), care cauta noi articole pentru editia de a doua zi.
Ei sunt informati ca a venit "nebunul de Chiriac" sa
anunte din nou revolutie, însa îi surprinde, întrucât
acesta venea lunar pe data de 18. Când Dascu îi explica
lui Sache de ce îl numeste pe director "Saint-Just",
acesta apare, zâmbitor. Daca pâna aici s-a fixat expozitiunea (determinându-se coordonatele spatiale:
Bucuresti si cele temporale: mai 1914), o data cu
aparitia lui Gelu Ruscanu (directorul ziarului) se
declanseaza intriga; acesta anunta ca va face publica o
scrisoare care sa dovedeasca faptul ca Serban Saru Sinesti (ministrul justitiei) este un asasin.
De aici îsi face loc desfasurarea actiunii, care da
curs unui lung sir de actiuni, menite sa îl împiedice pe
Gelu Ruscanu sa publice respectiva scrisoare. Sunt
prezentate discutii între acesta, Penciulescu si Praida
(redactori ai ziarului), în urma carora se aduce în prim
plan caracterul visator si aspiratia spre absolut ale
directorului. Penciulescu este cel care întelege acest
lucru, facând o comparatie între el si flacaul care trece

prin padure si vede ielele jucând si ramâne înmarmurit,
întrucât acestora "nu le place sa fie vazute goale de
catre muritori, cel care le vede ramâne neom: ori fata
strâmba, ori cu piciorul paralizat, ori cu mintea aiurea",
sau cu nostalgia absolutului. Aici se explica, în parte,
titlul operei, dar si viziunea autorului asupra scrisului:
personajul dramei trebuie sa fie superior (sa tinda spre
absolut), nu o persoana oarecare. Se accentueaza faptul
ca Gelu Ruscanu este unul dintre oamenii care au vazut
idei (dupa cum el însusi spune), dar remarcabila este
replica lui Penciulescu : "Drama începe abia atunci
când nu le mai vezi, si ramâi cu nostalgia lor".
Gelu Ruscanu aspira catre dreptate absoluta
(urmând dictonul latin "Sa piara lumea, dar sa ramâna
dreptatea!"), ceea ce ajunge sa creeze atât un conflict
interior, cât si unul exterior.
În numele acestei dreptati, Gelu e de parere ca
simpla banuiala ca Sinesti ar fi omorât pe cineva, ar trebui sa îl dea jos din functie, si tine foarte mult ca
scrisoarea sa fie publicata. în favoarea ministrului
intervin în scene semnificative pentru cresterea conflictului atât sotia sa, Maria Sinesti, fosta amanta a lui
Gelu, cât si Irena, matusa lui, care îi fusese ca o mama;
cu acest prilej, el afla un adevar foarte important, care
însa ajunge sa îi prabuseasca lumea interioara: tatal
sau, Grigore Ruscanu, mentorul lui Sinesti, nu murise
într-un accident de vânatoare, ci se sinucisese pentru ca
delapidase o suma foarte mare de bani (pe care o
acoperise ulterior Sinesti), dar si din cauza unei actrite
mediocre si vulgare.
Cu toate acestea el ramâne neclintit în decizia sa;
ulterior este vizitat de însusi Ministrul Justitiei, care îi
povesteste detaliat ultimele zile de viata ale tatalui sau.
Vazând ca acest lucru nu îl convinge, Sinesti promite
eliberarea lui Petru Boruga, un fost lider socialist, condamnat la închisoare pentru scandal public si pentru ca
palmuise un judecator.
în acest moment se atinge punctul culminant,
întrucât comitetul director decide ca eliberarea este mai
importanta decât ideile absolutiste ale directorului.
Maria Sinesti îi face o noua vizita lui Gelu, de
data aceasta vrând sa afle daca a iubit-o "macar o ora";
însa lumea lui Gelu se prabusise. El realizeaza ca absolutul nu îl poate atinge decât prin moarte (asemenea
gestului tatalui sau, penduleaza între demnitate si lasitate); el se sinucide cu revolverul pe care i-1 adusese
fosta sa amanta (în vizita anterioara). El se sinucide cu

29

Aspiratii literare, nr.2, 2006
aceleasi gesturi ca tatal sau, caracterul repetabil al nostalgiei de absolut fiind sugerat de autor.
Deznodamântul este scurt, ilustrat prin dialogul
dintre Penciulescu si Praida, care justifica într-un mod
sau altul fapta directorului.
Conflictul este puternic, imprimând nefericire
existentei personajului; el este atât de natura interna
(imposibilitatea aplicarii în viata reala a "dreptatii
absolute"), cât si extern, Gelu intrând în contradictie cu
majoritatea personajelor din jurul sau: Irena, Maria,
Sinesti, redactorii ziarului.
La baza conflictului stau o serie de antinomii.
în primul rând. se remarca antinomia între justitia
reala si dreptatea absoluta. Ideile personajului central
nu îsi gasesc aplicabilitatea în practica, întrucât realitatea are la baza relativitatea; totusi Gelu nu accepta
acest lucru si lupta pentru o societate bazata pe echitate
deplina lucru imposibil. Motto-ul sau "Sa piara lumea,
dar sa ramâna dreptatea!" dovedeste acest lucru: daca
oamenii ar disparea, dreptatea nu si-ar mai avea rostul.
O alta antinomie se deruleaza între adevar si minciuna; în ciuda faptului ca sustine dreptatea absoluta,
Gelu Ruscanu accepta minciuna caritabila în detrimentul adevarului crud. Acest lucru este ilustrat în secventa
în care acesta, alaturi de alti redactori, îi face o vizita
lui Petru Boruga la închisoare. Sotia acestuia este
rugata sa îi însoteasca. însa refuza din cauza asa-zisei
moralitati, întrucât ea traia acum cu un alt barbat, fara
ca sotul ei sa stie; totusi accepta ca fiul ei sa mearga si
sa îi spuna tatalui ca mama sa e bolnava.
În desfasurarea conflictului se contureaza o constiinta etica; Gelu Ruscanu doreste sa publice scrisoarea
din motive evidente de etica, însa Sinesti îi demonstreaza ca, daca acest lucru va avea loc, singurii care ar
avea de suferit ai fi el si Maria, întrucât acea scrisoare
e marturia unei femei adulterine: marturia Mariei,
implicata sentimental, nu poate fi considerata proba
într-un dosar de catre un tribunal. În plus nu ar face
decât sa îi terfeleasca integritatea si onoarea; în acelasi
timp, el însusi ar scadea în ochii publicului, întrucât ia fost amant, înselându-l pe cel care l-a ajutat în anii
studentiei.
De aici se naste un întreg sir de compromisuri,
imposibil de rezolvat: Sache îl roaga sa nu-1'dea la
gazeta pe Râpoi, care îi este cumnat si care fura din
cimitir lumânari si flori; de asemenea nu ar trebui sa
faca publice nici fraudele lui M. Vasiliu, care, de fapt,
este pseudonimul unui scriitor foarte cunoscut al
vremii, si, de fapt, ar trebui sa cedeze insistentelor lui
Penciulescu de a publica scrisoarea.-

In plan erotic si familial mai exista antinomii.
Gelu Ruscanu vede dragostea la modul absolut, si
micul flirt al Mariei îl face sa rupa relatia; dar în acelasi timp. se întreba cum de a putut supravietui în acesti
trei ani de când s-au despartit. De asemenea, din punct
de vedere familial, el afla ca a fost mintit în legatura cu
tatal sau, care fusese un model pentru el.
Integritatea morala a personajului însusi nu este
desavârsita. întrucât el îsi începe relatia imorala cu
Maria corupând servitorii sa minta, pentru ca el sa se
poata întâlni cu aceasta, chiar în casa lui Sinesti.
Didascaliile ample au un rol foarte important în
aceasta opera, ele fiind un element inovator adus de
Camil Petrescu; astfel, ele fixeaza cadrul si dau indicatii regizorale pentru montarea piesei. De asemenea,
ele subliniaza reactiile personajelor, mimica lor având
un rol deosebit în caracterizarea acestora.
Protagonistul este caracterizat in mod direct, de
catre autor, fiind prezentat ca un tânar de 27-28 de ani,
având mai degraba feminitate, frumusete; din portretul
facut de scriitor se desprind si calitati morale, cum ar fi
sinceritate, autorul însusi subliniind faptul ca "te privea
în ochi atunci când vorbea cu tine". Aceasta însusire
este dezvoltata pe parcursul operei, Gelu Ruscanu
dovedindu-se un însetat de absolut, care se ridica deasupra societatii; însa el realizeaza târziu ca ideile sale
utopice nu coincid cu realitatea înconjuratoare, de
aceea sinuciderea este un act de demnitate, singura cale
de a evada în perfectiune fiind moartea. El se
dovedeste un inadaptat din punct de vedere social si nu
îsi gaseste locul în actualitate.
Opera "Jocul ielelor" este o drama de idei,
întrucât are la baza idei absolute ale personajului central, care nu sunt în concordanta cu realitatea, idei care
genereaza un sir de conflicte, ce constituie actiunea
însasi si care duc la moartea plasmuitorului lor.
Aceasta opera, destinata a fi jucata pe scena, a
fost scrisa în prima faza în 1916, fiind inspirata de o
bataie cu flori la sosea la care a asistat scriitorul (in
1914), printre care se perindau ziarele ce anuntau
batalia de la Verdun. Forma ei finala a fost publicata
abia în 1947, dar nu s-a jucat decât dupa moartea lui
Camil Petrescu. el însusi fiind un însetat al absolutului,
neacceptând eventualele erori de regie.
Camil Petrescu a revolutionat conceptia asupra
textului dramatic si a spectacolului de teatru, absolutizând rolul autoru lui în reprezentarea unei opere,
diversificând indicatiile scenice si de regie, recurgând
la tehnici dramatice noi.
Cristina Jalba, cls. a Xl-a D
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R: Sunt reporter la revista "Aspiratii literare" a Colegiului Dobrogean "Spini C.
Haret" Tulcea. Mi-ai putea acorda un interviu?
E: Ma surprinzi! Desigur, dar despre ce?
R: în primul rând: felicitari! Echipa de
teatru a colegiului nostru, "îngerii de lut",
condusa de catre d-ra profesoara Chihaia
Anca Teodora, s-a clasat, în cadrul concursului
de Teatru-faza judeteana, Tulcea, mai 2005, pe
locul I cu piesa "Citadela sfarâmata", de Horia
Lovinescu. Tu ai obtinut locul I la interpretare
feminina, desi au fost multe interpretari foarte
bune. Te asteptai sa câstigi?
E: As vrea, mai întâi, sa spun ca este greu sa
câstigi locul I, daca partenerii, echipa, nu joaca
bine. Chiar locul I pentru rol masculin a fost
obtinut tot de la noi prin elevul Bodorin Stefan,
din clasa a X-a C.
Sub îndrumarea d-rei profesoare Chihaia,
lucram într-un sistem complex la repetitii, performant si aproape profesional.
Este minunat atunci când simti rolul si esti
lasat sa te manifesti liber. Bineînteles ca primesti
indicatii, dar mi s-a întâmplat sa fiu lasata sa interpretez o anumita scena asa cum simteam eu si a
fost fantastic, pentru ca am pus suflet în tot ceea
ce am facut. De fapt, era ce trebuia.
Noi toti ne doream sa câstigam locul I, dar nu
am stiut ca se vor da si premii individuale. Astfel,
am ramas extrem de placut surprinsa când m-am
auzit nominalizata.
Pe aceasta cale, tin sa-i multumesc, în numele
întregii echipe, d-rei profesoare Chihaia Anca
Teodora, pentru sprijinul acordat si rabdarea cu
care si-a exercitat misiunea de coordonator al
echipei noastre de teatru.
R: Dintotdeauna ai fost atrasa de acest

domeniu? De la ce vârsta ai urcat pe scena?
E: Da, de mica îmi faceam propriile scenete si
interpretam cu orice ocazie gaseam de cuviinta.
Consider ca a fi pe scena reprezinta o exteriorizare
accentuata a trairilor pe care le are personajul,
trairi care se pot regasi cu siguranta în viata reala.
Este minunata aceasta profesie, pentru ca este una
pentru suflet; actorul traieste o anumita scena,
apoi o alta, exemplificând anumite laturi ale personalitatii umane.

Prima data, am urcat pe scena în clasa a III-a,
când am prezentat un spectacol impresionant cu
ocazia împlinirii a 30 de ani de la înfiintarea scolii
la care am studiat. Niciodata nu am fost o persoana
introvertita, dar atunci am obtinut si o degajare în
exprimare; imagineaza-ti însa cât de emotionata
si fericita eram aflându-ma în fata profesorilor,
parintilor, copiilor de vârsta mea si mai mari.
R: Cum poti defini cheia succesului tau? E: E
prea mult spus "cheia succesului meu". Am trait
momente speciale pe scena si ma bucur ca am
cunoscut macar putin din satisfactia pe care o au
marii actori atunci când interpreteaza si câstiga
premii de merit absolut.
R: Este teatrul o optiune pentru o viitoare
cariera?
E: Ca sa alegi o astfel de cariera, trebuie sa fii
dispus sa faci multe sacrificii, sa iubesti ceea ce
faci; consider ca a fi actor, înainte de a fi o profesie, reprezinta o adevarata pasiune. Am realizat
cât de minunat este pentru marii actori sa-si
câstige existenta din ceea ce fac cu atâta daruire .
R: Multumesc pentru timpul acordat. îti
doresc mult succes pe viitor!
Ioana Lungii, cls. a Xl-a C
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Teatralitate pe marginea
textului "Lectia" de Eugen
lonescu
Scriitor afirmat în literatura româna, dar
si în cea franceza, care l-a consacrat drept promotor al avangardei teatrale - concentrata în
formula dramatica de teatru al absurdului - dramaturgia ionesciana se grupeaza în doua
cicluri: piesele scurte, care au ca tem a precumpanitoare, problema golirii de sens al limbajului si al necomunic arii {"Cântareata
cheala", "Lectia", "Scaunele", "Victimele datoriei", "Amedeu" sau "Cum sa te debarasezi"), si
piesele ample precum: "Jacques" sau
"Supunerea", "Noul Locatar", "Ucigas fara simbrie", "Rinocerii","Regele moare").
Pentru concursul de teatru ce va avea
loc în mai 2006, echipa de teatru a liceului nostru, "îngerii de lut', si-a propus sa puna în
scena, sub conducerea domnisoarei profesoare Chihaia Anca-Teodora una din piesele de
teatru ale lui Eugen lonescu, "Lectia", o piesa
absurda prin excelenta. Fiind echipa de teatru
de amatori, raspunderea poate fi redusa în
ceea ce priveste performanta interpretarii pe
scena datorita faptului ca însusi actorul se ciocneste de dezarticularizarea limbajului, pâna la
paroxism si, de multe ori, e determinat sa se
întrebe ce are de spus totusi pe scena si ce
sensuri va transmite spectacolului. Teatrul
absurdului e o provocare teatrala, în ciuda caracterului greu accesibil al textului, iar prima
întâlnire derutanta cu textul are loc la nivelul
limbajului. Noi, actorii, prin aceasta piesa trebuie sa realizam ca suntem datori sa ajungem
la un mod particular de întelegere a textului,
care sa ne permita sa transmitem aceeasi tensiune spectatorului. De multe ori, riscam ori sa
devenim prea seriosi ori s a luam totul în
derâdere, în cautarea cheii de lectura, care sa
permita asumarea mesajului literar.
Subintitulata "Drama comica", piesa
Lectia pare sa constituie o farsa jucata de
autor cititorului sau chiar publicului sau prin faptul ca provoaca râsul, chiar efectul hilar e

unul frustrant, care îngheata pe buzele spectatorului când actorul se pierde în jocul limbajului
sau si îi cade victima.
Uneori cuvântul, în piesa, devine atât de puternic si de manipulant încât se constituie întrun act de agresiune ce duce la crima, iar limbajul instaureaza un raport de forte, un regim
tiranic, care sfârseste inevitabil în moarte.
însusi Eugen lonescu vorbeste de
tragedia limbajului efect al sclerozei cuvântului,
golit de sens, al cliseului, al "limbajului
automat", "al vorbei care nu spune nimic". Eu
nu am putut niciodata sa înteleg divergenta dintre comic si tragic. Comicul fiind intuitia absurdului, îmi pare mai disperat decât tragicul.
Comicul nu ofera nici o iesire... Spun "disperat",
dar în realitate el este dincolo sau dincoace de
disperare sau de speranta scrie dramaturgul în
"Note si Contra - note" (1962) "Lectia" devine
lectie în sine pentru a învata sa se utilizeze cu
mare precautie cuvântul, dar sentimentul de
vinovatie în fata unui text magistral al teatrului
absurd obliga la eforturi de a întrerupe jocul
sensurilor alunecoase. Spectatorul poate sa
înteleaga atentia ce i se cuvine rostirii dupa ce
descopera violenta cuvântului (asa cum poate
atrasese atentia Biblia însasi prin cuvântul
creator de lume sau macar Ion Barbu în
"Dupa melci, prin rostirea întrebuintata cu
neglijenta).
De la text la teatru se intersecteaz a astfel viziunea devoratoare a regizorului cu perspectiva dramatica a scriitorului, iar rezultatul
se contureaza în cea mai dificila sarcina a
actorului, reprezentarea pe scena a miscarii
magistrale a absurdului.
Ovidiu Juganaru, cls. a Xl-a D
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PARTENERIATUL HA(RET)-HA(SDEU)

Popas la prietenii buzoieni
De acum doi ani, liceul nostru se afla
implicat într-un parteneriat literar-artistic de
doi ani cu Colegiul buzoian "B.P. Hasdeu".
Ultima noastra excursie s-a desfasurat pe parcursul perioadei de 26-27 noiembrie 2005.
Elevii participanti. 43 la numar, au fost
împartiti în trei grupe: colectivul de redactie
al revistei "Aspiratii", condus de doamna profesoara Vicol Mihaela; membrii cenaclului literar cu acelasi nume. îndrumati de domnul
profesor Bucur Gheorghe, si. nu în ultimul
rând, trupa de teatru a liceului, "îngeri de lut",
condusa de domnisoara profesoara Chihaia
Anca-Teodora.

Dupa o calatorie de cinci ore cu autocarul am ajuns la Buzau, unde un adevarat
comitet de primire, format din domnul director Borcea Postelnicii, domnul director
adjunct Banu Ionel, profesori ai liceului, precum si o parte dintre elevii cu care urma sa
colaboram, ne-a întâmpinat în fata liceului.
Dupa saluturile de rigoare am intrat într-o
cladire impresionanta, iar apoi am fost condusi în amfiteatrul scolii. Aici, s-au tinut
scurte cuvântari privind schimbul de experienta, urmând repartizarea elevilor tulceni
gazdelor lor, pe parcursul excursiei. în continuare, am facut un tur al liceului, domnul
director B.Postelnicii având amabilitatea de a
ne fi ghid. Cladirea colegiului este mai veche
decât cea în care învatam noi, din 1867, dar
este renovata de curând, proportiile întregului

complex ridicându-se la câteva hectare. O
locatie impresionanta este muzeul scolii ce
gazduieste volume ce au o vechime de câteva
sute de ani. întreaga cladire are un aspect
impozant si foarte placut.
Dupa pauza de prânz, când am avut
posibilitatea de a ne cunoaste mai bine, elevii
buzoieni si tulceni împartiti în cele trei grupe,
au desfasurat activitatile programate.
Colectivul tulcean de la "Aspiratii"
împreuna cu cel buzoian de la "Viziuni" au
realizat un proiect comun, un text cu tenta
comica despre ambii parteneri, foaia fiind
împartita ulterior tuturor participantilor.
Cenaclistii au participat mai întâi la o
lansare de carte a unui tânar talent de la
Colegiul "B.P. Hasdeu", Florin Gogianu , din
clasa a XII-a Cartea sa de proza, "Valul" a
primit comentarii si recomandari excelente
din partea tuturor celor prezenti, reprezentanti
ai editurii, profesori (de la noi a vorbit domnul profesor Bucur Gh.), precum si colegi de
la cenaclu. Inaugurarea a fost punctata, din
când în când, de minunate secvente muzicale
la pian, realizate de o eleva buzoiana. Programul a continuat cu o sedinta de cenaclu. Elevi
din ambele orase si-au prezentat creatiile pe
rând, texte fiind din toate genurile, urmând a
fi comentate de elevi si de profesori. Din
pacate timpul a fost, ca întotdeauna, insuficient pentru a se citi toate creatiile, acest fapt
fiind regretat de toata lumea. Toti elevii au
fost apreciati pentru creativitatea, imaginatia,
cât si talentul lor. întreaga activitate s-a
dovedit a fi foarte productiva si atragatoare.
Nu puteau sa lipseasca bineînteles
reprezentatiile micilor trupe de teatru . Primii
au fost gazdele cu un fragment dintr-o comedie, frumos interpretat. O surpriza a reprezentat un scurt moment artistic, un dans modern
al elevelor buzoiene. Echipa noastra a propus
un lucru inedit: o repetitie cu tema "Luare în
stapânire de catre actori a spatiului scenic",
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la care am invitat sa participe si doi voluntari
"hasdeeni". Totul a iesit minunat. Aici s-a
încheiat prima zi a schimbului de experienta.
Concluzia ce poate fi trasa este aceea ca totul
a mers foarte bine si ambele parti au avut ce
învata una de la cealalta.
A doua zi dis-de-dimineata, adica pe la
9, am plecat cu totii într-o excursie în judetul
Buzau. Desi programul initial a fost putin
modificat din cauza unor probleme rutiere în
zona, totul a fost extraordinar.
Domnul profesor de geografie de la
"Hasdeu", Mâncu Mihai, ne- a prezentat
relieful din zona cu toate particularitatile sale.
întâi am vizitat statiunea Meteoru. Aici se afla
tabara, precum si mormântul familiei cu acelasi nume. Constructiile de aici au o arhitectura frumoasa, cu un aer ce apartine altei
epoci. De asemenea, speciala este flora de
aici, unele specii exotice aduse din alte zone
când statiunea a fost construita, se dezvolta bine.
A urmat ca obiectiv pe traseul nostru Cetatea
Bradul, datând aproximativ din secolul al
XVII-lea. Ruinele sunt dovada a ceea ce
altadata era o semeata fortareata. Aici noi,
tulcenii, am întâlnit pentru prima data zapada
si. profitând de acest moment liber, ne-am
relaxat admirând peisajul si batându-ne cu bulgari.
Dupa aceea am vazut tabara de sculp tura
Ciolanul, unde anual se strâng tineri
sculptori ce îsi dezvolta aptitudinile. Alaturi
exista un parc plin de sculpturi în pia tra ce sau adunat aici de-a lungul anilor, înce-

tul cu încetul.
Am facut o oprire la Manastirea Ciolanu,
aflata în imediata apropiere. Aici am avut
norocul ca duhovnicul manastirii sa ne prezinte muzeul si obiectele ce se gasesc adunate
aici, istoricul întregului amplasament. De
asemenea, am primit si câteva sfaturi de suflet
si comportare în lumea de azi.
Am ajuns la momentul final, masa pe
care am luat-o împreuna la un restaurant rustic, din lemn, construit pe buza unui deal,
unde am avut ultima sansa de a ne împartasi
gândurile si excelentele impresii. Tot cu
aceasta ocazie fiecare elev tulcean a primit de
la domnul director Borcea Postelnicu câte o
diploma pentru activitatea ce a desfasurat-o
pe parcursul parteneriatului.
în timp ce ne luam la revedere pâna în
mai anul viitor, când ne vom reîntâlni cu
prilejul vizitei elevilor buzoieni, asupra noastra veghea falnic vârful alb al Penteleului, cel
mai înalt din aceasta regiune.
Drumul spre casa a decurs normal, dar
mai silentios, deoarece mai toata lumea acumulase destule impresii, dar mai ales
oboseala. Ajunsi în Tulcea ne-am dat seama
ca a fost o experienta unica, deosebita, ca, de
asemenea, am legat prietenii de lunga durata
si ca nu vom uita niciodata ce am trait în cursul acestei etape a parteneriatului numit ingenios de catre colegii buzoieni:"HA(ret)HA(sdeu)"!
Teodora Mihai, cls. a IX-a C
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interviuri

Interviu cu domnisoara profesoara
Gabriela MATIU

Î:. Ce propuneti pentru viilor în cadrul parteneriatului?
R.: Ar fi ideal ca atât activitatea cenaclului, cât si
cea a revistei sa capete o mai mare amploare. /:
Î: Cum apreciati partene- Ce proiecte personale aveti? /?:Am de gând sa
ria tul dintre Colegiul lansez o carte de proza scurta si eseistica. Sper
Dobrogean "Spini Haret" sa ma mobilizez anul acesta în lansarea ei.
si Colegiu/ "B.P. Has- Î: Cum vi s-a parut prezenta elevilor tulceni la
aceasta reîntâlnire ?
deu"?
R.: Este cel de-al doilea R.: Elevii tulceni au foarte mult suflet, probabil au
acumulat foarte mult soare din zona aceea a voasan de parteneriat. Cea
de-a treia întâlnire si am ramas profund impre- tra, sau poate e fluviul cel care va da forta. Foarte
sionata de modul de manifestare al ambelor tabere inimosi, si d in pacate nu am reusit sa stau la
de elevi, pe de-o parte tulceni si pe de alta has- întreaga activitate a cenaclului literar, dar am întedeeni. Parteneriatul nu poate decât sa-i ajute pe les ca acolo au fost destul de bataiosi si... incisivi!
tinerii elevi... si poate sâ le îmbogateasca experienta cu o noua lectie de viata.

Interviu cu domnul

Ionel BANU,
director adjunct
I:Cum s-a nascut ideea de
parteneriat?
R.: Mai întâi a existat un
schimb de experienta
între
profesorii
si
inspectorii de limba si literatura româna, respectiv d-I Paul Andorie si d-l Zavoiu. Ideea de
parteneriat îi revine domnului profesor Bucur
Gheorghe , ceea ce s-a si realizat peste 5 luni. În
noiembrie anul trecut am desfasurat prima faza.
în mai am venit la Tulcea si am acceptat sa fim
eclipsati de voi. Sper sa ne luam revansa.
Î: Ce parere aveti despre prezentarea elevilor
spiristi la vizita grupului buzoian la Tulcea?
R:Eu nu sunt omul care spune vorbe de conjunctura. Daca nu îmi dadeam seama ca este o scoala
speciala nu acceptam: daca nu aveam informatii
ca suntem egali în reviste, proiecte, asteptari, performante (în general) acest proiect nu se mai desfasura.
Î: Ce credeti ca i-a atras pe elevi în a aborda o
noua activitate extrascolara si a se implica, participativ, afectiv în realizarea acesteia.
R:În primul rând, este un lucru mare sa va
cunoasteti. Când se întâlnesc spiritele si-si dau
seama ca sunt egale este imposibil sa nu rezulte
ceva benefic. Nevoia de comunicare, de schimb
de valori si de ce nu, de distractie...moderata...

A stat la baza acestui schimb.
Î: Cu totii stim ca s-au legai prietenii strânse
între membrii parteneriatului. Dovada sunt si
taberele de creatie de la Arbanas si Bisoca. Credeti ca vor mai exista astfel de ocazii pentru astfel
de întâlniri?
R:Ar fi pacat. Am realizat un caiet de creatie în
tabara de la Bisoca. Vrem sa organizam la vara o
astfel de tabara în alta zona decât Bisoca. Tot în
vara va aparea un volum comun.
I:Ce parere aveti despre revista Colegiului
Dobrogean "Spini Haret"? Exista similitudini cu
revista hasdeeana "Viziuni"?
R:Exista o diferenta, pentru ca revista noastra are
anumite axe pe care nu le arc cea a Colegiului
Dobrogean "Spini Haret" si invers. îmi pare bine
ca avem tulcenii la noi si ca... ne provoaca. Ati
venit cu revista "Aspiratii literare" care completeaza "Aspiratii". Important este ca atunci
când apare o revista sa existe un standard si
potential de împlinire.
/: În finul, cum vedeti continuarea acestui
parteneriat?
R:Sa mearga mai departe! Vom veni în mai la
Tulcea, va vom chema în octombrie la Buzau; si.
daca sunteti de acord, o sa va aratam zone si
peisaje ce nu se vad în Europa: locurile rupestre.
M. si T.:Deci, va asteptam cât de curând la Tulcea pentru a consolida acest parteneriat!!!
Reporteri: Oana Moisei, cls. a Xl-a G
Irina Tulea, cls. a XI-G
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PARTENERIAT LITERAR

Manea Irina-Maria, cls.a Xl-a J
Colegiul National "B. P. Hasdeu" - Buzau
- fragment -

Era un om mare si fioros. Când
mergea, picioarele titanice cutremuraupamântul sub el.
Pieptul larg era ca o cisterna umpluta
cu aerul tare de munte. Chipul abia i se vedea,
caci o barba foarte deasa si cenusie îl acoperea. Parul lung si ravasit si-1 tinea într-o
coada la spate care nu prea îi era de mare
folos. Mai mereu purta o camasa de in,
închisa la culoare si sfâsiata la un umar. Ce-i
facea cu adevarat un monstru printre oameni
erau ochii. O singura privire cu acele doua
globuri patrunzatoare în care se scufunda
toata lumea te împietrea. De vorbit, abia
scoteai un cuvânt de la el si, când îl strigai si
el era cu spatele, niciodata nu întorcea capul
dupa tine, ci tot trupul sau ca o stânca. Locuia
într-o coliba cu acoperis de sindrila pe la marginea satului spre munte. Totusi, era un om
bun. Era taietor de lemne. Toata ziua asta
facea: taia butuci cu bratele sale musculoase,
mai mult pentru altii decât pentru sine pentru
ca el nu prea avea nevoie. Rareori facea focul.
Rareori punea o plapuma pe el. Asadar, îsi
ajuta semenii. Poate era cel mai putin egoist
dintre toti. Le cara apa de la fântâna, le repara
garduri, le pastea oile, îi ajuta cu plugul si
însamântatul. Ii ajuta, mai ales, cu vânatoarea
de caprioare. Era un arcas înnascut si avea un
miros fin. o vedere iesita din comun. Când le
prindea, se uita la lesuri aproape fascinat, ca
si când ar fi dorit sa le devoreze pe loc. îsi lua
însa partea sa, frigea carnea, dar foarte putin.
Omul acesta nici n-avea nume. Localnicii îl numeau Pas Mare. Era într-adevar

ciudatenia satului, dar nu puteau renunta la
cineva atât de harnic si muncitor ca el. Mai
ales de când cu lupii aceia...
Era spre seara. Soarele rosiatic dadea
sa apuna si vântul sufla încet. Doua copile se
jucau la liziera când se trezira în fata cu o
haita de lupi. Fetele au ramas încremenite.
Lupii le cercetau cu privirea si ele tremurau ca
varga. Una dintre ele începu chiar sa plânga.
Lupii se asezara în semicerc în jurul lor si îsi
aratara coltii. Atunci aparu Pas Mare.
Se uita la lupi si sopti ceva. închise
ochii si întinse o mâna spre ei. Bestiile ciulira
urechile si treptat se retrasera. Pas Mare le lua
pe copile si le înapoie familiilor lor. De atunci era vazut mai mult ca un erou decât ca un
monstru.
Lupii fusesera de la începuturile lumii
în padurea aceea carpatica. Oamenii niciodata
nu i- au înteles. Veneau, amenintau cu priviri
fioroase, dar nu atacau oile. Desi niciodata nu
le provocasera pagube, ei îi priveau cu dispret, ura. Nu suportau sa- i vada în preajma
satului. Si-au început sa- i stârpeasca. Unul
câte unul. Au început cu cei care veneau la oi.
în fiecare seara câte trei - patru. La aceasta
actiune Pas Mare n-a miscat un deget. Statea
lipit de usa casei sale. privind si auzind chinul
animalelor. Daca n-ar fi avut chipul trist
mereu, ai fi zis ca- i compatimeste pe lupi.
Intra în casa si mângâie blana care îi decora
peretele estic. îsi aminti povestea ei. Acum
vreo zece ani, se luptase cu un lup. înainte sa
fie taietor de lemne, a fost un haiduc muritor
de foame. Lupul acela îi salvase viata, caci îl
hranea. în fiecare zi îi aducea din prada sa,
pâna când i se paru o data lui Pas Mare ca
voia sa-1 atace si s-a repezit la el. S-a încaierat cu lupul si acesta 1-a zgâriat peste tot. dar
a ajuns în cele din urma sub pumnalul sau.
Rau i- a mai parut lui Pas Mare dupa aceea ca
1-a omorât pe cel care 1-a hranit.
Asadar, oamenii începura sa
stârpeasca creaturile!
Mai trecura vreo 2 saptamâni si deja
un alt strat de copaci fu trântit la pamânt.
Lupul alb privea cioturile lasate în urma si
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ochii parca-i tremurau. Si Pas Mare era taietor
de lemne! Era ceea ce el nu voia sa fie. Se opri
însa într-o zi. Se închise în casa. spre marea
mirare a tuturor, nu mai mânca nimic, nu mai
facea nimic, voind ca toti sa uite de existenta
sa. Mai rau. îsi freca ochii, caci gândurile
negre îi navaleau tara oprire în mintea-i chinuita si totul parca se-nvârtea cu el. Era ca
într- un cerc si nu stia cum sa iasa din el.
Peretii îl sufocau, tacerea-1 distrugea. Nu avea
pe nimeni. Nimeni...doar pe lupul alb care
venea mereu la el. Pas Mare îl vedea pe fereastra si simtea ca animalul voia sa- i spuna
ceva. Dar ce?îsi dorea libertate. Asta îsi dorea
barbatul. Si ce era libertatea pentru el?
Puterea de a face ceva. Orice. Voia sa fie ca ei,
ca lupii. Voia sa se regaseasca, pentru ca ura
viata pe care o ducea. A stat gândindu-se la
acestea vreme îndelungata, timp în care tot ce
auzea erau ragetele care piereau si ale oamenilor care se bucurau de marea lor izbânda. Si
sunetele rasunau în el ca niste clopote mari si
nepotolite.
Cât se împutinasera animalele! Mai
ramasese doar o mica haita, undeva într-o
caverna. Si cât avansasera oamenii! erau chiar
aproape de acea caverna. Si ce avea sa se
întâmple daca ultimii mureau si ei? Daca
lupul alb disparea? Pas Mare nu putea permite
asta. S-a hotarât. Iesi din coliba- i saracacioasa
cu doua faclii în mâini. Trecu printre oameni
ca grindina prin aer, înainte ca acestia sa-si
dea seama ce se petrece, el arunca focul în
depozitul de sulite si sageti care se facu
scrum. Satenii erau înlemniti. In zadar au
încercat dupa ce si-au revenit din soc sa stinga
flamele cotropitoare. Se ispravise. Pas Mare
era multumit.
- Lasati- i în pace! Racni el. Cine suntem noi ca sa le luam padurea? Ei ar fi fost
dispusi sa împarta cu noi, dar noi i- am sfidat!
Totusi, nu ne-au ranit sau ucis, când ar fi putut
prea bine s-o faca!
Noi... suntem de acelasi sânge cu ei ... ei stiu
asta. Noi de ce n-o stim?
- Nebuniile! Ticalosiile! Rasunara voci
nervoase.
Si satenii l- au tabarât cu bâte, pietre si
tot ce aveau la îndemâna. Pas Mare a fost
batut crunt pe când încerca sa- si croiasca

drum prin peticul de padure ramas. Haituit,
plin de sânge, reusi sa scape de furia oamenilor, caci. de nicaieri, aparu lupul alb si îi
sperie. Satenii iar nu au putut sa-1 atace si au
plecat înapoi. Pas Mare îl privea, cu fata întinsa pe pamânt si printre lacrimi rosii, pe animalul care îl prinse cu dintii de haine ti—1 târî
pâna-n grota. Ceilalti lupi se apropiara de el
scheunând usor si Pas Mare simtea cum viata

Radu Coriu, cls. a IX -a C
se scurge din el. Lupul alb scoase un urlet atât
de puternic, încât se auzi pâna-n satul care
statea sub umbra groazei. Pas Mare muri din
cauza ranilor. Lupii îl jelira si-1 vegheara
zile- n sir, pâna ce din trupul sau nu mai
ramasese aproape nimic.
Totusi, moartea lui nu a fost zadarnica.
Dupa zapezile mari, primavara, râurile si
pâraiele s-au revarsat, distrugând toate avutiile satenilor. Casele au fost spulberate, animalele luate de viituri, recoltele distruse. Nu
mai ramasese nimic decât un pamânt plin de
apa. Abia atunci au plecat din acel munte,
lasând natura sa se regenereze.
Lupii, dupa plecarea lor, au iesit din
grota si au zarit copacii iesind din tarâna inundata. Lupul alb si haita lui începura sa
cutreiere padurea fara frica, asa cum faceau
înainte. Puteau, în sfârsit, sa vada si ei alta
lumina decât pe cea a lunii. Lupul alb alerga
în frunte, alaturi de unul mare, cenusiu si puternic, cu ochii ca doua globuri patrunzatoare.
Copacii râdeau când îi vedeau.
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Un cuplu insolit al
actualitatii noastre

într-o scena din "Terminatorul", siluete izolate
apar din colturile întunecate ale aleilor,
comasându-se apoi într-un râu de oameni gala giosi ce inunda arterele principale si se înghesuie prin usi înguste puse în evidenta de reclame
luminoase stricate, cufundate în timpul zilei întrun anonimat absolut. Ce sunt aceste locuri de
cult ale civilizatiei nocturne? Raspunsul trebuie
cautat în negura veacurilor...înca din perioada
când Cher îsi tacea prima operatie estetica, iar
omul preistoric, proaspat coborât din copaci,
vâna mamuti în savana africana, el a cautat o
oaza în mijlocul desertului, un loc unde sa aiba
bautura din belsug, sa întâlneasca alte triburi si
sa se întoarca la originile sale animalice, uitând
de realitatile crude ale vietii... Bineînteles,
multe s-au schimbat de atunci. însa aceasta
necesitate a ramas... în secolul XXI, omul a
facut cea mai mare descoperire, evident, dupa
pâinea prajita: ei bine! a descoperit BARUL!
Devenita altarul tinerilor din ziua de azi,
discoteca, sau mai sofisticat, clubul, este o excelenta modalitate de deconectare de la ororile
vietii de adolescent. O noapte în sauna de tutun
are un efect curativ (recunoscut, evident, în
unanimitate de specialisti), ca si cura de alcool,
duce la o profunda purificare .. .spirituala si la o
stare generala de exaltare, uneori chiar generând
o transa halucinogena ce aduce comuniunea cu
Universul...
Este si un tarâm al surprizelor, un tur
gratuit al orasului în duba politiei, o tigara aprinsa aruncata în sculptura în gel fixativ de catre
petrecaretii bine-intentionati de la etaj. Desi
epoca disco a apus de mult, muzica a ramas la
baza acestei institutii, genul ce domina scena
discotecii românesti fiind maneaua, ce, prin ritmurile sale pasionale si prin versurile de o "sensibilitate unica", cu teme precum iubirea, doar
iubirea, minciuna, dusmanii si, bineînteles,
energia suprema ce pune în miscare rotile

Universului, banii, a devenit celebra în întreaga
lume, spre multumirea si mândria cohortelor de
manelomani cultivati.
înainte de toate, discoteca este fara doar
si poate un triumfal democratiei si egalitatii! De
la apusul soarelui, în acest lacas sfânt diferentele
sociale, de vârsta si dezvoltare intelectuala se
estompeaza...cea mai respectata eleva a celui
mai prestigios liceu va dansa fara ezitare (fie ca
este constienta sau nu) cu cel mai temut
delincvent al penitenciarului judetean, evadat cu
câteva ore înainte, tocilarul clasei va atârna dupa
doar doua licori magice de lustra, "roacarul" cu
geaca de piele neagra va valsa patimas pe o
manea rafinata, pustiul de 8 ani cu ghiozdan roz
si caciula cu Spiderman va monopoliza ringul,
distrugând concurenta cu miscari aproape spasmatice, iar, din când în când, câte un "barosan"
cu chelie ce sclipeste în lumina reflectoarelor va
uita de reumatism, înc umetându-se sa
escaladeze boxele si sa delecteze multimea în
delir, "leaving his hat on"... Dupa ce fumul s-a
asezat ca cenusa vulcanica pe podeaua cu
cioburi si tigari, dupa ce ambulantele au plecat
si politistii au luat declaratiile, o noua viata se
infiltreaza printre mesele darâmate, pulsând în
ritmuri neutre. Aici, elevii îsi gasesc un refugiu
de privirile scrutatoare ale parintilor si
profesorilor, un loc ideal pentru un episod
ocazional de autocompatimire alcoolica sau
pentru dezbateri aprinse pe probleme existentiale, precum tendintele în moda sau cele mai
recente bârfe.
La caderea întunericului, aceiasi veseli afumati
se întorc, precum broastele testoase, la discoteca
unde si-au petrecut orele de chiul, încheind astfel ciclul factorului cu cea mai mare influenta în
viata si dezvoltarea tinerilor ce ar trebui sa modeleze destinul unei tari, probabil nu a celei
natale, dupa televizor, fireste...Si astfel, pe cât
se poate omeneste prevedea, discoteca si barul
au trait fericiti pâna la adânc faliment...
Julia Costescu , clasa a X-a A
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Eveniment

Succese literare ale
haretislilor

Editarea volumelor de poezie de debut ale
elevelor Carmen Simionov din clasa a IX-a C si Sabina Hondru din clasa a Xl-a C, secretara Cenaclului
"Aspiratii".

9.10.2005.

26.11.2005, Buzau
Prezentarea de creatii literare în sedinta comuna cu elevii de la cenaclul "Ad Astra" din Colegiul National
"B.P.Hasdeu" - Buzau si Cenaclul "Aspiratii" de la
Colegiul Dobrogean "Spiru Haret" din Tulcea, cu
ocazia vizitei în cadrul parteneriatului literar dintre
colegiile noastre.

Prin adresa Ministerului Educatiei si Cercetarii, nr.
43945 din 19 oct.2005 se stabileste afilierea Cenaclului
"Aspiratii" din Tulcea la Cenaclul National "Sagetatorul" din Bucuresti, hotarându-se ca profesorul Bucur
Gheorghe sa fie coordonatorul activitatii de creatie lit erara pentru judetul Tulcea.

16.12.2005 si 1.02.2006, Biblioteca Judeteana - Tulcea.
Lansarea a doua volume de poezii (de debut) "Ochi cu
iesire la mare" - Carmen Simionov, clasa a IX-a C si
"Femeia de dimineata - Sabina Hondru, din clasa a Xla C, cu invitati, elevi si profesori, din municipiu.
10.12.2005, Buzau
Aparitia volumului "Caiete de creatie literara-Bisoca
2005, realizat de Seminarul Teologic "Chesarie Epis copul" din Buzau, prin grija doamnei profesoare Monalisa Plesea, la Editura Alfa MND - Buzau (76p.), ca
rezultat al activitatii taberei de creatie literara din iulie

Eleva Hornea Liliana din
clasa a X-a E a obtinut
Premiul
Special,
la
Festivalul National de
Poezie "Panait Cerna",
editia a X X I X - a ,
octombrie, 2005
Tulcea. Diploma i-a fost
înmânata de dl. Olimpiu
Vladimirov, secretarul festivalului si responsabilul
Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea
Culturii Traditionale - Tulcea.

2005, de la Bisoca - Buzau, organizata de Fundatia
pentru copii "Sf. Sava" din Buzau, presedinte preot
Mihai Milea.
Elevii haretisti publicati si premiati: Cristina
Tanase, clasa a Xl-a F, Liliana Hornea, clasa a IX-a E,
Raluca Anastasiu, clasa a IX-a A.

13.11.2005 si 22.01.2006
Participarea a 10 elevi de la cenaclul nostru, însotiti de
profesorul Bucur Gheorghe, la doua sedinte ale Cenaclul National "Sagelatorul” din Bucuresti, condus de
renumitul profesor Tudor Opris.

28.01.2006, Bucuresti
Participarea elevei Carmen Simionov din clasa a IX-a
C , ca finalista din cei 28 de elevi din tara, la premierea
Concursului de poezie LicArt de la sala "Tinerimea
Româna" din capitala.
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Eveniment

colegi !
PROVOCARIDragi
"ASPIRATII

LITERARE"
va invita la un concurs
de creatie...

Pornind de la imaginile de mai jos, (cele trei în chenar), joacate de-a creatia si U1MESTE-NE cu ideile tale. Premiul.... pentru
ca nu se poate fara premiu, O CIOCOLATA CÂT TOATE
ZILELE! • De asemenea , te invitam si la un concurs de
acrostihuri, (stii ce sunt, nu?) în care sa apara numele unui
scriitor român!
Premiul: Publicarea textului în nr. viitor al revistei!

P.S. Materialele se predau
elevei Sabina Hondru de la
clasa a Xl-a C

Redactia
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"Biografiile celor mai multi
dintre marii scriitori atesta
rolul decisiv al uceniciei
literare în timpul
scolaritatii!"
Tudor Opris

