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Ce mai aventură!
(Mircea Oltean, diriginte VIII R)

Nu a fost demult ... când am acceptat provocarea 
de a fi diriginte al clasei doamnei învățătoare Felicia: 
eram conștient de limitele mele, dar și încrezător în 
parcursul frumos de până în acel moment al clasei. 

Încă de la primele contacte cu clasa am fost 
invitat să iau parte la dinamica ei: am participat la 
ultima serbare din ciclul primar, primind ștafeta de 
la colega învățătoare și bucurându-mă să vad așa 
fețe luminoase, atât în rândurile elevilor, cât și ale 
părinților. Încrederea și ajutorul părinților m-au 
însoțit în acest mandat și vă mulțumesc, dragi părinți, 
pentru implicarea hotărâtă în numeroasele activități 
propuse!

Cu voi, iubiții mei elevi absolvenți, împărtășesc 
atâtea și atâtea momente, din care voi trece doar câteva 
în revistă... lăsând memoriei fiecăruia să păstreze sau 
să uite alte întâmplări și învățăturile ce se desprind 
din ele...

Curiozitatea de exploratori era uneori să ne 
pericliteze siguranța, ca atunci când am intrat în 
niște galerii de mină, la Laguna albastră. Frumusețea 
peisajului și dorința de a afla ce este dincolo ne dusese 
mai prea departe...

În alt rând, într-o drumeție cu mai multe clase, am 
admirat frumusețile naturale de la Fânațele Clujului; 
și de această dată, cei mai îndrăzneți au dorit să se 
urce pe culmi, pentru a admira priveliștea și pentru a 
câștiga aprecierea colegilor!

Această goană după senzații tari am mai potolit-o 
când ne-am atins limitele, în tradițională tabără 
germano-română pentru elevii din clasele a șaptea, 
la Mărișel și Padiș. Cei mai independenți au început 
tabăra la Mărișel, împreună cu câțiva colegi din clasa 
maghiară și grupul din Hamburg. Am supraviețuit, 
devenind mai încrezători, atât mâncărurilor gătite de 
noi, la foc de lemne, cât și expediției în Rezervația 
Urșilor sau somnului pe pat din paie. Aventura a 
continuat cu efective sporite, la Padiș, când aproape 
întreaga clasă a început tura cu urcușul în forță până 
la cabană - numai vreo 25 km, din Poiana Horea. 
Prin peșteri după ce am intrat, eram bine-căliți și 
de toate-pregătiți, abia prinzând gustul de munte 
adevărat. Pe când s-au mai legat și prieteniile cu elevii 
germani, tabăra s-a încheiat; sperăm în continuare 
în posibilitatea participării, ca voluntari, la această 
inițiativă extraordinară!

În fiecare expediție am beneficiat de un sprijin 
consistent al unuia sau altuia dintre colegi. Le sunt 
recunoscător în primul rând lui domnilor profesori 

Emese și Paul, care au însoțit clasa la Olimpiada greacă, 
la București. Olimpiada a adus o primă recunoaștere a 
calitățior acestei clase, în gimnaziu, într-o confruntare 
prietenească cu colegi de aceeași vărstă din alte școli 
Waldorf.

În alt rând, într-un context școlar mai complicat, 
mai mulți părinți au fost cei care au dus la împlinire o 
excursie care are șanse să devină tradițională în școala 
noastră, la Roma, în clasa a VI-a. Bucuria cercetării 
urmelor romane și a rădăcinilor noastre latine a împlinit 
dorința de vizitare a vestigiilor trecutului trezită la orele 
de Istorie sau Limba română!

Și atâtea alte amintiri de la schi, la Straja, sau de la 
Cornești, unde am fost cu clasa a V-a Maghiară, sau la 
Castelul Huniazilor, Alba Iulia sau ... 

Dar să nu vorbim și despre timpul petrecut la 
școală? Ba da, deși pare mai puțin spectaculos, fiind un 
ritm zilnic, pentru atâtea săptămâni și luni, în fiecare 
an... Însă este ceea ce structurează și ajută devenirea 
fiecăruia, învățând și trăind sănătos.

Cu dăruire, ați acceptat provocările de la Limba 
română, exercițiu cu exercițiu, pas cu pas, că doar așa se 
poate construi viitorul, cu răbdare. Bine că măcar temele 
nu era istovitoare (!) lăsându-vă și îndemnându-vă și 
spre citit, și spre lărgirea sferei de activități cu ceea ce vă 
chema pe fiecare, pentru a vă dezvolta un parcurs unic. 

Creativi și harnici, ați atins performanțe, fie în plan 
personal, fie la nivelul clasei. Depășirea propriilor limite 
este un fapt remarcabil pe care doresc să-l evidențiez încă 
o dată, felicitându-vă și încurajându-vă. Cu numeroase 
contribuții la revista școlii, cu minunate lucrări expuse în 
școală sau în clasă, duse acasă sau admirate de un public 
tot mai larg; cu prezentări de epocă și caiete excepțional 
realizate, cu atâtea achiziții în planul abilităților și al 
cunoștințelor, vă puteți simți mai bogați, mai înțelepți, 
mai pricepuți...în multe domenii. 

După ce ați prezentat zborul frânt al Ciocârliei în 
sceneta de la finalul clasei a șaptea, a urmat un an mai 
greu, în așteptarea confruntării cu Evaluarea Națională. 
Dar nu este decât un alt prag pe care îl veți trece cu bine, 
urmându-vă drumul, spre ceea ce vă cheamă din viitor, 
spre propria împlinire. 

Eu vă mulțumesc pentru toate zâmbetele și privirile 
luminoase pe care mi le-ați adresat, pentru încredere și 
răbdare, pentru că nu ați obosit să ...învățați. Și eu am 
învățat multe alături de voi și sper ca drumul să ne arate 
fiecăruia că am ales și am făcut bine!

Și poate că, după o vreme, veți privi cu nostalgie spre 
acești ani, spre eforturile noastre - mici cărămizi puse 
cu trudă și dragoste de dascălii voștri în școala Waldorf 
din Cluj, structurând informații, dar mai ales încercând 
să formeze oameni, oameni frumoși, oameni drepți, 
oameni buni!
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Chestionar anonim aplicat clasei a VIII-a R 
(25 februarie 2019)

Care ar fi cele mai frumoase experiențe din gimnaziu, 
din această clasă? 

21 Glumele făcute cu colegii. Excursia din Alba.
20 Taberele. 
19 Tabăra de la Padiș. Excursiile.
18 Tabăra la Padiș. Timpul petrecut cu prietenii. 
11 Taberele au fost experiențe super faine. 
1 Sincer, sunt o grămadă de experiențe minunate din 
clasa întâi până într-a opta. Dar experiențele de care 
îmi amintesc cel mai tare sunt:
-Când a fost o oră în care a fost tăcere totală
-Taberele în care am fost: Mărișel, Padiș și Straja
-Munca în echipă cu colegii.
Îmi va fi dor de toate amintirile frumoase. 

Un mesaj adresat școlii Waldorf:

21 Tradiționalul diferă mult ca stil de învățământ. Aflarea 
notelor nu face diferențe. Te face să fii mai perseverent. Notele 
trebuie date mai cu cap!
18 Mai aveți de lucrat în domeniul disciplină.
6 Să faceți cumva ca numele Waldorf să-i ducă pe alții din alte 
școli la gândul de ”mai răi” (la învățătură). Și mâncarea mai 
bună la cantină.
1 Dragă școală Waldorf, mai aveți de lucrat mult pentru a îm-
bunătăți școala dar mi-a făcut plăcere să fiu în această școală. 
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Care crezi că sunt cele mai importante lucruri în viață?

21 Să fii fericit, să ajungi unde vrei, să fii înconjurat de prieteni.
14 Familia, iubirea, inteligența, ambiția, prietenii, animalele și ANIME.
11 Să ai o carieră bună, familia, prietenii, animalele, să fiu fericită.
10 Sănătatea, fericirea, distracția, să ai prieteni (care țin la tine), să ai 
părinții aproape. 
9 Familia, persoane/ prieteni buni, să fii un om cu capul pe umeri etc.
8 Să fii fericit.
4 Învățatul, fericirea, familia, prietenii, animalele, vacanțele, iubirea. 
2 Socializarea, oamenii de încredere, sănătatea.
1 În primul rând învățatul, pentru ca dacă înveți și te străduiești ajun-
gi departe și, apoi, după ce ai un loc de muncă, să îți faci o familie.

Care crezi că sunt cele mai importante lucruri pe parcursul anilor de 
pubertate și adolescență (12-14-18 ani) ?

21 Să se distreze! Toată lumea a trecut prin asta și nu este ceva rău. 
Cu toții am greșit la vârsta asta. Dar e important să acceptăm că așa e. 
Să nu judecăm.
20 Să ai părinți care te sprijină și te ajută, dar să te și lase să ieși cu 
prietenii, iubire maximă, să ai prieteni aproape! Yaasss!
18 Să înveți la școală, să ai prieteni buni, să faci sport, să nu te 
stresezi, să ai părinți buni.
15 Să te înțeleagă părinții și prietenii, să nu fii stresat, să te distrezi, 
socializare, nu doar învățat toată ziua! 
14 Really?
11 Să ai prieteni buni și părinți care te sprijină și te încurajează să 
înveți (să te ajute).
10 Să te maturizezi, să te distrezi, să ai părinți deschiși care să te lase 
să ieși și să te lase să faci cam ce vrei. 
9 Părinții care să fie alături de tine, prieteni foarte buni, profesori în 
regulă (mă refer și la faptul de a înțelege și să se comporte frumos cu 
elevii), să învățăm și să fim cu capul pe umeri. 
8 Să faci ce te face fericit în prezent și în viitor.
6 Să nu fii stresat de teme, de note, dar totuși să nu ajungi adult 
prost. Să te distrezi cât poți, până ce o să ai un copil și nu o să mai 
poți face nimic :-) . Glumesc. 
5 Să ai încredere în tine.
4 Prietenii adevărați. Familia.
1 Eu cred că este important să te concentrezi în primul rând pe școală, 
liceu și pe lucrurile bune.

Cum consideri că este să fii elev/-ă al/ a Liceului Waldorf?

7.5 (media)
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România ...101!

Eu cred că populația ar trebui să fie 
mai adunată, și să nu fim așa de răi unii 
cu alții, să fim respectați, să ne bucurăm 
că suntem Români și să avem grijă de țara 
noastră. Poliția să se implice mai mult. 
(Mihai, VIII R)

Dragi conducători ai României,
Nu imi place că trenurile merg foarte încet, sunt 

murdare și învechite. Nu îmi place că turismul nostru 
nu e dezvoltat chiar daca avem atâtea lucruri frumoase. 
Nu imi place sistemul de învățământ care se bazeaza 
mai mult pe reținere de formule inutile și prea puțin pe 
experiențe și învațare pe teren. Nu îmi place că încă sunt 
mulți analfabeți (sau analfabeți funcționali). Mai multe 
lucruri (mobile, utilaje de construit, alimente etc.) ar 
trebui sa fie produse in țară. Și sistemul de sănătate ar 
trebui îmbunătățit pentru ca pacienții să nu trebuiasca sa 
plece din țară pentru a fi salvați.

(Adriana, VIII R)

Dragi conducători,
Vă mulțumesc din toată inima că sunteți tâmpiți 

și că nu lăsați oameni normali la cap să conducă așa 
o țară frumoasă.

(Ana, VIII R)
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Țara in totalitate, în afară de 
politică, este frumoasă. Oamenii 
spun ca țara asta a ajuns așa 
pentru că nimeni nu face nimic, 
dar nici ei nu fac nimic. Politica 
a stricat România și mentalitatea 
oamenilor. Sunt foarte mulți 
bătrâni, etc.

(Vlad C., VIII R)

Îmi place că în țara noastră sunt multe forme de relief, multe peșteri, 
chei, păduri, etc.

Nu îmi place deloc conducerea țării.
Nu îmi place că țara este plină de corupție!
Nu îmi place deloc că România este condusă și cu ajutorul bisericii 

(preoții corupți. )
Nu îmi place că oamenii de la conducere sunt incapabili!
Nu îmi place că avem multe biserici dar spitalele sunt pline de lipsuri 

și bacterii/ doctori dezinteresați.
Pe scurt România din punct de vedere geografic este frumoasă, păcat 

că oamenii au acest  caracter și un  comportament care strică țara! 
(Selena, VIII R)

Îmi place că în țara noastră sunt multe forme de relief, 
multe peșteri, chei, păduri, etc.

Nu îmi place deloc conducerea țării.
Nu îmi place că țara este plină de corupție!
Nu îmi place deloc că România este condusă și cu 

ajutorul bisericii (preoți corupți)!
Nu îmi place că oamenii de la conducere sunt 

incapabili!
Nu îmi place că avem multe biserici dar spitalele sunt 

pline de lipsuri și bacterii/ doctori dezinteresați.
Pe scurt, România, din punct de vedere geografic 

este frumoasă, păcat că oamenii au acest  caracter și un  
comportament care strică țara! 

 
(Maria, VIII R)
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Luparul
(Andra, X R)

Era o noapte geroasă cu un vânt rece 
și puternic ce-i îngheță fața lui George. 
El mergea către casă prin pădurea deasă și 
înzăpezită. Tocmai își încheiase afacerile din 
satul alăturat și nu credea că furtuna îl va 
încetini așa de mult să ajungă acasă.

Era speriat deoarece începea să nu mai 
vadă nimic. Era singur și trăgea după el o sanie 
cu lucrurile personale. De sanie era agățat un 
felinar ce abia mai rezista, abia mai lumina. 
George auzea urletele animalelor ce aveau să-i 
fure viața dacă nu ajungea la timp acasă.

Și-a făcut un foc să nu moară de frig, și-a 
scos un totem de lemn din buzunar. Era un 
cap de lup cu ochii verzi. Ochii verzi însă 
erau făuriți dintr-un material sacru. Strânse 
bine la piept totemul și se întinse pe jos lângă 
foc. Adormi câteva minute dar se trezi brusc 
când auzi un urlet de lup atât de aproape de 
el. Focul se stinsese de la vântul ce intra prin 
orificiul lăsat neacoperit de zăpadă al peșterii. 
George era încolțit. Lupii i-au simțit mirosul 
omenesc și au înconjurat ieșirea peșterii. Se 
apropiau încet de el mârâind. Speriat, George 
se trăgea în spate, se târa ținând totemul strâns 
în mână. Ochii cruzi ai lupilor flămânzi îl 
priveau constant. Dar privirea s-a transformat 
în urlet. Lupii s-au năpustit asupra lui George 
mușcând și sfâșiind tot ce era din el...

A doua dimineață George se trezește în 
peșteră. Hainele sale erau distruse. Avea răni 
pe mâini, nu grave dar destul de usturătoare 
cât să le remarce. Se crezuse mort acum o 
noapte. În mână, fără să iși dea seama prea 
curând, ținea totemul sfărâmat. Ochii lupului 
erau acum roșii.
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Ființă și creaturi
(Abigel, VIII R)

Singura diferență dintre ființă și creatură este. .. 
ființa e singură, iar creaturile sunt prea multe pentru 
a fi numărate.

Ființa fugea cu disperare, fugea departe de ce o 
urmărea sau, de fapt, de cei care o urmau. Creaturi. 
Creaturi oribile. Egoism, gelozie, ură, nevoia de a 
vrea ceva mereu. Ființa fugea de toate astea, acum 
am înșirat câteva, dar erau mult mai multe. Ființa 
nu mai avea ce face, ajunsese la marginea realității, 
creaturile o urmau, siluete umane, dar zici că erau 
din fum negru. Ființa știa că soarta ei va fi la fel 
ca a tuturora, dar tot încerca să se agațe de acel 
lucru care o făcea în continuare ființă. Ființa simțea 
cum creaturile negre îi invadau mintea, sufletul, 
transformând-o într-un monstru. 

Apoi m-am trezit...și am văzut realitatea cum era 
ea, de fapt...
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În pădure
(Denisa, VIII R)

Eu sunt Alice Cooper. Eram în clasa a 11-a când cel mai ciudat și înfricoșător 
lucru mi s-a întâmplat. Toată lumea mă știa ca “fata cea rea”, nu învățam 
deloc, nu îmi păsa de nimic și mă băteam de foarte multe ori în baia fetelor cu 
persoane care mă enervau. Nu îmi mai amintesc sigur ce am făcut în acea zi, 
dar a trebuit să rămân la școală după ore. Trebuia să merg în clasa unde se făcea 
fizică si chimie acum câțiva ani, dar acum a devenit clasa de detenție. În clasă 
eram eu, d-na Bookerhan, Alyssa, James și Benny. D-na Bookerhan a început 
să ne spună că trebuie să mai rămânem la școală încă trei ore în care trebuie să 
scriem o poveste de 500 de cuvinte și că nu avem voie să vorbim între noi. D-na 
Bookerhan a ieșit din clasă și am inceput să scriem, adica Benny și James. Eu 
nici  nu mă gândeam să iau pixul în mână și Alyssa și-a scos machiajele si o mini 
oglindă din geantă și a început să se machieze.

Mie nu îmi plăcea clasa asta. Școala noastră era lângă o pădure și clasa asta 
se afla în capatul școlii, chiar lângă intrarea în pădure. Se spunea că în pădurea 
aia se întâmplau lucruri paranormale și că au dispărut mulți oameni în ea. În 
clasa a 7-a aveam oră de fizică și stăteam unde stau și acum, lângă geam. Țin 
minte că în ora aceea nu puteam să stau liniștită și parcă voiam să mă ridic și să 
fug din școală și tot timpul mă simțeam ca și cum cineva sau ceva se uita la mine. 
O dată m-am uitat înspre pădure și am văzut ceva creatură înaltă între copacii 
întunecați din pădure. Avea gheare lungi și ascuțite, ochii galbeni și o piele gri 
care arăta ca și cum avea multe tăieturi prin ea.

Când mi-am amintit de această întamplare m-am ridicat de pe scaun și am 
mers ca să desenez creatura pe tablă. Am observat că James nu mai scria, dar 
Benny a scris deja 2 pagini. Alyssa se tot machia cu fondul ei de ten care era de 
3 ori mai deschis decât pielea ei normală și arăta groaznic. 

Am inceput să desenez creatura pe tablă. Dupa vreo 5 minute Benny a spus 
ceva cu o voce atât de calmă și speriată.

Și tu știi de chestia aia? a spus el.
M-am întors și m-am uitat la el. Avea pielea albă și îi tremurau mâinile. 

Alyssa si James se uitau și ei la desen. 
- Ai vazut-o și tu? l-am întrebat eu... 
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Fără răspuns...
(Selena, VIII R)

Brusc în fața mea începu să apară încet-încet o lumină albă. Deschid ochii. 
Am realizat că fusesem inconștientă mult timp. Am început să aud tot felul de 
zgomote, încă vedeam în ceață. Eram întinsă pe un pat de metal, nu mă puteam 
mișca. Niște oameni ciudați cu fața ciudată se plimbau în jurul meu. Vorbeau o 
limbă ciudată pe care încercam să o descifrez, dar nu reușeam. Eram speriată, 
iar temperatura scăzută din cameră și masa rece de metal îmi provocau o frică 
teribilă. Am simțit cum în mână îmi este pusă o branulă. Am adormit. De atunci 
încă incerc să aflu ce s-a întâmplat. Dar rămân doar cu urmele de la experimente 
și întrebări fără răspuns. 
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Răzbunare!
(Oana, VIII R)

Anul era 1942, la Stalingrad, unde se dădea bătălia decisivă între naziști și 
sovietici. Și iată că într-o casă locuia o mamă cu cei doi copii ai ei, soțul fiind 
plecat pe front. Datorită faptului că avea o slujbă bine plătită la o fabrică de 

muniție, care, din păcate, fusese bombardată.
Într-o seară, mama (pe care o cheamă Katya) se trezește din cauza 

zgomotului produs de ușa ei care fusese spartă. Apartamentul 
fusese invadat de germani. Ea a fugit speriată, în camera copiilor, 
luându-i pe amândoi și ascunzându-i într-o încăpere mică 

care era blocată de un dulăpior. Când copiii erau la adăpost, 
Katya se grăbi se ajungă la pușca primită de la o vecină. 
Când ajunse în hol, dădu nas în nas cu soldații germani. 

Ei, când o văzură cu o armă în mână, nu stătură pe 
gânduri și o împușcară în umăr; deoarece era 
întuneric nu nimeriră capul.

Katya urlă de durere și se prăbuși la 
pământ. Dar deodată a auzit vocea lui 
Vladimir (care era cel mai mare dintre 

copii) care le spune să se retragă, 
că, dacă nu, le va zbura creierii. 

Soldații germani l-au luat în 
râs și i-au spus să se ducă la 
culcare. Atunci Vladimir 

s-a enervat, a scos 
cuiul de la grenadă 
și a azvârlit-o fix 

între germani.
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La școala din Chilimangău, profesorii erau terorizați de un singur 
elev: Valeriu Prișcovă. Acest Valeriu era strigat prin scoală ,,Prișchi’’ si 
era considerat un mincinos și jumătate. Se pricepea la mințit atât de bine 
încât nici colegii, nici prietenii nu își dădeau seama când erau mințiți.

,,Iubita’’ lui, pe nume Maria Havimic, a.k.a. Măriuca din jos, este 
foarte pomenită de Prișchi la școală. Ea e fiica de milițian de la oraș și, 
dacă are nevoie  de ceva, Prișchi este nevoit să plece de la școală ca să îi 
dea. Știu că asta nu e o minciuna bună, însă lui i-a ieșit credibilă.

Tot așa, a chiulit o vreme până când el și cu încă doi băieți au spart o 
țeavă mare și au  inundat curtea cu apă. Toți copiii din curte s-au 

uitat la ei speriați și au fugit în școală. Cei  trei au 
rămas singuri în curte, iar apoi au venit 

profesorii să vadă ce s-a întâmplat. 
A început Prișchi cu minciunile că 
s-a spart singură, ei doar treceau 

pe acolo. 
Una dintre profesoare 

a vorbit cu mama lui mai 
devreme și a aflat că este 
un mincinos, așa că nu 

l-a crezut și i-a ținut 
predică și în legatură cu 
Măriuca. Ceilalți doi 
au râs de el și a doua 
zi și-a bătut toată 

școala joc de el.

Prișchi
(Ana, VIII R)

14



T
(Toni, VIII R)

Tatăl lui Tudor taie,
Cu târnăcoape de paie 
Telegondole și topoare 
Și le bagă în tractoare.
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Despre modele

Părerea mea este că în viața fiecărui om trebuie să 
fie un model, după care să ne luăm și să învățăm. În 
primul rând copiii au ca model părinții de la care, pe 
parcursul anilor, învață multe; dacă nu sunt părinții, 
copiii nu au de la cine învăța ”baza vieții”. După ce 
crești și ești pe responsabilitatea ta, poate te uiți după 
alte modele, de exemplu prieteni, actori, cântăreți etc. 
Desigur, când suntem copii, mai avem și alte modele 
de care ne place și am vrea să ne comportăm ca ei, 
să ne îmbrăcăm ca ei, pe scurt – încercăm să fim ca 
ei. Dar acest fel de modele nu e prea bun pentru că 
noi nu trebuie să încercăm să fim ca o altă persoană, 
noi trebuie să învățăm lucruri bune de la o persoană. 
Pe scurt, eu am nevoie de un model în viață pentru a 
învăța lucruri bune, pe care să le urmez.

(Antonia, VIII R)

Modelul meu este Billie Eilish, îmi 
place de ea pentru că face ce îi place și 
nu îi pasă de ce spun oamenii, cântă 
foarte fain, este foarte frumoasă și își 
iubește fanii, este bună cu familia ei 
și cu animalele. Îmi aleg un model, 
dacă îmi place de persoana respectivă 
în general, dar nu fac ce face modelul 
meu, dacă am un model nu înseamnă 
că încerc să fac ce face persoana 
respectivă, pur și simplu apreciez acea 
persoană. Eu nu mă consider un model 
pentru alții, pentru că dacă aș fi alt om 
nu m-aș lua pe mine ca și model.

(Maia, VIII  R)
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Am învățat că dacă vrei ceva trebuie să 
exersezi și că nu e ușor (sau depinde). Am învățat 
și că dacă te aștepți să fie ușor, dar nu este, nu 
trebuie să te lași pentru că tu crezi că nu ești bun 
la acel lucru.

Am învățat să înot. La început nu voiam, dar 
nici nu încercam să înot. Într-o tabără ne-am dus 
la lac, obligat să intru în apă, am încercat să înot, 
iar după 10 minute am traversat lacul de cca. 100 
metri pătrați. Morala zilei e sa încerci ( mâine). 
Eu  cred că merită să încerci orice vrei (ce e de 
pierdut?).

Am învățat și să dau 180 grade pe BMX. Am 
tras de ghidon,   am sărit si gata.

(Vlad C, VIII R)
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Tot mai sus
(Antonia, VIII R)

Decor:
Leagăne lungi în degradeu, dintr-un lemn închis 

la culoare. Cu niște funii vopsite într-un verde închis 
și cu trandafiri care sunt atașați de funie, să dea senzația 
ca și cum trandafirii ar fi crescut din leagăn până la cer. 
Leagănele să fie așezate ca niște trepte, în formă de spirală 
care urcă în sus.

Treptele sunt ”treptele către succes”. Personajul care urcă 
acele trepte se numește Daria. Ea este o fată care își dorește 
foarte mult, de mică, să fie doctoriță și trece prin multe etape 
dificile. Iar treptele făcute din leagăne semnifică fiecare pas pe 
care îl face. Poate vă întrebați de ce am pus leagăne în loc de scări? 
Ei bine, leagănele au rolul cel mai important, pentru că fiecare om, 
când face un pas în față, nu mereu îl face pe toată talpa, câteodată 
îl mai face și nesigur și te mai clatini și calci strâmb și îți dai seama 
că ceva nu este bine. Ca atunci când iei o decizie, dar nu ai încredere 
totală în decizia luată, ei bine, așa este și la leagăn, de calci cu grijă și îți 
ții echilibrul, acesta nu se va balansa, dar de calci strâmb, acesta va începe 
să se clatine. 

Dialog 
între Daria și prietenul ei cel mai bun Matei 

-Daria , de ce pari asa de descurajată ? întrebă Matei confuz.
-Nu știu, am senzația că nu voi reuși ...
-De ce spui asta? 
-Pentru că mă simt foarte descurajată să devin doctoriță și parcă nu mai am 

destulă încredere în mine. Sunt atâtea lucruri de făcut și trebuie să învăț o gramadă 
ca să ajung unde îmi doresc, sunt atât de pierdută, Matei. Dacă nu voi reuși? întrebă 
Daria, complet distrusă.

-Daria, să stii că orice ar fi, eu voi fi aici pentru tine, nu te voi lăsa la greu. Știu cât 
de mult înseamnă toate acestea pentru tine și te voi ajuta cât de mult pot. E drept că vei 
da și peste etape mai grele, dar fii puternică, pentru că dacă îți dorești  cu adevărat ceva, vei 
vedea că vei reuși și de orice ai avea nevoie, eu voi fi aici pentru tine. Știi .... cum se spune că 
,,prietenii nu se lasă la greu“, așa că fii cu capul sus, pentru că povestea ta nu s-a terminat aici, 
spuse el pe un ton hotărât .

-Ai dreptate! Va fi greu dar voi reuși! Îți mulțumesc mult, Matei, mereu mă faci să mă 
simt mai bine și  ești aici pentru mine, ești un prieten adevărat! spuse Daria bucuroasă mergând 
împreună cu Matei la bibliotecă să-și termine proiectul.
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Am construit o casă
(Anabellaiadinfilm, IXR)

Era locul meu preferat. Un loc unde alergam, un loc unde 
distrugeam, un loc unde îmi adunam gândurile. Un loc unde 
mă adăposteam când nimeni nu mă dorea. 

M-ai lăsat să construiesc o casă unde să mă adăpostesc de 
furtună. Am rămas aici căci aveai nevoie de mine. Un timp tu 
distrugeai, eu reparam, iar fuga nebună devenise doar un pas 
alert. Dar aici tot era locul meu unde îmi lăsasem rațiunea.

Un tărâm aproape virgin unde mi-am ars orgoliul pentru 
a te încălzi pe tine. 

Acel loc, draga mea, era sufletul tău.
Nu mai călcasem de mult pe aici, iar cu trecerea anilor, 

prezența mea devenise doar o umbră  care te bântuia. 
Ambii am greșit. Știi și tu asta.
Tu lăsându-mă să fac tot ceea ce am vrut cu sufletul tău, 

iar eu lăsându-te să faci ce vrei cu rațiunea mea.

Zău...
(Toni, VIII R)

Eu am mers în week-end cu familia la escaladat. Da, zău, că înalt mai era muntele! 
Dar în cele din urmă am ajuns sus. Am ajuns chiar înaintea surorii mele mai mari 
- puternică fată! - ea a făcut 2 luni de escaladă, dar se pare că fără rezultat. Tatăl 
meu a rămas în urma ca să o ajute pe mama, cea care voia la inceput doar să ne 
privească de jos sau de sus și să ne încurajeze. Dar s-a hotărât să vină cu noi, 
trăgandu-ne în jos - înceată femeie...  La sfârșit, când am ajuns toți sus, au 
spus părinții să ne ducem la restaurantul din apropiere, unde am mâncat 
niște preparate deosebite - buni bucătari... La sfârșitul zilei am plecat toți 
acasă cu zâmbetul pe buze și mâinile și picioarele frânte.
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Dragostea
(Alida, XR)

Dragostea este un sentiment diferit față de iubire. 
Nu știu să explic cum, pur și simplu așa simt. Când ești 
îndrăgostit, parcă ți se luminează lumea, îți vine pur și 
simplu să dansezi sau nu te mai poți opri din zâmbit când 
te gândești la persoana de care ești îndrăgostit. Eu m-am 
îndrăgostit dintr-o dată, parcă a pocnit cineva din degete 
și eu pur și simplu m-am îndrăgostit. În momentul în care 
te îndrăgostești, știi; nu trebuie să simți anumite lucruri, 
nu există reguli, dacă te-ai îndrăgostit pur și simplu o știi, 
că vrei, că nu vrei. Părerea mea este că dragostea merită 
să fie simțită măcar o dată în viață, pentru că este un 
sentiment minunat, care te va băga cu capul în nori sau 
te va duce într-o lume de vis când te gândești la persoana 
respectivă.

Ce este dragostea?
(Anabellaiadinfilm, IXR)

Dragostea este o joacă. 
Dragostea e amuzantă.
Ea se naște și ea crește 
Iar noaptea nu se rărește.

Dar ce vom face în ziua aia
Cand va muri dragostea?
Cine o va plânge, cine va jeli
Soarta amarei noastre iubiri?

Ea va apune ca un soare
Și depinde de noi daca alta facem.
Sau ea va fi ca un răsărit, îți zic, 
Căci nici moartea nu ne va despărți.

Dragostea mea nu e apus de soare
Ea nu se cântărește în mărgăritare
Dragostea mea pentru tine
Pana și morții piept îi va ține.
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Suferință și împăcare
(Melisa, IX R)

Îndrumăm atâtea vânturi și ploi
Iar la un moment dat pe dinăuntru rămânem goi,
Dar cu chin cu vai
Trecem împreună peste fiecare bai,
Fie că ne convine sau nu
Trebuie să acceptăm orice remediu,
Fie durează puțin sau mult suferința
Îți voi fi alături cu toată ființa.
Te iubesc atât de mult
Și m-ai acceptat așa cum sunt.
Deși mi-ai observat fiecare amănunt.
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Lună
(Mihai,  XR)

Luna albastră pe cer se află
La tine mă gândesc în seară,

La ce suntem și vom fi.

Ochii tăi din cer veghează
Văd ce sufletul meu așteaptă,

O iubire adevărată.
Întins pe spate,

Cu ochii spre cer îndreptați
Și în lună, tu te aflai
A mea lună tu erai.
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Poveste
(Mihai,  XR)

Când te vedeam
Stăteam și contemplam

La ce a fost si la ce va urma. 

Tu nu realizezi haosul
Din viața mea,

Dar tu îmi aduci liniștea,
Așa că stau și mă gândesc

La ce aș vrea să îți povestesc
Ce poveste minunată creezi,
In inima mea tu locuiești.
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Rutina citadină
(Ana, VIII R)

Un oraș dimineața este gol, mașinile parcate, 
oamenii  încă in casă și totul e liniștit.

Dimineața se aud câteva păsărele cântând în 
liniștea care se risipește încet-încet, iar culorile 
cerului sunt unice în fiecare dimineață, în fiecare 
minut. Încep să se umple străzile cu mașini și cu 
oameni care se duc la serviciu, școală, grădinițe, 
facultate și altele. Dimineața este specială, aerul 
său răcoros te înviorează și te binedispune. 
Becurile aprinse în case, înainte să răsară soarele 
cu totul, încep să se stingă, la fel și cele care au 
stat în frigul noptii să vegheze cu lumina lor 
călătorii nocturni. Troleele și autobuzele devin 
din ce în ce mai pline de călătorii dimineții.

Diminețile în orașe au o rutină, dar nu sunt 
niciodată în întregime la fel.
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Balconul
(Alida, XR)

Îmi place să îmi petrec timpul pe 
balconul meu. Mai ales vara, când e cald 
și plăcut afară. Îmi place să stau să citesc 
pe balcon pentru că nu se aude nimic 
în afară de ciripitul magic și relaxant al 
păsărilor. Pe balcon învăț mai bine, pentru 
că nu sunt sunete care să îmi distragă 
atenția și să îmi distrugă concentrarea. 
Timpul meu preferat când vreau să fiu 
pe balcon este atunci când apune soarele. 
Apusul și priveliștea pe care o am fac 
o combinație superbă. În acele câteva 
minute în care apune soarele, pot să iau o 
pauză și să admir ce am în jurul meu și să 
fiu recunoscătoare pentru asta. Lumina 
portocalie ce lovește fiecare floare, fir de 
iarbă și crengile copacilor și păsările ce 
trec prin fața soarelui care se lasă ușor 
după munții pudrați de zăpadă, este unul 
dintre multele motive care mă fac să mă 
bucur că sunt în viață.
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What I want...
(Andra, X R)

I want to see the world. I want to see the sun rising from the poles, 
from the Arctic and from the sand of the desserts. I want to feel the thin 
sand on my fingertips and on my feet. I want to smell the cold of a huge 
deep cave or of the Himalayan mounts. I feel the need to run on the long 
deserted roads of Canada. I want to smell and see the cherry blossoms of 
Japan’s parks. I want to ride a camel and pet a monkey. I want to see the 
elephant drinking water and I want him to raise me up and put me on 
his spine so that I can ride him. I want to taste Philippines traditional 
food and see how ramen is prepared. I also want to see sushi prepared 
by a master and meet the strongest karate master from Japan. I want to 
go in China where the monks live a live there with them for a while. 
I want to learn how to meditate properly and how to fight like a true 
woman-warrior. I want to do all these things and many other that right 
now don’t come in to my mind.
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I want
(Mihai,  XR)

I want to love
But I don’t want to pay the price.
I want to care for someone
But I still do not.                 
I want to feel something
But I still feel nothing.
I think I’m dead
But maybe I’m not.
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Prădătorul 
(Ioana, IX R)

Dacă eu sunt prădătorul
Tu ești Savana 
Iar părul tău e iarba 
Înaltă cât un om 
Iar eu sunt cel ce fuge 
Ascuns adânc  în ea 
Iar prada fuge liberă
Necunoscând nici  frica
Iar frica mă-nsoțește 
Inconștient de ea 
Neauzit de nimeni 
Ascuns de blana mea
În tine noi trăim 
Singuri, dar totuși împreună,
Cerul fierbinte 
Cu soarele său 
Și norii cei rari 
Ce aduc liniștea ta 
Sunt ochii tăi 
Ce văd lumea mea.
Prada va cădea 
Sub ura mea 
Instinctul mă va vâna 
Neconștient de tine.
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Din secretele muntelui...
(Ioana, IX R)

Trăiesc în munți. Doar eu cu bunicii mei. Nu e nimeni care să locuiască 
în apropierea noastră. Am trăit mereu aici singură, fără vreun prieten, 
dar, neștiind cum e, nu a avut cum să-mi lipsească, cu toate că am 
încercat de multe ori să-mi imaginez. Singura ființă pe care o pot numi 
prieten este câinele bunicului, o namilă de două ori cât mine. Mama sa, 
ce i-a fost alături bunicului de când se știe, a murit nu de mult, dar pui-
ul său e încă tânăr și puternic. Chiar dacă munții sunt plini de sălbătici-
uni și pericole, cât timp îl am cu mine, bunicul mă lasă să umbu oricât 
și oriunde prin munți, zi sau noapte, indiferent de vreme, cu toate că 
bunicii nu-i place.
Tot așa, într-o noapte, mă întorceam de la o plimbare până la masivul 
învecinat. Totul era normal, cucuvelele țipau de pe cine știe unde, dar 
altfel nu se auzea nimic. Ninsese cu mult înainte, dar nu mult, doar un 
strat răzleț și înghețat ce nu a putut acoperi nimic. Câinele era calm și o 
luase un pic înainte urmărind ceva miros pe care doar el îl putea simți
Deodată o lumină albăstruie a părut să vină dintr-o parte.  Am dat 
tufișurile la o parte ca să văd ce era. Într-un luminiș stătea un dragon, 
o ființă din lumină, aranjându-și solzii arginiti. Aripile îi erau întinse 
pe pământ, uriașe și golașe, dintr-o piele ce reflecta mii de culori, 
unele nemaivăzute de ochiul omului până atunci. Corpul de lumină îi 
era aproape transparent, ca de gelatină, iar înăuntru se vedeau organ-
ele și inima de sticlă, pompând un sânge de magie și lumină până in 
gheare și înapoi. O ființă de o minunăție și o frumusețe ce nu am mai 
văzut. 
Mi-a scăpat un oftat de uimire. 
Dragonul a tresărit și s-a întors spre mine. M-a privit pentru o secundă 
în ochi, apoi lumina sa a pălit și a dispărut. Am auzit niște bătăi uriașe 
de aripi, de parcă o imensă ființă invizibilă și-a luat zborul în fața 
mea. 
Apoi am auzit niște lăbuțe în spatele meu. M-am întors spre câinele 
meu. Nu părea să fi văzut sau simțit nimic. M-am întors acasă. Nu am 
spus nimănui ce am văzut. Nici bunicii, nici bunicului și nici câinelui. 
Muntele merită să-și păstreze secretele.
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Why?
(Andra, X R)

Why do people always have the need to harm? Everybody at least once 
in their lives wanted to harm something or somebody without a certain 
reason. And that keep on happening these days. Especially fools without 
knowledge. Imbeciles who don’t realise that by harming others they also 
harm themselves. And that, unfortunately it is a fact. It happens like this: 
they see happiness in others that harm and destroy and by human nature, 
as kid they tend to repeat and do the same thinking that is a good thing 
also by seeing the happiness in the harmer’s eyes.

Most of the time we tend to remember all the shocking and bad 
events in our lives, forgetting about the good thing in our lives that 

truly matter, and we also let ourselves to suffer 
without realising it. We also resume 

ourselves to physical stuff and don’t 
see emotion in the right way letting 

it slip like that thinking that it’s 
not that important as it seems. 

We often “play” with our 
feelings and other’s feelings 
like they wouldn’t even 
matter and that anybody 
can heal easily from a cut in 
the hart actually heals very 
hard or even never. We 
harm each other no one 
realising it, and we don’t 
do anything about it 
living in a suffering 
world.
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Zorii 
de Radnóti Miklós 

traducerea poeziei personale: Ervin, VII M

Încet zboară culorile gri și albastru
mai încet se preling prin cer

toate crengile se mișcă moale
ca și în fundul apei.

Griul se împrăștie, albastrul învinge,
toate fumurile cerului îl mănâncă

și aleargă în față zorii care fredonează,
doi copaci tineri aleargă cu picioarele întunecate.

În bastoane de trombon atârnă lumina și peisajul,
multe crengi, tufișuri se avântă,

pășește strălucitoare pădurea peste tot,
pasul este vesel și dintr-o dată ușor,

cu capul ud începe să danseze soarele
și poate să nu treacă nimeni pe câmp;

peștișorii argintii înfloresc pe loc
și dimineața cu glasul ei strigă:

Haliho, haho, haho, haliho.

Cântec de dimineată
de Babits Mihály
traducerea poeziei personale: Judit, VII M

Cânt dimineața, frumoasa senină
O, diminețile mele!
Diminețile mele bune!
Trupul meu se trezește ca o pace vie.
În venele mele curge lapte și miere.

Sufletul meu iese din baia viselor
E fraged din nou.
Ceața lui se destramă.
Iese din pădure întunecată 
Și se așează pe un deal, pe un deal amabil se așează. 

Și așa se uită în jur de pe muntele zorilor săi
Spre trecutul său adânc,
Spre adâncul trecutului.
Și ceața zilei de ieri și a anului
Trecutul se distrează sub piciorul său,
Când se uită la jos.

Și se uită ca la cusătura hainei noi
La cerul-ceață al priveliștei
Sticla cețoasă
Și la porumbul falnic, ușor
Cum și apleacă pălăria cu pene.

Și peste vale încet, cu un albastru adânc
Câmpia voastră
Ca și raiul se deschide 
Și cu ritmul poeziei care se trezește
Se învârtește ici și colo, ca și o pasăre de dimineață.
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Dimineața 
de Babits Mihály 
traducerea poeziei personale: Szilard, VII M

Afară soarele primăverii arde,
Vai, nu mă pot trezi încă.
În sufletul meu amorțește o dorință slabă,
Patul ar vrea să-mi rețină corpul trist
Dorința mea paralizată e supărată.
O, vechi dimineți primăvăratice.
Cântec de pasăre, planuri, aripă tremurând,
Parfum proaspăt de cafea, umbră de biserică.
Elevi, minte proaspătă, învățătoare bună,
Plimbarea mare de dimineață, pornirea.
O, pulsare bucuroasă de poezii,
O, bucuria sfântă a muncii jucăușe.

Intim dialog pe 
balcon 
de Dsida Jenő 
traducerea poeziei personale: 
Betty, VII M

Minunată după-amiază liniștită,
Conține toată viața noastră.
Stăm față-n față
Povestim.

Sunt simplu și bun,
ca o pasăre care zboară peste lume
Tu ești transparent,
Curat ca aerul.

Si ca apa proaspătă din cana de sticlă,
Prin care strălucește soarele.
Mi-e sete, iar
Tu nu te refuzi de mine.
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Bucuria supremă
de Szabó Lőrinc
traducerea poeziei personale: Zsofi, VII M

Bucuria supremă este cea mai devotată, cea mai venerată,
ceea ce te cheamă cu cutremur,
în care două lumi sunt o muzică,
în care spiritul crește aripi,
care nu mai este pasiune , 
în care lumina este greutate egală,
unde semnele sunt fară sfârșit ,
în care nu îndrăznești să te miști ,
unde clipa este pace fără sfârșit,
unde se întrerupe cunoștința,
în care te schimbi,
care este frumusețea sfârșitului,
si când te trezești  - începutul  poeziei.

Cunoștința supremă nu e a frumoșilor,
este a oricărui ajunge pe partea cealaltă,
și a continua peste cerurile comune,
nici Kue Fi, nici Cleopatra nu poate.

Imn 
de Radnóti Miklós
traducerea poeziei personale: Bogi, VII M

Ești rădăcina și stog, verdeață completă și fructe, ești vânt rece și soare 
cald.
Care rădăcina o leagă, sânge rapid, stog subțire, prietenos cu vântul.
Ești verdeața brațului meu, aleargă în brațele mele, floarea sânului meu, 
pătură pe inima mea.
Soarele deșteptător și pe zori însorit, ești fructul pomului meu, care se 
trezește lângâ mine.
Care doarme lângâ mine, închinând pe inima mea, ești calm, bun, tropot 
liniștit.
Izvor cu vorbă frumoasă, țipăt începător, respirație cu aripi, zburând cu 
spirit.
Ești lumina ascuțită în umbră și umbră în lumină, și nor.
Ești ultimul fulger pe geana care se închide, mă legeni cu corpul tău care se 
deschide.
Tu, binecuvântat în luptă, zâmbet care se ascunde, care se ascunde în veci 
în oasele mele albe pe pământ.
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Calea către inspirație
(Anabellaiadinfilm, IX R)

La început era doar ea. O fata retrasă care nu știa să-si exprime sentimentele sau 
gândurile. Nu știa ce să scrie dar știa că voia să o facă. Și așa a început. 

Clișeu după clișeu, emoticon după emoticon, semne de exclamație sau întrebare 
vizibile de la un kilometru. Dacă ai fi citit ce greșeli gramaticale și ce stil literar avea, 
ai fi criticat-o dur. 

Trecuse deja un an iar cu pași mici, ea se apucase să scrie citate din întâmplările 
prietenilor ei. 

Trecuse deja un an iar stilul ei se schimbase radical căci mintea și sufletul ei 
complotau. Scrisul îi devenise oxigen iar cuvintele parte din sânge. 

Timpul trecuse iar ea avusese parte de prima ei dragoste. Asta o făcut-o să creadă 
din ce în ce mai mult în ea și să descrie fiecare sentiment din ce în ce mai bine. Dar se 
întâmplă ceva. Pentru prima dată i se frânse sufletul. Furioasă, făcu ceva ce nici acum 
nu își poate ierta, renunță la scris.

Lunile trecură și simțea că se sufocă. Rămăsese în loc și nu mai făcuse nici un pas 
în calea spre scris. Așa că-și găsise dragostea în desen. 

Începuse alt an. Cineva îi redase aripile. O persoana care o pusese în mișcare, care 
o făcea să se simtă bine. Acea persoană îi citise sufletul și o pusese pe cărarea spre 
inspirație. Dar nu durase prea mult căci și acel băiat i-a rupt aripile și a lăsat-o să cadă 
de pe stâncă. 

Nu mai făcuse aceeași greșeală. Și-a strâns lacrimile în pumni și le-a transformat 
în cerneală, ca mai apoi să-și rupă bucăți din sufletul întins pe tavă, punând totul pe 
o hârtie. 

Calea către inspirație e lungă si plină de obstacole. Un drum de pe care nimeni 
nu-ți promite că te întorci întreg. Te vei slei de puteri doar pentru a continua cu 
puține cuvinte. Ei îi luase trei ani de zile să știe ce simte și să simtă ce știe, chiar dacă 
nici acum nu e pe de-a-ntregul convinsă.

Dar într-un final, după critică severă, după lupte purtate între mintea și sufletul ei, 
ajunsese să-și culeagă singură roadele muncii.
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