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Performanţă şi recompensă  

la Colegiului Naţional ,,Emil Racoviţă” 
 

 

 

Tradiția racovițistă presupune desfășurarea Excursiei Premianților, an de an, la 

începutul vacanței de vară. Premianții fiecărei clase, alături de elevii cu rezultate 

excepționale la etapele superioare ale concursurilor și olimpiadelor școlare au ocazia să 

pornească într-o aventură a cunoașterii prin orașele europene. Dacă în anii trecuți am 

cutreierat superba Italie, am escaladat Acropola Atenei sau am colindat meleagurile 

Austriei, anul acesta am avut ocazia de a descoperi trei mari capitale ale Europei: 

Bratislava, Praga, Budapesta. 

Excursia e o răsplată a  rezultatelor foarte bune obținute de elevi și în acest an.  

Colegiul a ocupat locului I județean și locul III național la Examenul de bacalaureat, cu o 

promovare de 100% și locul III județean la Evaluarea națională, confirmând astfel teza 

pe care își bazează renumele. Cei 60 de olimpici naționali, la care se adaugă cei 

internaționali (Teofil Voicu și Nectarie Pașca la Olimpiada de Astronomie și Astrofizică 

și Teofil Voicu la Olimpiada Științele  Pământului) demonstrează eficiența muncii în 

echipă. Remarcabilă este și implicarea în proiecte europene, sesiuni de comunicări 

științifice, dezbateri academice, concursuri de lectură, istorie, cultură generală și Public 

Speaking. Am spicuit câteva aspecte care demonstrează că școala noastră oferă mediul 

necesar pentru cultivarea aptitudinilor fiecăruia în parte. 

Începutul călătoriei 
Dornici de aventură, am pornit în călătorie la lăsarea serii, după ce ne-am luat la 

revedere de la părinți și am încheiat toate acele „negocieri” care fac obiectul ultimelor 

clipe dinaintea închiderii ușilor autocarului. 

Pe străzile micului mare oraș, Bratislava 
Răsăritul ne-a găsit în apropiere   de granița Ungariei cu Slovacia și, după câteva 

zeci de kilometri, am ajuns la Bratislava, capitala și cel mai mare oraș al Slovaciei.  Aici 

își au sediul cele  mai importante instituții ale statului. Îmbinarea arhitecturală neuniformă  

ne-a invitat să privim clădirile înalte, turnurile de sticlă și să străbatem labirintul de 

străduțe înguste. Ne-am îndreptat spre Castelul din  Bratislava, una dintre cele mai 

impresionante    structuri  ale orașului, ridicat la 85 m deasupra Dunării. Inițial (în secolul 

al X- lea) a fost doar un castel de piatră. Pe când regiunea se afla sub dominația Regatului 

Ungariei, a fost transformat în fortăreață gotică în vremea lui Sigismund de Luxemburg, 

în 1430, iar mai apoi, în castel renascentist, în 1562, fiind reconstruit în 1649 în stil 

baroc. În timpul domniei Mariei Tereza, castelul a devenit un sediu imperial. În 1811 a 

fost distrus, nefiind reconstruit până în 1950, în stil terezian, fapt ce explică aspectul 

relativ nou al construcției. 

În acest oraș al bisericilor, presărat cu numeroase lăcașe de cult, cel mai  impozant 

și mai important edificiu rămâne Catedrala Sf. Martin, o construcție  masivă, ridicată în 

stil gotic, de-a lungul domniilor mai multor regi maghiari. Traseul încoronării  însemnat 

în dale, amintea de proaspătul rege ce depunea jurământul în vârful movilei de pământ 

adus din toate cele patru colțuri ale țării. 
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Peștera Punkva, escapadă în regatul 

subteran 
Punkva, peștera situată la 30 km de Brno, 

ne-a adus o experiență inedită. Este cea mai întinsă 

din Carstul Moravian, făcând parte dintr-un lanț de 

peste 1000 de peșteri. Vizitarea ei a dezvăluit 

vederii stalactite și stalagmite și a delectat sufletul 

în timpul plimbării cu barca prin galeriile sub-

terane joase și întunecate.  

Printre poveștile și legendele Orașului 

celor 100 de turnuri 
Praga, capitala Cehiei, s-a prezentat în 

detaliu. Am putut admira Mănăstirea Strahov, 

fondată în 1140 de Vladislav al II-lea, iar în car-

tierul Mala Strana, Biserica Sf. Nicolae. Am vizitat orașul nou și piața Venceslav; 

Castelul Praga cu toate cele trei curți ale sale unde, în Palatul Regal,  ne-am înghesuit să 

privim pe fereastra celebrelor defenestrații; Catedrala Sf. Vitus – o perlă a arhitecturii 

gotice și cea mai importantă biserică din țară-   precum și ,,turnul Eiffel” praghez – o copie 

a originalului francez. Am fost martori la  schimbarea gărzii la castel și ne-am plimbat pe 

Străduța de Aur, unde, la numărul 22, ne-a întâmpinat una din locuințele renumitului 

scriitor Franz Kafka. După ce am părăsit Castelul, am traversat Vltava și am văzut Podul 

Carol în dreapta noastră precum și Castelul Vyšehrad. Turul s-a încheiat în Centrul Vechi,  

unde, în cele câteva ore libere, ne-am învârtit în jurul Ceasului Astronomic, ne-am  oprit 

să admirăm vitrinele magazinelor și am  gustat din specialitățile pragheze. 

Budapesta – Regina Dunării 
Am fost întâmpinați și de cea de-a treia mare capitală europeană, Budapesta. Prima 

oprire a fost în Piața Eroilor. Monumentul de aici înfățișează  două colonade semicirculare 

și un grup central de sculpturi. În centru, pe o  coloană de 36 m, se află statuia 

Arhanghelului Gabriel, care ține o cruce dublă în mâna stângă și Sfânta Coroană în 

dreapta. Conform legendei, Ștefan, primul rege al Ungariei ,, a avut un vis în care a fost 

îndemnat de Arhanghelul Gabriel să se convertească la creștinism și să se încoroneze. 

Baza coloanei lui Gabriel este înconjurată de statuile ecvestre ale căpeteniilor celor șapte 

triburi maghiare, conduse de Árpád. Colonadele 

cuprind statui de bronz ale unor personaje istorice cu 

rol decisiv în istoria Ungariei moderne, precum Ștefan 

I, regele Béla al IV-lea sau regele Matei Corvin. În 

centrul curții Castelului Huniazilor,  a cărui arhitectură 

îmbină părți din vechile cetăți maghiare, am ascultat 

legenda lui Anonymus. 

La lăsarea serii, am trăit o experiență de neuitat: 

croaziera pe Dunăre. Am cinat pe vas și am ascultat ex-

plicațiile ghidului despre clădirile care străjuiesc 

Dunărea, între care cea mai impozantă este Palatul 

Parlamentului. Peste tot în jur erau numai zâmbete și 

fețe  împlinite. În cele trei zile deja petrecute împreună 

s-au înfiripat prietenii care vor dura, poate,  o viață 
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întreagă. Cadrele didactice care ne-au însoțit ne-au priveau cu un aer de împlinire și cu  

mândria de a fi pornit cu noi în această aventură. 

După multă plimbare, fuga la relaxare 

Ziua a cincea ne-a găsit pregătiți de bălăceală. Cu costumele de baie și șlapii în 

geantă am coborât cu bagajele la autocar, entuziasmați pentru această ultimă zi de relaxare 

la  Aquaworld, lângă Budapesta. Am încercat toate toboganele cu apă, am făcut întreceri 

de înot și ne-am împărtășit cu drag povești și amintiri.  

Pe drumul de întoarcere a avut loc faimosul concurs de cultură generală, fără de 

care excursia nu ar fi fost completă. Ne-am străduit să răspundem repede și corect la 

întrebările adresate și am constatat că mergem acasă cu un bagaj mare de cunoștințe. 

Legendele și poveștile locurilor vizitate sunt de acum înainte o parte din noi și din ceea ce 

ne definește drept locuitori ai bătrânei  Europe. 

 

 
 

Un ultim gând... 
Am ajuns la Cluj la miezul nopții și ne-am despărțit recunoscători pentru această 

experiență. Ne vom revedea la toamnă, pregătiți de un nou an școlar, sperând, în adâncul 

sufletului că vom mai avea parte de o asemenea aventură și vara viitoare. Dar totul 

depinde de noi și de munca depusă. Cine știe ce ne rezervă anul care vine?! 

Până atunci, le mulțumim încă o dată tuturor celor care fac posibilă această 

excursie an de an: conducerea Colegiului Național „ Emil Racoviță”, Asociația CNER 

(susținută de numeroși foști racovițiști, atașați definitiv de școala în care s-au format),  

profesorii care ne sunt alături mereu, Agenția ITAR și, desigur, părinții noștri. Cunoaș-

terea este una dintre valorile fundamentale, iar școala noastră – prin oamenii ei – ne-o 

oferă printr-un mozaic impresionant de modalități.  
 

Cronicar racovițist 
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De ce este importantă introducerea transdisciplinarității în învățare? Ce aduce în plus, cu ce este 

mai bună aceasta metodă mai puțin întâlnită? Eu însămi am participat la activități transdisciplinare, iar 

acestea mi-au schimbat percepția față de mai multe aspecte. 

În cadrul orelor de limba de română, am avut parte de o abordare diferită, prin care doamna 

profesoară ne-a provocat să judecăm diferite teme într-o manieră creativă, să ne folosim gândirea critică 

și cunoștințele pentru a realiza legături logice. 

Prima experiență de acest gen a avut loc în toamna anului 2021. După vizionarea filmului 

“Gone with the wind” (în traducere: „Pe aripile vântului”), adaptat după romanul cu același nume de 

Margaret Mitchell, am fost împărțiți în grupe pentru a realiza un proiect care până astăzi mi se pare că 

a avut o temă extrem de captivantă. Aceasta a fost de a găsi o legătură între personajele filmului și un 

concept matematic și de a explica această relație, dar nu doar prin scris, ci și prin diagrame, desene sau 

orice alte mijloace relevante. Această activitate m-a ajutat să aprofundez abilități care îmi vor fi 

folositoare pe tot parcursul vieții, cum ar fi munca în echipă și prezentarea unui proiect în fața unei 

audiențe. În plus, mi-a dezvoltat un mecanism de gândire atipic, “outside of the box”, prin care se 

creează diferite conexiuni între subiecte sau materii care pot părea complet diferite la prima vedere. 

O activitate asemănătoare s-a desfășurat de curând, epicentrul acesteia fiind arhicunoscutul 

basm „Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă. La începutul anului școlar, am văzut la Opera 

Națională o adaptare comică, adusă în modernitate „Un fel di Harap-Alb”, care ne-a ajutat să privim 

întâmplările dintr-o altă perspectivă. Apoi, în urma discuțiilor de la clasă, ne-am familiarizat cu 

personajele și acțiunea. Însă elementul-surpriză a fost vizionarea unui film care se centra pe modalități 

matematice de rezolvare a unor probleme practice, cum ar fi răspândirea unui virus. Astfel, o altă 

activitate transdisciplinară a avut loc: în grupe, am găsit căi matematice de a ajuta personajele din unele 

scrieri ale lui Ion Creangă, printre care și pe Harap-Alb. Încă o dată, aceste legături dintre două materii 

foarte diferite m-au ajutat să înțeleg unele aspecte într-un mod mai profund, dar și să încerc să pătrund 

mai adânc în esența textului, astfel încât să descopăr soluții aplicabile dintr-un alt domeniu. 

Aceste activități din cadrul orelor de română sunt exemple de lecții transdisciplinare, iar eu am 

avut oportunitatea de a avea parte de astfel de lecții și în cadrul proiectului Smart Hands, organizat de 

către Erasmus+ în școala noastră. Astfel, am participat la un atelier numit “Visual Maths”, prin care a 

trebuit să descopăr un concept matematic și să îl prezint într-o manieră vizuală, altfel spus, proiectul 

leagă creierul și mâinile, adică activitatea practică și teoretică. Am ales șirul lui Fibonacci și 

reprezentarea sa geometrică, căci am descoperit multitudinea de apariții în viața de zi cu zi pe care acest 

concept le are, de la aplicații în artă și natură, până la manifestări în arhitectură și în formarea galaxiilor. 

Așadar acest șir, care poate părea un concept teoretic, greu de înțeles leagă mai multe domenii, cum ar 

fi biologia, matematica, informatică, arta. Proiectul “Visual Maths” a creat o punte intre matematica și 

artă, între științe exacte și creativitate, iar în urma lui am rămas atât cu aptitudini teoretice, dar și practice. 

Transdisciplinalitatea reprezintă pentru mine depășirea granițelor rigide dintre discipline pentru 

o cunoaștere, o învățare unitară, dar și găsirea de legături inedite între mai multe subiecte, materii. Dacă 

ne imaginăm fiecare domeniu ca fiind un drum sau un râu solitar, atunci transdisciplinaritatea este 

punctul care le conectează, nodul de legătură. Nu trebuie să ne fie frică să explorăm aceste punți 

comune, să facem conexiuni între materii, ci trebuie să ne antrenăm gândirea să găsească nodurile și să 

se folosească de ele, nu să urmeze drumul singuratic. Transdisciplinaritatea provoacă mintea să iasă din 

rutină, o antrenează în formarea unei gândiri agile, capabile de a face trimiteri și referințe de la un 

subiect la altul. Astfel, consider că este un aspect vital pentru dezvoltarea unui individ și dobândirea de 

competențe atât personale, cât și de grup și ar trebui implementat cât mai des, mai ales în sălile de clasă. 

 

CLARA BOB, clasa a X-a C 

 

Desen de: ILINCA POP, clasa a VIII-a A 
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Despre acasă 
 

În momentul absolvirii liceului, adolescentul devine o creatură aparte, remarcându-se 
prin deplina încredere în sine cauzată de încheierea cu succes a unui ciclu lung și dificil al 
vieții. Acesta are convingerea că, datorită lecturilor sale, înțelege firea umană, datorită 
călătoriilor sale, a reușit să aibă experiența reală a altor culturi și a dorului de casă și, firește, 
dacă are anumite sarcini în perimetrul domestic, se consideră stăpân pe viață – nu doar pe cea 
academică, ci pe viață în general. 

Prin urmare, înarmat cu toate aceste unelte, adolescentul simte iminent nevoia de a le 
folosi și pornește curajos spre societatea largă, care, în cazul meu și al multora dintre colegii 
mei, s-a materializat în lumea universitară extra-clujeană. 

Odată plecat de acasă, acesta va avea surpriza să descopere o întreagă gamă de emoții: 
tensiunea constantă exercitată de faptul că trebuie să gătească, să spele sau să meargă la 
cumpărături, dezorientarea în fața unor sisteme noi, dar poate cea mai pregnantă stare este 
dorul. El își va da seama repede că dorul nu este ceva care se duce ușor sau dispare permanent. 
Este o tristețe ocazională care vine în valuri mai mult sau mai puțin puternice. Oricât de mult 
i-ar plăcea facultatea, oricâți prieteni noi și-ar face sau câte locuri interesante va descoperi, 
dorul va fi undeva acolo, ascuns, proiectându-se uneori mai sesizabil, alteori subtil, pe orice 
moment.  

Cum poți trăi bine când îți e dor? Când deseori viața e doar o așteptare continuă pentru 
a te întoarce la ai tăi, suportabilă doar pentru că îți administrezi microdoze de acasă prin 
apeluri, muzică sau fotografii? Ajunge vreodată să îți fie din ce în ce mai puțin dor până când 
nu îți mai e deloc? Personal, nu cred. Nu poți spune cu subiect și predicat dacă îți lipsește o 
persoană sau un lucru anume pentru că dorul acesta este abstract, de nedefinit, un fel de energie 
specială a locului. E ciudat cum acasă are acel genius loci care te încarcă cu esență, esență de 
care suntem damnați să fim dependenți prin calitatea noastră umană.  

Cred că deseori, ca elevi, în momentul în care încercăm să ne planificăm viața uităm de 
cât de vitală este conexiunea cu rădăcinile pe care le avem, cu ceea ce realmente suntem. 
Societatea încearcă în prezent să ne inducă o serie de idei pe care noi le acceptăm sub pretextul 
libertății individuale – „frumusețea stă în ochii privitorului”, „dacă te face să te simți bine, fă-
o”, „cetățeanul global” etc. – dar care duc pur și simplu la o deconectare față de persoana 
noastră. Această lipsă de identitate este atât de toxică și duce la crearea unor indivizi depresivi, 
debusolați, nevrotici într-atât, încât am ajuns să trăim într-o lume în care rata sinuciderilor este 
mai mare decât cea a omuciderilor.  

Ceea ce am conștientizat când m-am mutat a fost faptul că nu ne putem desprinde de 
grup, de colectiv. Girardet spune că „Rațiunea umană este astfel înlănțuită încât pășim pe 
urmele tuturor predecesorilor noștri” și cred că, mai ales în calitate de copii, alegem să 
ignorăm asta. Vrem totul și ca să fim totul negăm ceea ce suntem în fapt, crezând că putem face 
abstracție de rădăcini și să fim, în același timp, fericiți. Personal, îmi dau seama că suprapu-
nerea statutului de străin cu cel de om împlinit, este un deziderat care rămâne într-o sferă de 
neatins pentru cei mai mulți dintre noi.  

În continuarea ideii de dezrădăcinare, întrebarea care se pune și asupra căreia vă invit 
să meditați este „Cine suntem noi?”, iar până una alta am putea începe prin a ne defini prin 
familia din care facem parte, credința care ne-a fost transmisă și nu în ultimul rând, prin neamul 
din care ne tragem, cu obiceiurile și tradițiile specifice, atât de dragi nouă, care reușesc să 
înglobeze valorile esențiale. 

 

DIANA DAN, absolventă (2021), președintă a Consiliului elevilor  
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Experiențe 

Smart Hands 
 

 

Proiectul Erasmus+ Smart Hands a demarat în anul 2019, a rezistat în perioada de 

pandemie cu ajutorul atelierelor de lucru online și apoi a repornit în forță. Profesorii, elevii și 

experții din școlile și organizațiile partenere au colaborat pentru a realiza toate activitățile 

propuse și pentru a obține toate rezultatele așteptate.  

Proiectul și-a propos elaborarea și testarea abordării integrate transdisciplinare MÂINI 

– MINTE – INIMĂ pentru a descoperi și dezvolta talentul/potențialul fiecărui elev, implicând 

atât elevii în construirea acestei abordări, cât și  comunitatea locală și reprezentanți ai pieței 

muncii.  

Proiectul Smart Hands le propune elevilor să-și folosească MÂINILE, MINTEA și 

INIMA pentru ca să investigheze provocări și oportunități referitoare la: 

• meserii, design și arte; 

• tendințe și noi tehnologii în matematică – fizică – chimie; 

• abilități de cooperare și leadership. 

În cadrul acestui proiect, au fost planificate patru săptămâni de învățare organizate în 

cele patru școli din cadrul parteneriatului. Până acum au fost realizate trei dintre ele, urmând 

ca în săptămâna 22 – 25 noiembrie 2022 să se desfășoare și săptămâna de învățare din Finlanda. 

Săptămânile de învățare dau ocazia elevilor participanți de a învăța și lucra împreună 

pentru a rezolva probleme complexe din viața reală. În martie 2022, patru eleve din școală au 

participat la săptămâna de învățare organizată de OSG Singelland din Surhuisterveen, Olanda. 

Vă propunem să citiți reflecțiile pe care acestea ni le-au împărtășit la finalul mobilității. 

 

Deplasarea în Olanda din cadrul 

Proiectului Erasmus+ Smart Hands a ajuns 

la final. Vizitarea unei țări occidentale cu 

asemenea infrastructură a fost unică pentru 

mine. Pot spune că am progresat, că am în-

vățat, că mi-am îmbogățit cunoștințele pe 

mai multe planuri: social și intelectual, 

informațional. În Olanda am găsit oameni 

primitori, calzi, dornici de a sări în ajutorul 

celor aflați în nevoie. M-a surprins relația 

 
 Proiectul Smart Hands (2019-1-NL01-KA201-060449) este co-finanțat de Comisia 

Europeană prin programul Erasmus+. 
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apropiată dintre elevi și profesori, de implicare a celor din urmă în dezvoltarea armonioasă a 

copiilor. Chiar dacă elevii întâlniți au o vârstă mai mică decât a mea, am interacționat și 

cooperat foarte bine în rezolvarea sarcinilor de grup.  

Prin atitudinea oamenilor se explică și se motivează condiția, starea țării. Olanda, un 

loc modern, inovator, găzduiește locuitori implicați activ în dezvoltarea țării. Am aflat că apa, 

sursa vitală a vieții, le-a pus mari probleme olandezilor de-a lungul timpului. Cu toate acestea, 

prin soluții bine puse la punct, ei au reușit să „îmblânzească” și să țină sub control această 

forță a naturii. Digurile, podurile mobile, sistemele de irigații și de colectare a apei sunt 

exemple de astfel de acțiuni salvatoare. Am reușit și noi, în cadrul proiectului, să conștientizăm 

și să simulăm astfel de soluții. Călătoria în Olanda mi-a deschis ochii spre lumea occidentală 

modernă și a stârnit în mine dorința de a participa și în România la acțiuni de modernizare a 

țării și de protejare a mediului înconjurător.   

 

MARA MUREȘAN – absolventă  

(elevă în clasa a XII-a B la momentul efectuării mobilității) 

 

Săptămâna de învățare din Olanda a 

fost pentru mine o experiență nouă și unică. 

Mi-am făcut prieteni noi și am văzut locuri 

minunate, pe care nu le-aș fi văzut dacă nu 

participam în acest proiect. Nu credeam 

niciodată că lumea poate fi așa de diferită, 

astfel încât acum privesc ce se întâmplă în 

jurul meu și din alte perspective. Această 

săptămâna a însemnat pentru mine o ocazie 

de a descoperi alte culturi, de a învăța lucruri 

care mă pasionează, dar nu în ultimul rând, a 

fost o ocazie să mă descopăr pe mine însămi. 

Provocarea de a fi înconjurat de străini, departe de casă și de a ieși din zona ta de confort este 

dificilă. Totuși, această provocare, care pare amețitoare, îți poate oferi cele mai frumoase 

daruri: răbdare, cunoaștere și bunătate. 

 

MARIA FICIOR, clasa a X-a A 
 

Pentru mine, săptămâna de învățare in 

Olanda a reprezentat o experiența nouă care 

mi-a lărgit sfera de cunoștințe în mai multe 

domenii, cum ar fi fizica, biologia sau chimia. 

Am învățat multe lucruri interesante despre 

un subiect important in timp ce am socializat 

cu elevi din alte țări și mi-am exersat engleza. 

Mi-am făcut prieteni noi, am învățat obiceiuri 

și tradiții din alte culturi, descoperind o nouă 

lume, un nou stil de viață.  

Pe lângă aceste aspecte, mi-a plăcut 

faptul ca am vizitat mai multe orașe, nu am 
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stat în toate zilele în același loc. Acest lucru mi-a permis să văd mai multe părți ale „Țării 

lalelelor”. Săptămâna a fost completată de bunătatea și răbdarea profesorilor și elevilor, care 

nu au ezitat în a ne primi cu brațele deschise și de a ne arată unicitatea patriei lor. 

Concluzionând, săptămâna de învățare 

m-a făcut să îmi testez limitele și să le depășesc, 

provocarea aceasta demonstrându-mi că orice 

lucru este posibil atâta timp cât păstram o 

minte deschisă, care are capacitatea de a privi 

lumea din mai multe perspective. 

 

CLARA BOB, clasa a X-a C 
 

 

 

 

De puțin timp m-am despărțit de străzile 

pline de viață ale Olandei, de casele zâmbitoare și 

de noii prieteni câștigați în timpul săptămânii de 

învățare și deja îmi este dor. Mă gândesc cu drag 

la tot ce am trăit în cele patru zile și sper să mai 

am ocazia repetării acestei experiențe minunate. 

Emoția întâlnirii cu ceilalți elevi m-a încolțit în 

prima dimineață. În momentul în care am văzut 

zâmbetele de pe chipurile elevilor și profesorilor 

străini, s-a realizat o conexiune între noi toți și de 

atunci am știut că vom petrece împreună clipe de 

neuitat și vom lega prietenii frumoase. Am fost plăcut surprinsă de programul bine organizat 

de către olandezi, care au știut cum să împletească învățatul, vizitele și distracția.  Astfel, am 

acumulat informații prețioase și soluții inventive, pe care abia aștept să le folosesc în 

construirea unei vieți mai bune și prietenoase cu mediul înconjurător. Totodată, am avut 

ocazia să descopăr câteva din cele mai frumoase orașe din „Țara Lalelelor“: Surhuisterveen, 

Leeuwarden, Groningen și Amsterdam, pe 

care le voi păstra în amintire sub forma 

unor „vederi”, într-un sertar colorat din 

minte. Toate serile au fost magice, fiindcă 

ne-am distrat împreună, la bowling, în par-

cul de distracții, la petrecere sau în camera 

de joacă a pensiunii. Acum, la final, simt că 

am atins scopul de bază al acestui proiect, 

echilibrul „mâini-minte-inimă”, pe care 

am început să îl regăsesc în orice activitate, 

fie ea cât de măruntă.  

 

IRINA PĂCURAR – absolventă    

(elevă în clasa a XII-a B la momentul efectuării mobilității) 
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Cercetarea matematică pentru un viitor durabil: 

Proiectul MaSuD 
 

 

Proiectul Erasmus+ „Matematica pentru dezvoltare durabilă” (MaSuD) aduce îm-

preună două probleme educaționale: anxietatea provocată de matematică și sensibilizarea cu 

privire la problemele de mediu. Credem că învățarea matematicii prin probleme deschise le 

permite elevilor să depășească anxietatea matematică, să înțeleagă diverse concepte (legate sau 

nu de matematică) și să-și dezvolte gândirea. 

Continuator al proiectelor europene MatLan (Learning Math and Languages Through 

Research and Cooperation) și M&L (Math and Languages), acest proiect se bazează pe orga-

nizarea și derularea atelierelor de cercetare matematică MATh.en.JEANS. În cadrul atelierelor, 

o pondere semnificativă a temelor de cercetare este dedicată problematicii mediului. 

 

 
 

Activitățile de bază ale acestui proiect sunt atelierele de cercetare MATh.en.JEANS 

pentru elevii din clasele a X-a – a XII-a care se desfășoară pe parcursul unui an școlar și săptă-

mânile de învățare pentru elevi. Atelierele de cercetare conduc elevii printr-un demers de cer-

cetare matematică similar celui parcurs de matematicieni, adică: 

• sunt propuse temele de cercetare de 

către cercetători,  

• sunt alese temele de cercetare de către 

elevi,  

• se desfășoară activități săptămânale 

derulate în cadrul atelierelor de cercetare facilitate 

de profesori de matematică și de un cercetător 

matematician,  

• sunt organizate video-conferințe între 

elevii care cercetează aceeași problemă în școlile 

partenere,  

• sunt organizate activități de prezentare a rezultatelor cercetării (Forumul proiectelor 

de cercetare),  

• elevii prezintă rezultatele cercetărilor la congrese MATh.en.JEANS,  

 
 Proiectul Matematica pentru dezvoltare durabilă – MaSuD (2020-1-FR01-KA229-079794_4) 

este co-finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+. 
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• elevii elaborează articole pentru prezentarea rezultatelor cercetărilor matematice. 

Fiecare săptămână de învățare este organizată de una din școlile partenere în proiect. În 

cadrul acestora, elevii învață despre metodologia cercetării științifice, despre diferite aspecte 

ale dezvoltării durabile și ale matematicii și, evident, despre cultura și tradițiile locului în care 

acestea se desfășoară. 

În 3 – 9 aprilie 2022, s-a desfășurat prima săptămână de învățare desfășurată față în față 

în cadrul acestui proiect. Zece elevi de la noi din școală au participat activ la toate activitățile 

propuse de școala-gazdă, Institution Bellevue din Alès. Franța.  

Care au fost activitățile desfășurate în cadrul acestei săptămâni de învățare? Ce au în-

vățat elevii participanți? Să „privim” această săptămână prin ochii elevilor participanți – cu 

siguranță că vom găsi răspunsurile la cele două întrebări. 
 

 
 

„Săptămâna de învățare a început efectiv în dimineața zilei de luni, când, ajunși la hotel 

noaptea trecută într-un ceas târziu, am început cu primul nostru mic-dejun autentic francez, 

restul zilei fiind un echilibru între învățat, la școala Bellevue, și cunoașterea orașului Alès, care 

a constat în vizitarea centrului și ale vechilor mine, de la periferie. A doua zi a fost una destinată 

turismului, căci am avut ocazia de a vizita Nîmes, un oraș viu al cărui vechi vestigiu roman se 

păstrează până în ziua de azi, reprezentat de edificii precum La Maison Carée și valorificat de 

Muzeul Romanității. A treia zi a fost marcată de caracterul său pur educațional, deoarece majo-

ritatea timpului am petrecut-o lucrând la prezentările noastre, având mai apoi ocazia de a le 

pune în scenă în față a doi profesori universitari care ne-au oferit feedback. Odată cu venirea 

dimineții celei de a patra zile, a trebuit să ne luăm rămas-bun de la Alès și ne-am îndreptat cu 

autocarul spre Avignon. Acolo, Congresul în sine a început într-un final, iar eu, alături de 

coechipierii mei din Cluj, Alès și Pertuis, am prezentat rezultatele cercetării noastre Un model 

stocastic pentru gestionarea stocurilor de pește. În a doua zi de Congres, am asistat la și mai 

multe prezentări și am avut ocazia de a explica mai în detaliu tema și rezultatele noastre celor 

interesați, la standuri. Ne-am întors la Cluj-Napoca sâmbătă, când, după o dimineață de vizitat 

și cumpărat suveniruri, ne-am întors pe aeroportul din Marsilia în drumul nostru înapoi acasă.”  

 

ALEX COROIU, clasa a XI-a C 
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„În această săptămână, eu și colegii mei ne-am petrecut timpul în Franța, luând parte la 
diferite activități cu elevii și profesorii din școlile partenere. Dacă la început Alès părea a fi un 
orășel mic cu puține atracții turistice, mai apoi s-a dovedit a fi un loc minunat de vizitat! Am 
adorat plimbările de dimineața până la școala Bellevue, în care admiram arhitectura din sudul 
Franței, dar și organizarea profesorilor. Am vizitat grădina botanică din Alès, centrul orașului 
și Muzeul Romanității din Nîmes, am făcut o drumeție până la dealul Ricatto, dar am participat 
și la variate activități academice! Am discutat temele noastre de cercetare cu partenerii noștri 
străini, am lucrat la prezentare, am urmărit cu atenție prezentările profesorilor universitari 
despre proiectele lor de cercetare. De asemenea, am discutat despre mediul înconjurător și 
despre soluții sustenabile. După câteva zile în Alès, am plecat spre congresul internațional 
Math.en.Jeans. Doar să pășim in Universitatea din Avignon ne-a făcut să ne simțim concentrați 
și hotărâți să ținem cele mai bune prezentări! Chiar daca nu am înțeles toate descrierile temelor 
de cercetare (deoarece unele erau in franceză), mi-a fost ușor să cer explicații de la standurile 
echipelor, unde toata lumea era entuziasmată să interacționeze și să își prezinte ideile. Mi-a 
plăcut să îmi prezint tema de cercetare în amfiteatru și să răspund întrebărilor despre abordarea 
noastră – am privit totul ca o mostra a vieții pline de prezentări a profesorilor și cercetătorilor. 
O astfel de experiență intelectuală a fost perfect completată de plimbările relaxante prin 
Avignon ș de vizitele culturale la Palatul Papilor si la turnul Phillippe-le-Bel.”  

 

    DIANA HARAMBAȘ – absolventă,     
elevă în clasa a XII-a B la momentul efectuării mobilității  

 

„Elevii din Franța nu au ezitat să împărtășească din ideile și din experiența lor, iar acest 
lucru a reprezentat atât un bun antrenament al comunicării în limbi străine, cât și dobândirea 
unei noi înțelegeri asupra rolului bunei colaborări. Alături de ei am vizitat orașe din sudul 
Franței, fiind într-o continuă admirație pentru bogăția istorică ascunsă de acestea – de la arenele 
și așezările romane din Nîmes, până la sublimul palat papal din Avignon și orașul înconjurat 
de ziduri medievale în care se află. Participările la prezentările cercetătorilor m-au familiarizat 
cu ceea ce înseamnă acest domeniu al cercetării și importanța sa în alte ramuri precum cele 
economice, sociale sau industriale. Feedback-ul pe care l-am primit de la unii cercetători cu 
privire la ceea ce am dezvoltat în cadrul temei de cercetare m-a ajutat să îmi îmbunătățesc 
abilitatea de a prezenta, alături de echipa mea, rezultatul studiilor noastre. În cele două zile în 
care au avut loc prezentările cercetărilor elevilor în amfiteatrele Universității din Avignon, am 
fost surprins de creativitatea de care au dat dovadă aceștia prin modelele interactive și 
profunzimea abordărilor lor.”  

 

     LUCA APAHIDEAN – absolvent,  
elev în clasa a XII-a C la momentul efectuării mobilității 
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 „Proiectul MaSuD a fost o experiență 

unică pentru mine. Consider că proiectul este ca 

o pregătire pentru lucrările științifice pe care le 

voi avea de făcut viitor și m-a făcut să văd 

importanța matematicii în lumea reală. Munca 

pe studiul temei de cercetare m-a ajutat să îmi 

dezvolt abilitatea de a lucra în echipă, dar și de 

a învăța pe cont propriu. Cel mai mult mi-a 

plăcut că am avut ocazia de a vizita Franța și 

am putut să îi descopăr cultura. Participarea la 

congres și la „lecțiile” ținute de cercetători m-

au ajutat să îmi dezvolt abilitatea de a comunica 

cu persoane de alte naționalități. Prezentările au fost pe subiecte foarte interesante și utile, deși 

majoritatea au fost făcute integral în limba franceză. Ziua mea preferată a fost cea în care am 

vizitat orașul Nîmes, deoarece am avut timp să mă plimb în voie pe străzile orașului. 

Sper că voi avea ocazia să particip și în anul următor la acest proiect minunat ce are ca 

scop salvarea mediului înconjurător.”  

 

PETRU SĂVEANU, clasa a XI-a B  
 

„Pentru mine, săptămâna de învățare 

a fost o oportunitate excelentă pentru a mă 

dezvolta din punct de vedere academic, de a 

relaționa cu elevii străini , de a vedea cultura 

și frumusețea Franței și de a înțelege la un 

nivel fundamental concepte din domeniul 

matematicii și al informaticii prezentate de 

către profesori universitari. Sunt foarte fericit 

pentru că am reușit să înțeleg și să modelez 

problemele reale ale vieții, lucru ce mă va 

ajuta pentru înțelegerea și abordarea viitoare-

lor teme de cercetare. Sunt mândru de prezen-

tarea reușită susținută împreună cu colegii mei 

în cadrul congresului organizat de Univer-

sitatea din Avignon, în care ne-am arătat re-

zultatele cercetării care a durat 6 luni și, unde 

am și avut ocazia de a cunoaște minți scli-

pitoare din domeniu. Cu siguranță, nu voi uita 

niciodată oportunitatea și experiența unică ce 

mi-au fost oferite și îmi voi aminti cu drag 

momentele inedite petrecute alături de colegii 

mei și de doamnele profesoare.”  

 

 ALEXANDRU MIRON, clasa a XI-a B 
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„Săptămâna de învățare din Franța a 

fost o oportunitate minunată de a cunoaște oa-

meni, locuri, idei și moduri de viață care mi-

au deschis cu adevărat orizonturile. Am în-

vățat cum să-mi manage-uiesc mai bine tim-

pul, cum să-mi stăpânesc emoțiile pentru o 

prezentare în fața unui public larg și variat, mi-

am îmbunătățit abilitățile de comunicare în 

limbile franceză și engleză, în tot acest timp 

învățând, cu o minte deschisă, idei matematice 

noi, revigorante. Degustând mâncăruri tipic 

franțuzești și plimbându-mă prin orășelele 

pline de farmec din Provence – Alés, Nîmes, Avignon – am simțit cum aceste locuri mă umplu 

cu admirație, calm și fericire. Istoriile acestor orașe fiind bogate, am avut astfel ce învăța atât 

despre vremuri demult uitate, cât și despre cele în care trăim. Congresul a fost partea cul-

minantă a săptămânii, putând să interacționăm cu feluriți oameni de toate vârstele interesați să 

vadă făina cernută pe formele printate 3D, ca suport pentru tema noastră – forma dunelor. 

Această experiență din sudul Franței o voi purta cu mine toată viața și o voi prețui mereu – am 

format noi conexiuni și le-am întărit pe cele vechi, toate acestea fiind unite de pasiunea și 

iubirea pentru cercetare matematică, pentru frumos, pentru știință și pentru o lume mai bună!”  

 

MARIA NĂSĂUDEAN, clasa a XII-a B  
 

„La începutul lunii aprilie am 

avut parte de o experiență unică. Alături 

de nouă dintre cei mai buni elevi, colegi 

de liceu și de două doamne profesoare 

excepționale am cutreierat prin sudul 

Franței, explorând cele mai frumoase 

orașe de aici. Am vizitat zona minieră 

din Alès, Muzeul Romanității de la 

Nîmes, precum și frumoasa cetate din 

Avignon, în inima căreia se află magni-

ficul Palat al Papilor.  

Pe lângă activitățile culturale, 

am avut ocazia de a cunoaște și de a pe-

trece timp împreună cu elevi francezi de 

la școlile partenere din Alès și Pertuis. Împreună ne-am pregătit pentru a susține prezentarea pe 

tema echipei noastre la Universitatea din Avignon, în cadrul Congresului Math.en.Jeans. Stan-

dul echipei noastre a atras în mod deosebit atenția vizitatorilor datorită formelor 3D pe care le-

am printat și peste care am turnat făină pentru a exemplifica vizual fenomenele din problemă. 

Săptămâna s-a încheiat cu o cină în Avignon, unde fiecare dintre noi a gustat câte un melc, ce 

s-a dovedit a fi delicios. Nu voi uita niciodată experiența deosebită trăită aici.”  

 

CODRIN BERINDE, clasa a XII-a B 
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„Rezumarea unei experiențe la fel de totale precum săptămâna de învățare din Alès și 

Avignon este o muncă dificilă. Săptămâna aceasta a reprezentat atât un final frumos cercetarea 

matematică din liceu, cât și imaginea unui viitor în care continui să lucrez cu matematica.  

Încă de la început am simțit 

că sunt alături de oameni pasionați 

de matematică și dedicați muncii lor. 

Compania („Alès-ă”) aleasă m-a 

umplut de dorința de a-mi depăși 

propriile limite și de a străluci cu 

adevărat într-un domeniu. Lecțiile 

prezentate de domnii profesori cer-

cetători de-a lungul săptămânii mi-

au oferit perspectivă asupra profun-

zimii unor subiecte pe care le consi-

deram banale și mi-a arătat că dacă 

vreau să duc un proiect la sfârșit e ne-

voie să explorez toate fețele acestuia. 

Dintre experiențele specifice care m-au impresionat, aș vrea să pot rezuma totul la una 

singură. În ciuda acestui fapt, mă văd nevoit să menționez două. Prima a fost discuția cu domnii 

cercetători de miercuri, în urma căreia am primit feedback personalizat cu privire la prezentarea 

echipei mele. Simt că acum înțeleg mai bine care sunt așteptările de la o astfel de prezentare și 

cum se poate facilita cooperarea într-o echipă mare în care membrii nu au mult timp să se 

cunoască. Cealaltă experiență a fost cea a prezentării propriu-zise. Deși am avut emoții destul 

de mari pe scenă am reușit să îmi expun munca fără prea multe probleme. Știu că emoțiile 

vorbitului în public nu pot fi combătute decât prin expunerea repetată la astfel de situații și că 

de acum înainte, orice prezentare voi face în fața clasei va părea o joacă de copil în comparație. 

Sunt extrem de 

recunoscător pen-

tru oportunitatea 

care mi-a fost ofe-

rită de către coor-

donatorii proiectu-

lui MaSuD. Săptă-

mâna de învățare a 

fost o pauză mult 

așteptată de la stre-

surile obișnuite ale 

școlii și dedicarea 

completă pentru 

tema pentru care 

am lucrat alături de echipa mea încă din septembrie. Chiar dacă mă întristează faptul că la anul 

nu voi mai putea participa, nu pot decât să mă bucur de faptul că totul a mers atât de bine și că 

am învățat atât de multe.”  

 

           VICTOR SELEGEAN, absolvent,      

elev în clasa a XII-a C la momentul efectuării mobilității  
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9 octombrie 

 – ZIUA NAȚIONALĂ DE COMEMORARE 

A HOLOCAUSTULUI 
 

 

Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului, numită și „Themesko Dives vash 

o Poraimosko Astaripen pe Godyate”, în romani, este un eveniment național dedicat 

comemorării victimelo Holocaustului și, în special, rolului României în acest episod al 

istoriei. În această zi de 9 octombrie, diverse ceremonii au loc în toată țara – colegiul 

nostru nefăcând excepție de la regulă – pentru a comemora evreii și romii care au murit 

în Holocaust, prima Zi Națională de Comemorare a Holocaustului fiind ținută în 2004. 

Data de 9 octombrie a fost aleasă pentru această comemorare deoarece în această 

zi, în 1941, a început deportarea evreilor din Bucovina în Transnistria; Bucovina revenise 

sub administrația României conduse de Ion Antonescu în luna iunie a aceluiași an. 

În cadrul școlii noastre, pentru a comemora acest eveniment, au avut loc o 

conferință cu privire la ce a însemnat Holocaustul pentru romii din România, ținută de 

cercetător științific dr. Costea Lavinia, din cadrul Institutului de Istorie Orală al facultății 

de Istorie, Universitatea „Babeș-Bolyai” și o expoziție de artă cu lucrări realizate de elevii 

claselor a VII-a – a XII-a, pe tema Holocaustul în România.  

Vernisajul expoziției a avut loc într-o joi, în data de 6 octombrie, de la ora 13:00, 

pe holul de la etajul I al școlii. După discursurile ținute de doamna profesoară de istorie 

Maria Rițiu și doamna profwsoară de educație plastică Teodora Vișinescu, coordona-

toarele expoziției, precum și după discursurile elevelor Maria Năsăudean (contributor și 

curator al expoziției) și Raluca Adam (președintă a Consiliului Elevilor din cadrul școlii), 

s-a mers în sala festivă, pentru a asista la conferința ținută de cercetător științific dr. 

Costea Lavinia. Laitmotivul zilei a fost reprezentat de fraza „Un popor ce nu-și cunoaște 

istoria este condamnat să o repete”, prezentă atât explicit în discursuri, cât și implicit în 

conferință și în imaginile create de elevii școlii.  

Deși Holocaustul în România este, bineînțeles, o temă grea pe baza căreia să fie 

create reprezentări vizuale, artiștii școlii au reușit să exprime, prin intermediul artei lor, 

suferința și durerea resimțite ca urmare a unui astfel de eveniment tragic. Predominând 

desenele alb-negru, în creion sau cărbune, ocazionalele pete de culoare roșie sau vișinie 

sporeau acest sentiment al durerii, al pierderii. Această expoziție a evidențiat talentele 

artistice ale elevilor școlii, punându-i, totodată, față în față cu realitatea cruntă a vieții, a 

adevărului istoric, a suferinței unui neam. Prin intermediul temelor – care, neplăcute fiind, 

totuși sunt aspecte inevitabile ale vieții – precum moartea, suferința, durerea, pierderea, 

care derivă direct din tema principală a expoziției, elevii și-au putut pune imaginația și 

creativitatea în aplicare, ele oferindu-le totodată prilej de reflecție asupra importanței 

vieții – mai cu seamă a vieții omenești.  
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Faptul că, în general, cultura și arta nu sunt încurajate sau tratate cu prioritate în școlile cu 

profil real nu este o noutate. Aceasta o putem explica și prin cifrele de investiție în cultură a 

ministerului, proiectele artistice care nu primesc investiții, copiii ajunși în sălile de spectacol în excursii 

de entertaiment, nu cu rolul de a înțelege, de a învăța sau de a descoperi. Poate contribuie și eticheta 

care (din nefericire, încă) se pune pe liceele sau facultățile de profil vocațional. Teama, frica de eșec a 

părinților care și-ar putea susține copiii să facă studii în domeniul artistic a fost accentuată de perioada 

pandemiei în care tot sectorul cultural care s-a mutat sau a încercat o mutare în on-line  

Ca să se formeze tineri consumatori de artă sau cultură, trebuie să existe și pedagogi care 

încurajează și cresc tinere generații de spectatori culți și vizitatori de muzee interesați, cu un ochi critic.  

Am participat la ora organizată de doamna Corina Dindelegan, profesoară de română la 

Colegiul Național Emil Racoviță, avându-l invitat pe actorul și regizorul Ionuț Caras Interviul poate fi 

vizionat pe www.omultimedeidei.com  la secțiunea destinată clasei a IX-a). Elevii au fost încurajați 

să vadă spectacolul Cartoforii, care a avut premiera în februarie anul acesta la Teatrul Național din 

Cluj, în regia lui Caras, ca mai apoi să scrie cronici, impresii sau să pregătească întrebări pentru 

întâlnirea cu acesta.  

De obicei Ionuț Caras îndeplinește un dublu rol (de actor și de regizor), mai ales în proiectele 

pe care le desfășoară cu propria inițiativă teatrală, Texte bune în locuri nebune, care experimentează 

cu texte care nu sunt scrise pentru scenă și care se joacă în locuri neconvenționale.  În cazul spec-

tacolului Cartoforii, Caras preia doar cârmele regizorale, dar cu atenție de pedagog și actor deopotrivă. 

Rol de pedagog și pentru că Ionuț Caras este lector la Facultatea de Teatru și Film, chiar el susținând 

că rolurile de actor, regizor și pedagog nu se reduc reciproc, ci sunt complementare, „se confundă, se 

amestecă”.  

 

Activitatea realizată cu elevii clasei a IX-a a constat în vizionarea spectacolului, alcătuirea 

de cronici de spectacol, întâlnirea cu regizorul. Și pentru că întâlnirea a avut, în fapt, doi pedagogi, 

elevii au avut șansa a doi mentori care au scos în evidență cât e de important să deții o cultură vastă, 

nu doar teatrală. A fost vorba mai degrabă despre interdisciplinaritate și cultură generală, despre cititul 

în plus care îți oferă șansa de a înțelege ce vezi pe scenă sau în viață, despre un ochi care se formează 

văzând lucruri. Pentru că acum marea temere a unui profesor este tocmai că elevii „vor învăța că se 

poate trăi fără artă și fără teatru. Asta ar fi o mare tristețe pentru mine“, după cuvintele doamnei 

Dindelegan. Cronicile și textele elevilor au ajuns la regizor, care le-a citit, s-a bucurat să le știe scrise 

de o tânără generație încurajată să meargă la teatru, sau să vadă spectacole on-line pentru moment, și 

le-a împărtășit cu întreaga echipă a spectacolului.  

 

Întrebat cum este postura de actor și regizor, de trecerea de la una la alta și asumarea unui rol 

în pregătirea spectacolului, Ionuț Caras a răspuns modest, afirmând că nu se autointitulează regizor, 

că deși a lucrat la spectacol, l-a lucrat din perspectiva unui actor.  

„Adică, am avantajul că îmi cunosc bine colegii și că știu trupa, am lucrat alături de ei și 

am încercat să conduc, sau să imprim, să construiesc o atmosferă bună de lucru. Adică, acesta mi se 

pare cel mai important ingredient atunci când lucrezi la un spectacol, indiferent de care parte ai fi. 

Chiar dacă ești actor, sau scenograf, sau regizor, important e, și nu doar în domeniul acesta − și la 

școală e la fel de important − ca atmosfera să fie caldă, bună, favorabilă deschiderii.”  

În schimb, rolul de regizor îi oferă, și îi cere deopotrivă, o mai mare responsabilitate și 

creează unele presiuni, după cum afirmă: „Eu când lucrez la un rol, la un personaj, am mai puține 

lucruri care mă apasă. Adică, trebuie să fiu atent la ce fac, la relațiile cu partenerii, la scopurile pe 

care le impun eu sau le dă regizorul. Dar în orice caz, un actor nu e atent la construcția mare, 

completă, e atent la părticica aceea a lui. Trecând de cealaltă parte a baricadei, în poziția de regizor, 

pe lângă că trebuie să fie atent la fiecare în parte, trebuie să fie atent și la ansamblu, la construcția 

spectacolului cu tot ce înseamnă asta: de la cel mai mic obiect care stă undeva în colț, până la o piesă 

de costum, până la felul în care sunt aranjate și cad luminile, până la libertățile pe care și le mai iau 

http://www.omultimedeidei.com/
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actorii în ceea ce privește textul și până la felul în care e promovat spectacolul, afișul, fotografiile, 

filmarea. Mă rog, sunt mult mai multe sarcini, dar mie mi-a plăcut să îmi dau de muncă și să fiu 

ocupat și mi-am dat seama că funcționez destul de bine când am multe lucruri de făcut și trebuie să 

fiu atent la multe lucruri. Cumva, într-un fel sau altul, reușesc să mă organizez și să am o atenție 

distributivă. Îmi place să fiu solicitat în felul acesta.” 

Și poate un lucru și mai interesant, în relație cu melanjul actor-regizor, este mecanismul 

actor-regizor-pedagog. Întrebat cum îmbină cele trei părți ale profesiei sale și cum e să fii și profesor, 

cum e să ai studenți cărora să le predai, toate cele trei definiții ale omului tripartit, Ionuț Caras, sunt 

plasate sub aceeași categorie: „Până la urmă, că sunt la catedră, pe scenă sau în sală și construiesc 

un spectacol, tot despre teatru vorbim, tot despre anumite intenții care trebuie transmise, despre 

anumite mesaje care trebuie livrate cât mai corect către cel care se uită. Ele se confundă, se amestecă. 

În timp ce joc sau îmi fac meseria de actor există și o părticică de pedagog care îmi spune: «Domn’le, 

vezi că asta nu e bine așa, acolo nu e bine așa, acolo trebuie să fii atent la chestiunea asta, ai uitat 

cum se face aia». Există și o părticică de regizor, pentru că actorul când joacă, se autoregizează. 

Adică, în timp ce face, e stăpân pe ce face, el hotărăște cum face. Apoi invers. Dacă trebuie să mă 

ocup, cum a fost la Cartoforii, de regia unui spectacol, mă pun în pielea colegilor actori, îmi dau 

seama de ce au nevoie și cum aș putea să îi ajut. Îmi fac și meseria de actor sau de pedagog. Toate 

lucrează împreună, nu le poți separa. Evident, mi-e mai ușor practicând pe scenă pentru că, parcă, 

invitațiile mele sunt mai ușor înțelese de către colegi sau ajung mai repede la ei. Sau la studenți. 

Adică, reușesc să dezvolt un limbaj comun cu ei.” 

Și pentru că și profesorii noștri au avut profesorii și mentorii lor, Ionuț Caras a adus în 

discuție, pe lângă un detaliu esențial în meseria de actor, dar și în general, în viața tuturor, un pedagog 

de la care a deprins la rândul său o lecție: „Radu Penciulescu, un mare regizor și pedagog român, ne 

spunea la un atelier că actorul talentat e acela care face atât cât îi cere sarcina, nici mai mult, nici 

mai puțin. Dacă face prea mult, e cabotin, dacă face prea puțin, e netalentat. Trebuie să faci exact 

atât cât trebuie. E o chestiune care se poate aplica în alte domenii, adică să înțelegi ce ai de făcut și 

să faci atât cât trebuie.”  

Revenind la întrebările în legătură cu spectacolul Cartoforii, Ionuț Caras dezvăluie că inițial 

avea cu totul altceva în minte în legătură cu scenografia, ceva modern, mult mai stilizat. Însă după 

întâlnirea cu scenografa Zsófia Gábor, în care ambii și-au pus ideile la comun și au negociat decorul, 

el „a cedat în trei secunde. Pentru că îmi place să lucrez cu o atitudine deschisă cu colaboratorii mei. 

Chestiunea asta am experimentat-o și la Texte bune în locuri nebune și lucrez complet deschis, fără 

să țin cu dinții de anumite lucruri. Adică, dacă vine o propunere mai bună decât a mea, nu am niciun 

regret în a o adopta.”. 

Și pentru că cei trei pereți „speciali” sunt lăudați și în timpul spectacolului, actorii repetând 

replica „să nu murdărim pereții aceștia superbi”, Ionuț Caras ne introduce în culise și ne explică ce au 

special acești pereți, și întreaga scenografie de altfel. „Ei sunt de fapt niște mulaje ale unor pereți reali. 

E vorba de un material care e pus peste niște pereți reali ca să prindă forma lor și apoi sunt decojiți, 

sunt dați jos și rămâne o anumită transparență și o anumită decrepitudine în felul în care arată. Și 

transparența asta noi am folosit-o prin lumini, în sensul în care ei pot fi luminați și din spate și din 

față și creează anumite efecte destul de frumoase. Dar a durat ceva să îi facă scenografa. Sunt trei 

pereți clasici, nimic ieșit din comun, decât poate unele elemente bizare cum ar fi apariția lui Gogol 

care există ca un omagiu umil pe care am încercat să i-l aduc. Asta ar fi un element nou în scenografie, 

care presupune o libertate regizorală. Sau nasul, pe care l-am pus în cealaltă parte. Am încercat prin 

diverse elemente, care țin de scenografie sau lumea obiectuală, sau chiar de text, [să introduc referințe 

extratextuale] pentru spectatorii specializați sau familiarizați cu opera lui Gogol, care vor zâmbi când 

vor auzi de Mantaua, de Nasul, de Suflete moarte. Un fel de semne, artificii micuțe împrumutate din 

opera lui Gogol. Punctând și faptul că Gogol „e un scriitor cu un umor foarte bine pus la punct. Fără 

el nu ar fi putut să existe Kafka, de exemplu. Literatura rusă, și nici cea europeană, nu ar fi fost cum 

o știm noi astăzi fără geniul lui.”. 
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Iar la întrebarea dacă piesa s-ar fi putut adapta la o distribuție în totalitate feminină, chiar cu 

riscul de a leza fidelitatea piesei, Ionuț Caras a răspuns că nu s-a încumetat la aceste libertăți regizorale, 

mai ales în primul lui spectacol „serios”: „Am mai făcut eu una-alta, dar erau experimente, căutări, 

lucruri mai firave, nu cu atât de mare greutate și nu am îndrăznit să îmi iau niște libertăți regizorale 

extreme și nici nu caut să fac asta. M-a interesat, în primul rând, să livrez corect povestea. Mi se pare 

suficient de dificil să spui o poveste bine. Deci nu m-am gândit la o distribuție eminamente feminină, 

deși am ales să creez un personaj pe care îl joacă Irina Wintze, dar care e tot un bărbat. E posibil să 

fie o distribuție feminină, dar la nivel logic și de construcție nu văd de ce ar trebui să facem asta. 

Jocurile de cărți, jocurile de noroc au reprezentat o preocupare eminamente masculină, dar nu spun 

că nu or fi femei care își pierd averea la cărți. Dar în general, locul de pierzanie, cum vrei să îi spui, 

birtul, crâșma, cazinoul, e un loc frecventat de bărbați din cauza anumitor cutume din vremurile 

respective.” Mai mult, un grup de patru femei care să o facă să piardă toți banii pe o a cincea ar fi lezat 

fidelitatea pentru text și chiar povestea. Ele ar fi putut face asta, dar în alt context și un alt cadru. Însă 

nu e imposibil, mai ales având ca exemplu o „montare la Sfântu Gheorghe pe care a făcut-o acolo un 

tânăr regizor: a adus totul în contemporaneitate. Acțiunea se petrecerea în bucătăria unui restaurant 

modern în care ei (cartoforii) erau niște mafioți, cuțitari cu geci de piele, și totul adaptat și adus acum, 

în prezent. Și asta poate să existe, dar din nou, pe mine nu m-a interesat asta, nu am vrut să fac asta.”. 

Discuția s-a încheiat cu unele concluzii, referitoare la teatru și importanța artei. Pentru că, 

după cuvintele doamnei profesoare, „copiii trebuie să își dea seama ce înseamnă să fii cultivat. Cu cât 

știi mai multe, cu atât poți să înțelegi mai multe. Un artist cultivat e un artist bun, un spectator cultivat 

vede mult mai mult într-un spectacol, înțelege mai mult. Arta și artiștii au avut un rol în supraviețuirea 

noastră, în binele nostru, artiștii au susținut lumea, au păstrat-o în normalitate. Mersul la spectacole, 

la expoziții, cititul, toate sunt o formă de libertate pe care o oferă arta și numai ea. 

Așadar, dați-le copiilor și tinerilor artă, cât mai multă și cât mai bună. Mergeți cu ei la teatru, 

la muzeu, la expoziții. Vizitați orașe, nu resorturi. Hrăniți-i și cu literatură, filme, teatru și muzică, 

muzică bună. Pentru că pe ei ne sprijinim și ei urmează să ne ia locul, așadar, mai bine oameni prea 

plini de cultură, decât de o falsă impresie de cetățeni ai lumii.  

Să consumăm artă, artă pe pâine și să nu verificăm dacă ea ne va pune pâine pe masă mai 

târziu, pentru că o va face, sub o formă sau alta.  

Roxana Țentea  
(studentă la Secția de teatrologie, Facultatea de Teatru și Film, UBB, Cluj-Napoca) 

 

Sub dirijarea fluidă și naturală a orei 

de către doamna profesoară Corina 

Dindelegan, regizorul Ionuț Caras a împărtășit 

cu noi mici crâmpeie din ,,culisele” teatrului, 

dar și ale profesoratului. Am apreciat modul 

simplu prin care ne-a prezentat domeniul atât 

de complex al teatrului, iar partea incredibilă a 

fost deschiderea, într-un timp atât de scurt, a 

apetitului pentru această formă de artă.  

Dinamismul orei nu s-a lăsat așteptat, 

elevii având întrebări despre construcția spec-

taolului pe care le-au adresat domnului Ionuț 

Caras. Am observat, în acest sens, demersul 

deductiv pe care dumnealui l-a adoptat în for-

mularea răspunsurilor: prin crearea premiselor 

sub forma unor exemple, elevii au putut deduce 

concluziile. Astfel, a pus în valoare gândirea 

liberă și ideile pe care receptorii și le-au 

apropriat. 

Una dintre principalele caracteristici 

ale unei ființe vii este capacitatea sa de a se 

adapta diferitelor medii și situații. ,,Adaptabi-

litate” ar di cuvântul prin care aș descrie ora-

eveniment la care am asistat cu entuziasm și 

curiozitate. În pofida desfășurării on-line, cali-

tatea discursului nu s-a estompat. Desigur, m-

ar încânta ideea unei asistențe chiar în sala de 

teatru, pentru a fi una cu lemnul scenei, cu 

tapiseria scaunelor și cu înaltul sălii, spre care 

vom fi ,,prinși” de subsuori și aburcați pe 

parcursul întregului moment. 

Ioana Crupenschi este studentă la 

Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj 
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MATERIALE REALIZATE CU ELEVII 

 
 

 

 

Cronică de spectacol  
 

 

MONICA PAVEL, clasa a IX-a 
 

 

În primul rând vreau să 

spun că mi-a plăcut extrem de mult 

spectacolul și cum au jucat actorii. 

Ei au fost foarte bine aleși, deoarece 

fiecare și-a intrat în rol. Cred că au 

muncit foarte mult, mai ales din 

cauza pandemiei, pentru că nu au 

putut repeta tot timpul față în față. 

Ideea spectacolului era de a ne 

prezenta cât de toxică este 

societatea în care trăim azi, tuturor 

păsându-ne doar de bani, nu și de 

altceva, ceea ce este destul de 

adevărat. Consider că personajele 

au reușit să redea această idee. Ele 

caută succesul în lucruri materiale, 

iar jocul de cărți le oferă posi-

bilitatea de a le primi fără a munci 

prea mult, după cum spunea Iharev. 

El s-a bucurat când a aflat câți bani 

va primi, însă s-a dovedit că totul a 

fost o păcăleală („schema 

Maradona”-o veche metodă de 

înșelăciune) a celor trei boieri. 

Când Iharev a aflat acest lucru nu i-

a venit să creadă, deoarece își 

închipuia că va fi bogat. Din acest 

motiv el a vrut să se sinucidă, dar totul era doar în capul lui, bătrânul servitor („drăcușorul”, de aceea 

avea și coada pe care a arătat-o la final) s-a dovedit cel din spatele tuturor răutăților. Povestea a fost 

transpusă pe scenă într-un mod amuzant, dar și cu rol ironic, satiric. 

În concluzie, spectacolul deteatrul „Cartoforii” m-a impresionat și sper să pot vedea 

spectacolul din nou și offline. 

 

 

 



30 

 

Cronică de spectacol  
LUCA PRUNDUȘ, clasa a IX-a 

 

În cuvintele regizorului Ionut Caras, spectacolul „Cartoforii" este „o comedie atipică, fin 

calibrată „și atent condusă”. Este o comedie reunită cu elemente de tragedie, ce critică ipocrizia și 

naivitatea umană.  

Spectacolul are o acțiune simplă, dar inci-

tantă prin modul în care critică minciuna, arată ne-

putința în fața sorții și spune că mereu va exista o 

persoană mai bună decât tine. Toate aceste teme 

sunt aduse la viață printr-un set de personaje cu 

valori morale corupte. Cu toții înșală și mint pentru 

a fura cât mai mulți bani de la victime naive, pe care 

le manipulează, fiind mândri de acest fapt. Meseria 

lor este văzută ca o artă ce necesită istețime, age-

rime și experiență, reprezentând un adevărat pro-

gres al omenirii! Personajul principal, Iharev, 

prezintă, desigur, aceste trăsături de șarlatan, dar 

atunci când este la rândul său păcălit, mentalitatea 

sa se schimbă. Pentru întreg spectacolul acesta se 

laudă cu talentele sale, dar acum acceptă cu ironie 

faptul că există persoane mai bune decât el și 

renunță la mințit, căci i-a adus doar durere. Mai 

mult, Iharev dă vina pe un portret pentru toate 

problemele sale, îndreptând o armă înspre acesta. 

Tabloul respectiv este prezent de-a lungul întregii 

piese, într-o parte laterală a scenei, și îl surprinde pe 

Nikolai Vasilievici Gogol, autorul spectacolului. 

Acest gest prin care personajul atacă autorul, pe 

creatorul său, poate fi interpretat ca o răscoală 

împotriva sorții. Astfel, pentru o clipă, personajul 

înțelege faptul că soarta sa este scrisă de altcineva, 

dar este neputincios și nu poate schimba asta, acceptând într-un final acest fapt și hotărând să înceapă 

o viață nouă. 

De asemenea, spectacolul este adus la viață și prin elementele extratextuale: îmbrăcămintea 

personajelor este diversă și surprinde caracterul acestora (pantofii de culori diferite ai unui personaj 

surprind cele două fețe ale sale), obiectele își schimbă înfățișarea, arătând că totul este o minciună 

(pistolul lui Iharev este de fapt o brichetă), trucurile de magie accentuează talentul justificat al 

personajelor, chiar și decorul este adus în atenția spectatorului prin remarci comice ("Nu te împușca 

că se murdăresc pereții ăștia superbi!"). 

În concluzie, spectacolul „Cartoforii" prezintă într-un mod comic, profund și detaliat o critică 

asupra naturii umane, ce nu trebuie ratată. 

 

 

DESEN DE: LORENA GABRIAN, clasa a XII-a C 
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DIALOGUL ELEVILOR CU REGIZORUL 

IMEDIAT DUPĂ VIZIONAREA SPECTACOLULUI: 
 

 

PROF. CORINA DINDELEGAN 

De ce ați ales „Cartoforii”, și 

nu „Mantaua” sau „Nasul” la 

care faceți aluzie prin trimiterile 

extratextuale?  

Pentru că am vrut să mon-

tez Cartofori,i și nu Mantaua sau 

Nasul. E un text la care mă gân-

desc de ceva vreme. 

 

Cum alegeți gesturile necuprinse 

în indicațiile scenice atunci când 

construiți un personaj? 

Încerc să le ofer și să le creez 

colegilor mei actori un mediu de 

lucru favorabil căutării relaxate și 

aplicate. Ei fac foarte mult din 

muncă. Eu doar am grijă să nu de-

rapeze și să rămână între granițele 

rolului.  

Dar, desigur, ne mai permitem 

și anumite libertăți. Să nu uităm că 

facem parte dintr-un joc, până la 

urmă. 

Simbolizează ceva costumul 

lui Aleksei, dar pantofii de culori 

diferite? 

Nu, nu simbolizează ni-

mic. Nici pantofii de culori di-

ferite. Poate doar o latură mai 

excentrică a personajului. Sau, 

cine știe, o neglijență vesti-

mentară. Actorul sigur a găsit 

un răspuns la această pro-

punere. 

 

 

Prin introducerea unui perso-

naj nou (bătrânul servitor coco-

șat) nu considerați că este diminu-

ată subtilitatea metaforei pache-

tului de cărți numit Adelaida 

Ivanova? 

 

Nu cred că e vorba de cine 

știe ce metaforă legată de 

Adelaida Ivanovna.  

Mă rog, de pachetul de cărți 

cu acest nume. Probabil o iu-

bire trecută a lui Iharev sau 

ceva de genul acesta.  

Cât despre bătrân, nu, nu 

cred că afectează negativ des-

fășurarea evenimentelor. Dim-

potrivă. 

 

 

De ce credeți că publicul are ne-

voie acesta de gaguri și surplus de text 

care să faciliteze înțelegerea piesei? 

 

Gagurile sunt firești într-o 

comedie, mai ales într-una scrisă 

de Gogol. Mie îmi plac gagurile, le 

folosesc și le construiesc.  

Gagurile, poantele, glumele 

binedispun și relaxează. Sunt ca 

niște baloane cu oxigen (sau heliu) 

în spectacol. Cât despre surplusul 

de text, nu cred că am exagerat. 

Am operat pe ici pe colo. Ceea ce 

era și firesc. Textul e bătrân, iar  

traducerea are vechime. Trebuia 

să o mai cosmetizăm nițel.  Adău-

girile, minimale, de altfel, oferă fie 

o mică călătorie prin universal go-

golian, fie fac parte din căutările 

mele și ale actorilor și din felul în 

care aceste căutări se manifestă 

liber și organic, pe scenă 

Dacă persoana din tablou 

este autorul, oare ce semnificație 

are gestul lui Iharev de a-și în-

drepta arma spre el? 

 

Păi, nu e clar? 
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Însemnare 

a călătoriei noastre la Iaşi 

 
 

În perioada 4 – 6 noiembrie, am vizitat minunatul și splendidul centru cultural Iași, 

alături de clasele a 9-a și a-10-a a prestigiosului colegiul național „Emil Racoviță”. 

Drumul spre vechea capitală a fost unul lung, dar și amuzant, deoarece ne-am ocupat 

timpul cu cântece de tabără, iar oprirea la Mănăstirea Voroneț a fost o adevărată 

reculegere și o conectare cu strămoșii noștri. Ctitorită de Ștefan cel Mare în anul 1488, 

Mănăstirea Voroneț uimește cu picturile sale exterioare cât și interioare. Fresca ce mă 

surprinde de fiecare dată când vizitez acest loc  este „Judecata de Apoi”. 

Ajunși la cazare, ne-am 

odihnit, pentru ca mai apoi în ziua 

de sâmbătă să vizităm la pas 

orașul. Impunătorul Palat al 

Culturii, Casa Dosoftei, Biserica 

Sfântul Nicolae Domnesc au fost 

câteva obiective turistice pe lângă 

care am trecut în drumul nostru 

spre Biserica Trei Ierarhi, monu-

ment care îi adăpostește pe 

Alexandru Ioan Cuza, Vasile 

Lupu și Dimitrie Cantemir. Peste 

drum de Catedrala Mitropolitană din Iași se află primăria orașului, care este străjuită de 

busturile lui Vasile Pogor, Gheorghe Asachi și de 

statuia regelui Ferdinand. 

La doi pași de Bulevardul Ștefan cel Mare se 

află Teatrul Național, clădire în stil vienez. 

În drumul nostru spre ultima reședință a lui 

Alexandru Ioan Cuza am admirat Hotelul „Traian”, 

construit de către Gustav Eiffel, creatorul faimo-

sului turn Eiffel din Paris și coleg de facultate  la 

Școala Politehnică din Paris cu moldoveanul Vasile 

Pogor. Ajunși la Casa Pogor, am fost transpuși într-

o altă epocă. Grandioasa casă îi reunea pe tinerii 

junimiști Petre Petre Carp, Theodor Rosetti, Iacob 

Negruzzi, Vasile Pogor și Titu Maiorescu la un ceai 

într-un cerc de literatură. La nici 5 minute de mers 

pe jos se afla și casa lui Mihail Kogălniceanu. Cea 

mai mititică locuință vizitata la Iași a fost casa scrii-

torului George Topârceanu.  
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Nu se putea să plecăm de la Iași fără să fi admirat faimoasele picturi ale lui Sabin 

Bălașa de la Universitatea Cuza Vodă. Cu pași repezi ne-am îndreptat spre Parcul Copou, 

la Teiul lui Eminescu, iar apoi, ca să îl celebrăm pe renumitul autor al romanului 

„Baltagul”, pe Mihail Sadoveanu, am vizitat casa lui memorială. 

După un mic dejun bogat, duminica noastră a început cu o vizită la Vila Sonet și 

la renumitul restaurant „Bolta Rece”. Mai apoi, cu pași repezi, ne-am îndreptat spre 

Ruginoasa, la una dintre Reședințele lui Cuza Vodă. Mai apoi, am fost și la casa memo-

rială a lui Vasile Alecsandri de la Mircești și am poposit la Hanul Ancuței unde am mâncat 

niște bucate tradiționale. Nu în ultimul rând, ne-am transpus în minunatul loc de poveste 

humuleștean: casa copilăriei lui Ion Creangă.  

Ultima noastră oprire a fost Clujul, un oraș la fel de frumos ca și acela pe care l-am vizitat. 

 

 

 

 

ARIMIA MOLDOVAN, clasa a XII-a C  
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Vineri:  

Pe drumul lung, dar plin de voie 

bună, am urmărit traseul Vitoriei Lipan din 

„Baltagul”. Am traversat impresionantul 

Pas al Tihuței, situat la granița dintre 

Transilvania și Moldova. Acolo, am intrat 

în splendida zonă plină de cultură și lite-

ratură a României. Primul contact a fost 

acela cu mânăstirea Voroneț, la care chiar 

dacă am ajuns pe întuneric, am putut ad-

mira albastrul fermecător “de Voroneț”. 

După încă două ore de mers, am 

ajuns la cazarea din centrul Iașilor, vis-á-

vis de spectaculosul Palat al Culturii. 

 

Sâmbătă:  

Am început sâmbătă dimineața 

devreme, odihniți după o noapte de somn 

adânc. După micul dejun, ne-am întrunit cu 

toții în fața hotelului pentru a porni în explorarea orașului. Primul obiectiv turistic a fost 

Palatul Culturii, clădire emblematică pentru Iași. Este impresionant la prima vedere, nu 

doar prin grandoarea sa, ci și prin frumusețea și modul rafinat în care este decorat. 

Următoarea oprire a fost Casa Dosoftei, unde am fost transportați în universul primelor 

tipare. După aceea ne-am oprit cu toții la minunata Mânăstire Trei Ierarhi. Pozele nu pot 

exprima frumusețea acestei clădiri, care se ridică albă în fața noastră, împodobită cu 

dantelării din piatră creată de cei mai pricepuți sculptori. Ne-am minunat de această 

bijuterie a Iașului și o vom păstra în amintire pentru totdeauna. Am continuat observând 

alte clădiri importante pentru Iași, precum Teatrul Național „Vasile Alecsandri” și 

clădirea primăriei. Am ajuns mai apoi la Muzeul „A.I. 

Cuza” și ne-am mirat de frumusețea mobilei din 

această clădire impresionantă, precum și de docu-

mentele păstrate din vremurile domnitorului până 

acum, care sunt ca o fereastră către altă lume, ofe-

rindu-ne o privire către evenimente importante din 

istoria românilor. Următoarele opriri au fost la Casa 

Pogor, minunatul loc de întâlnire a junimiștilor, 

Muzeul Kogălniceanu, Casa Memoriala Topârceanu, 

Universitatea „Al.I. Cuza”, însuflețită de studenții 

grăbiți, și Parcul Copou, în care se află vechiul Tei al 

lui Eminescu, un copac bătrân pe care ne-am bucurat 

că am avut șansa să îl vedem. Am încheiat ziua 

vizitând Casa Sadoveanu și ne-am întors fericiți la 

hotel, după o zi lungă de plimbat prin acest oraș 

minunat. 
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Duminică: 

Duminică dimineața, ne-am ocupat locurile în autocar și cu dezamăgire în suflet, 

pentru că s-a terminat atât de repede excursia, am pornit înapoi spre casă. Pe drum, am 

poposit la Palatul domnitorului Al.I Cuza de la Ruginoasa, unde am fost trimiși înapoi în 

timp cu sute de ani… Am observat mobilierul, argintăria, hainele și documentele dom-

nitorului, dându-ne seama în ce mod trăiau oamenii de clasă bună acum mult timp. Un alt 

popas pe care l-am făcut a fost la casa scriitorului Ion Creangă, din Humulești. Am fost 

plăcut impresionați de simplitatea bojdeucăi sale și de reprezentările personajelor de 

poveste aflate în curtea sa. (Capra cu trei iezi, vulpea etc.). 
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Pentru a ne termina excursia într-un mod 

memorabil, am decis să ne răsfățăm la Hanu’ 

Ancuței cu un prânz copios, alcătuit din mâncare 

tradițională moldovenească: ciorbă moldove-

nească, mămăligă cu sarmale, simțindu-ne ca și în 

opera lui Sadoveanu.  

Excursia de la Iași a fost o oportunitate uria-

șă de învățare, întrucât nu se poate compara cu felul 

în care aceleași lucruri sunt predate la școală. Este 

o mare diferență între a citi despre întâlnirile juni-

miste sau a asculta despre ele la ora de română și a 

păși cu propriile picioare pe aceleași alei pe care a pășit Ion Creangă, sau a sta unde a stat 

el în momentul în care și-a citit pentru prima oară 

„Amintiri din copilărie”. Am putut observa lupta pe 

care au dus-o scriitorii români când au creat opere, 

literatura română fiind puțină ca volum. Le-am 

văzut casele în care și-au scris capodoperele, i-am 

văzut mai mult decât ca pe niște fețe sobre din ma-

nuale și cărți, i-am văzut umani, ca pe niște per-

soane cu putere creatoare.  

Am avut ocazia să petrecem clipe minunate 

împreună cu colegii, pe care i-am cunoscut mai 

bine, văzându-i într-un alt context în afara celui de 

la școală. Totodată, am putut să ne conectăm social 

cu profesorii noștri care, pe lângă faptul că ne-au 

ales cu atenție obiective deosebite pe care să le 

vizităm, au avut grijă să avem parte de o excursie 

de neuitat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORI: 

 

MARIA FICIOR, ANA BIRO, SARA CHIOREAN, DUCA ELIZA, 

clasa a X-a A 
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Moldova dulce 
 

 

Weekendul trecut, în periplul nostru prin Iași, Ruginoasa, Mircești și Humulești, am făcut 

un „scurt popas” la Hanu Ancuței. Da, da! M-ați auzit bine! La Hanu Ancuței, acela al lui 

Sadoveanu! Trebuia să stăm doar o oră și jumătate, dar, când-colo, nu ne-am dat seama cum au 

trecut patru ore.  

De unde să știm că undeva, în cuprinsul Moldovei, există o bucată de Rai? 

Totul a fost la superlativ: decorul rustic și tradițional, ce te ducea înapoi în trecut; muzica 

lăutărească veche; mâncarea tradițională și gătită cu suflet, după rețete ancestrale, de pe vremea 

voievodului Ștefan cel Mare. Proverbiala cireașă de pe tort a fost desertul specific moldovenesc: 

alivence moldovenești și poale-în-brâu. Amândouă cu un gust divin. 

La prima îmbucătură din alivancă, m-am teleportat pe prispa bunicii, când draga de ea 

scotea din cuptor brânzoaicele proaspăt făcute. 

Probabil că sunteți curioși ce gust aveau! Nu vi-l 

pot descrie, din nefericire, deoarece, așa cum am amintit 

mai sus, era dumnezeiesc! Dar trăiască Biblioteca 

Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca! 

Am găsit, cu ajutorul custodelui sectorului de cărți vechi, 

o carte de bucate moldovenești vechi. Surpriză! Una dintre 

multele rețete cuprinse era de alivenci. 

Ca la orice rețetă, mai întâi erau prezentate 

ingredientele: „500 g brânză de vaci, 5 ouă, 5 linguri (125 

g) smântână, 4 linguri (60 g) mălai, 3 linguri (60 g) făină, 

2 linguri (50 g) unt, sare, lapte dulce sau chișleag (lapte 

prins)”. Dar atenție! Brânza de vaci și smântâna trebuie să 

nu aibă zer, iar cea din urmă trebuie să fie groasă. 

Modul de preparare părea ușor. Vă las însă pe voi, 

dragi cititori, să decideți. 

Mălaiul se opărește cu lapte sau chișleag. Se dă 

prin sită brânza de vaci și se amestecă cu smântâna, untul 

și apoi cu gălbenușurile și cu puțină sare. Se bat albușurile 

spumă și se adaugă în compoziție, amestecând ușor cu o 

lingură. Se adaugă mălaiul opărit și făina câte puțin, ames-

tecând ușor cu lingura. Se unge o tavă cu unt, se toarnă 

compoziția și se dă la cuptor. Când s-a copt se scoate și se 

servește caldă cu smântână proaspătă. 

Vă recomandăm să încercați și voi acasă! Și dacă 

nu vă iasă, dați o fugă până la Hanu Ancuței. O să merite 

efortul! 

Hanu Ancuței nu e un loc, e o stare de spirit! 

 

Cluj-Napoca, 8 noiembrie 2022  

 

RALUCA-DENISA CONȚ, clasa a IX-a C 
 

 
DESEN DE: ALEXANDRA HARȘA, clasa a VI-a B  
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Pasiuni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLOU 

de 

DIANA MÂRZA, 

clasa a IX-a A   
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Elevii racovițiști  

în spectacolul-festival „Grand Assemblé”  
(24 octombrie 2022) 

 

 

Luni, 24 octombrie 2022, în cadrul 

ediției a VIII-a a Festivalului European al 

Școlilor de Balet „Grand Assemblé”, 

organizat de Fundația Culturală „Simona 

Noja”, a avut loc spectacolul „Vrăjitorul 

din Oz” (după romanul lui L. Frank 

Baum).  

Sala Casei de Cultură a 

Studenților „Dumitru Fărcaș” s-a dovedit 

neîncăpătoare pentru spectatorii de toate 

vârstele veniți să susțină micii artiști. Au 

evoluat pe scenă cincizeci de elevi ai 

Colegiului Național „Emil Racoviță” din 

clasele I – a XI-a, alături de reprezentanți 

ai tinerei generații de artiști din Romînia, 

Danemarca, Italia și Slovacia, de la 

Studiourile de balet „Simona Noja” din 

Cluj (coregraf Polina Stănescu-

Dindelegan), „Jump In” din Cluj  (core-

grafi Alina Ciceo și Radu Domșa), „Step 

Up Dance Center” din Cluj-Napoca 

(coregraf Orsi Pop), Esbjerg Kulturskole 

din Danemarca (coregrafi Alina Harbuz 

Lindberg și Radu Domșa), Scuola di 

Danza „Anca Ardelean” din Rimini – 

Italia (coregrafi Anca Ardelean și 

Giorgia Falcione) și Súkromné tanečné 

konzervatórium „Dušan Nebyla” din 

Trnava, Slovacia (coregrafi Adrienne 

Balogh și Robert Kovač) și dansatori 

independenți  ale căror coregrafii au fost 

realizate de Luminița Toader. 

 

 
 

Conceptul coregrafic și coregrafia 

spectacolului „Vrăjiorul din Oz” îi apar-

țin Ancăi Ardelean (de la Scuola di 

Danza din Rimini – Italia, ce-i poartă nu-

mele, care a creat o sinergie coregrafică 

prin asocierea în același spectacol a tu-

turor elevilor din cele patru țări), coordo-

natorul de proiect din partea CNER fiind 
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prof. Corina Dindelegan, iar pregătirea 

corului și a soliștilor a fost asigurată de 

Georgia Falcioni (specializată în spec-

tacole de musical la Hollywood, de la 

Scuola di Danza „Anca Ardelean”) și 

prof. Camelia Vale. O parte a decorului a 

fost realizată de elevi, sub coordonarea 

prof. Teodora Oltean Vișinescu. 

Au încântat publicul elevii 

Colegiului Național „Emil Racoviță”, 

din distribuție făcând parte: Alesia 

Tămaș – clasa a VI-a C (Doroty), Luca 

Nicholas Rusu – clasa a XI-a A (Sperie-

toarea de ciori), Serafim Barbu  – clasa a 

XI-a A (Omul de tinichea), Cristi Murzac 

– Clasa a XI-a A (Leul), Andrei Cosmin 

– clasa a VII-a C (Vrăjitorul din Oz), 

Bianca Miclea – clasa a XI-a A 

(Povestitorul), Oana Beldean – clasa a 

XI-a A (Zâna), Robert Salvan – clasa a 

XI-a B (Unchiul), Daria Furdui – clasa a 

XI-a A (Mătușa) și Mihai Vlasie – clasa 

a II-a (Toto) de la Colegiul Național „Gh. 

Șincai”.  

 

 

 
 

La înălțime au fost și grupurile de 

din școala noastră care au făcut parte din 

distribuția ansamblurilor: fetele care au 

dansat Copiii, Curcubeul, Macii (clasele 

a V-a B și a VI-a B și C: Cătălina Aldeș, 

Paula Baiduca, Alexandra Banc, Iulia 

Filipaș, Adela Finta, Patricia Florea, 

Ioana Groza, Alexandra Harșa,  Bianca 

Hărăguș, Iustina Ilieș, Riiana Moldovan, 

Ema Noveanu, Iulia Onișor, Natasha 

Oprean, Ingrid Opriș, Ștefania Palici, 

Giulia Pop, Eliza Rusu, Teodora Rusu, 

Roxana Sîrbu, Eliza Țilea), băieții care 

au dansat Prietenii, Norii, Stânca, Fîntîna 

(clasele a V-a B și a VI-a B și C): Paul 

Angheloiu, Tudor Avram, Alexandru 

Banc, Cezar Bolba, Daniel Burlacu, 

Dragoș Costea, Samir Crișan, Tudor 

Crișan, Luca Damșa, Darie David, Luca 

Fărcaș Alex Iancu, Alexandru Pârv, 

Mihai Pop, Ruben Szalai, Edwin Tamas 

Tudor Toderaș,  Gabriel Trifu), și fetițele 

care au interpretat Fluturii (clasele I – a 

IV-a CNER), alături de o elevă a ai Școlii 
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de balet „Gabriela Sima” și una de la 

Scuola di Danza „Anca Ardelean”: 

Giulia Ardelean, Ana Maria Burlacu, 

Elisa David,  Iulia Iancu Francesca 

Oprean, Ilinca Pârv, Petra Stănescu, 

Isabel Souca, S. Toduță). 

 

 
 

Finalul spectacolului l-a constituit 

duetul muzical format din Ioana Groza, 

din cala a VI-a C și Serafim Barbu, din 

clasa a XI-a A, pregătiți de prof. Giorgia 

Falcioni, care au emoționat profund 

asistența cu glasurile lor. 

Reușita spectacolului s-a datorat 

deopotrivă celor ce au muncit în spatele 

scenei. Conceputul scenografic îi apar-

ține conf.dr. Ioana Olăhuț de la 

Universitatea de Artă și Design, asistată 

de studenții Beniamin Nicolae Puică 

(asistent decoruri) și Ana Maria Barbu 

(care a creat costumul Omului de tini-

chea și a făcut fotografii), Alessandro 

Zanella (filmare, afiș și promovare), asis-

tenți de regie au fost masteranzii Ileana 

Benec și Alex Hegheduș de Facultatea de 

Teatru și Film Cluj. 

Elevii Colegiului Național „Emil 

Racoviță” coordonați de prof. Corina 

Dindelegan, au contribuit și ei din spatele 

cortinei la succesul reprezentației. Maria 

Ananda Tulai (clasa a X-a B), dublură și, 

alături de Cristina Tămaș (clasa a XI-a A) 

au fost asistenți garderobă, Laura David 

(clasa a VIII-a) – asistent organizare, 

Mara Penea, Lavinia Pop, Cristina 

Tămaș și Andra Vesa (clasa a XI-a A) au 

format grupul de studiu, iar foștii lor 

colegi, Luca Fărcaș și Mihai Pop din cla-

sa a XI-a de la Liceul de Coregrafie și 

Artă Dramatică „Octavian Stroia” din 

Cluj și-au asumat rolul de asistenți core-

grafie. 

 

 
 

Săptămânile de repetiții au fost 

încununate de aplauzele furtunoase cu 

care au fost răsplătiți dansatorii și cântă-

reții racovițiști în prima zi de vacanță. 

Pentru poza de final, talentaților tineri, la 

invitația Simonei Noja-Nebyla, conducă-

toarea fundației culturale care a organizat 

Festivalul, li s-au alăturat pe scenă pro-

fesorii și coregrafii care i-au coordonat.  
 

prof. Corina Dindelegan 

prof. Voichița Vereș 
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 BOOVIE – O EXPERIENȚĂ INEDITĂ 
 

 

ANDA MAIRA POPA, clasa a VI-a A 

 
 

 
 

Boovie® este un festival-concurs de 

book-trailere care oferă participanților o for-

mă de instruire bazată pe dezvoltare persona-

lă și mijloace nonformale: lectură conștientă, 

trailer, actorie, scriere creativă, montare-

editare film, cinematografie, spot publicitar.  

Scopul concursului constă în mo-

tivarea elevilor să citească în mod conștient, 

prin realizarea unui concurs de book-trailere 

care să surprindă esența unor romane repre-

zentative pentru viața adolescentului din 

toate timpurile și din toate zonele lumii.  

În 2022, festivalul Boovie a prins 

culoare și pentru colegii mei. Eu știam despre 

acest festival, deoarece sunt voluntar de anul 

trecut. Le-am povestit colegilor mei despre 

Boovie și am fost plăcut surprinsă să aflu ca 

din start au fost trei copii cărora le-au sclipit 

ochii. De asemenea, doamnei profesoare de 

română Voichița Vereș și domnului diriginte, 

Radu Ielcean, le-a plăcut mult ideea.   

 Echipa clasei noastre, a V-a A, a 

fost alcătuită din 11 elevi – motiv pentru 

care ne-am luat numele 11 pe o pagină – și 

doi coordonatori, dirigintele și profesoara 

noastră de română. Am fost aleasă de către 

colegi liderul echipei. Am fost foarte fericită 

să știu că toți colegii au încredere in mine.  

Am avut de citit trei cărți, Ethan cel 

care am fost, Maddie Little și formula 

prieteniei și cartea intitulată Merci Suarez. 

După ce am citit toate cele trei cărți ne-am 

hotărât să creăm trailer pentru cartea Ethan 

cel care am fost,însă a apărut o problemă. 

Din cauză că erau prea multe echipe s-a mai 

adăugat o carte, Știința lucrurilor fragile.  

Alegerea noastră și după cealaltă 

carte citită a fost tot Ethan cel care am fost. 

Din fericire, cartea pe care am dorit-o a fost 

și cartea pe care am reușit să o alegem!  

 

 
 

Începusem filmările. Ne-am distrat 

de minune! A trebuit, la un moment dat, să 

vorbim cu reprezentanții unui mare brand de 

construcții ca să ne lase să filmăm lângă 

magazinul lor. Cumpărasem o pungă de 

caramele, ca să putem să filmăm o scena, dar 

problema era că aveam nevoie doar de... 
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ambalaje!... Toți am mâncat caramele până 

ni s-a făcut rău....  

Deși filmasem, trailerul nu era ter-

minat. M-ai trebuia editat. Am întâmpinat 

probleme, având in vedere că unii membrii 

din echipă nu au mai vrut să se implice, însă 

am reușit să filmăm varianta finală la timp.  

În ziua următoare m-am dus la 

doamna profesoară de română spunându-i  

că am terminat trailerul și am reușit să îl 

predăm la timp. I l-am arătat. A fost foarte 

mândră de noi. Ne-am bucurat mult!  

Ne-am calificat în finală! Trailerul 

nostru îndeplinise toate condițiile  și trecu-

sem de preselecții cu brio. Fusesem invitați 

la Focșani. Eram în extaz! 

Eu am plecat la Focșani înaintea re-

prezentanților echipei, în data de 12.07, 

deoarece eram voluntar. Am ajuns la ora 

16:30. Din acel moment, „am intrat în 

pâine”: am mers la Federal Coop și m-am 

apucat imediat de treabă.  

În 15.07. au ajuns și colegii mei 

(datorită numărului record de participanți, 

au putut participa echipe formate din maxi-

mum trei elevi și profesorul coordonator!) 

cu doamna profesoară la Focșani. Coordo-

natorul nostru ne-a arătat multă încredere și 

ne-a lăsat să facem ce vrem, cu condiția să 

avem mare grijă și seara să ne întâlnim în 

fața monumentului din piața în care se ținea 

festivalul. 

 

 

Din fericire, în acea zi am întâlnit o 

altă voluntară care ne îndrăgea foarte mult. 

O chema Iulia, avea 15 ani, era mai fru-

moasă ca o prințesă și ne-am distrat foarte 

tare împreună. Am stat până târziu afară, la 

activitățile culturale, iar de atunci încă  mai 

ținem legătura.  

În cele trei zile de festivalul, la 

Focșani au avut loc diferite workshopuri la 

care ne-am distrat și ne-am dezvoltat atât pe 

plan cultural, cât și pe plan creativ.  

 

 
 

Vine ziua cea mare, ziua în care se 

dădeau premiile! Noi nu am câștigat o di-

plomă sau un premiu, dar am câștigat  expe-

riența și prietenia dintre noi s-a făcut mult 

mai puternică.  
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După ce s-a terminat festivitatea de 

premiere, colegii mei au plecat spre Cluj, 

însă eu am rămas, deoarece mai era mult de 

lucru pentru festival.  Am stat până în data 

de 24.07.  M-am atașat foarte mult de volun-

tari și îmi e foarte dor de ei! 

 

  

Rolul meu de voluntar la Boovie 

este de a mă ocupa de partea de social media, 

mai specific de contul de TikTok al festi-

valului de la Focșani. Poate vă gândiți că 

TikTok este o platformă care nu te poate 

învață nimic, totuși există conturi precum 

cel al festivalului Boovie, care chiar te ajută!  

Vreau să mulțumesc, pentru șansa de 

a participa alături de echipa clasei a V-a A din 

CNER la BOOVIE, următoarelor persoane: 

 
 

doamnei profesoare Voichița Vereș, dom-

nului profesor Radu Ielcean – coordonatorii 

echipei – și colegilor mei din 11 pe o 

pagină: Victor Cornoiu, Vlad Miculici, 

David Hădărean (care au fost prezenți la 

manifestările culturale din orașul Micii 

Uniri), Matei Vlaic, Tudor Pop, Elias Alb, 

Patrick Chiorean, Iulia Boncuț, Draga Gliga, 

Teodora Șandru și tuturor persoanelor care 

ne-au sprijinit emoțional în această aven-

tură! Vreau să mulțumesc, cu această ocazie, 

și familiei mele, care mă iubește și mă 

sprijină orice s-ar întâmpla! 
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Experiența de la Casino de Ziua limbii române 

– 31.08.2022 – 

 

 

BELDEAN-GALEA SIMINA IOANA, clasa a XI-a A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICTURĂ de 

LAVINIA POPESCU, 

clasa a IX-a C  
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Am decis să particip la acest eveniment în urma recomandărilor doamnei pro-

fesoare Corina Dindelegan și pot afirma cu tărie că nu regret deloc faptul că mi-am 

dedicat două ore din viață asistând la discursurile oamenilor de cultură care au decis 

să ne onoreze cu prezența lor. În acest scurt text voi enumera câteva lucruri care mi-

au plăcut și care m-au impresionat datorită profunzimii și farmecului lor. 

Evenimentul a început cu Imnul Național al României, așa cum mă așteptam, 

dar ceea ce m-a surprins a fost faptul că acesta a fost urmat de Imnul Național al 

Republicii Moldova. Acest lucru m-a făcut să realizez și să înțeleg faptul că această zi 

este pentru românii de pretutindeni și este destinată tuturor celor care vorbesc această 

limbă. 

În urma participării la acest eveniment am aflat că de-a lungul istoriei am fost 

sub diferite ocupații, dar am reușit să ne păstrăm limba datorită preoților și pro-

fesorilor. „Am rămas o insulă de latinitate într-o mare slavică”. Mi-a crescut respectul 

față de poporul român deoarece mi-am dat seama că indiferent de influențele care au 

fost asupra noastră, am reușit să ne păstrăm originile. 

S-a vorbit și despre neologisme, în special de așa-numitele englezisme, care 

mai nou au început să intre din ce în ce mai mult în vocabularul românilor. Acest lucru 

este inevitabil datorită influenței pe care o are internetul, fiind în principal în limba 

engleză.  Aceste englezisme nu reprezintă un motiv de îngrijorare, deoarece limba 

română a împrumutat de-a lungul timpului cuvinte din diverse limbi, datorită ocupa-

țiilor habsburgice, slavice etc. Mai mult decât atât, unii scriitori din trecut, precum I.L. 

Caragiale, încurajau îmbogățirea vocabularului cu cuvinte din italiană sau franceză. 

Tema principală a fost intitulată Cuvintele Comoară. Acestea au fost descrise 

printr-o alegorie de figuri de stil profunde care se refereau la modalitățile în care cu-

vintele se îmbină ca într-o țesătură în crearea operelor literare, ceea ce m-a determinat 

să le privesc într-o manieră profundă și cu totul nouă. 

Altă temă abordată a fost analfabetismul funcțional. Datorită programei, mulți 

elevi ajung să nu își cunoască limba. Una dintre poeziile citite la finalul evenimentului, 

de înșiși autorii lor, s-a numit Scrisoare pentru Ministerul Educației și a avut ca temă 

analfabetismul funcțional și problemele sistemului de învățământ. 

Atmosfera creată la final de multitudinea de poezii citite de autori, a fost ine-

dită și nu îi pot exprima în cuvinte unicitatea și complexitatea la nivelul pe care îl 

merită, așa că voi lăsa această mină misterioasă în speranța că cititorii acestui text se 

vor simții inspirați să participe la următoarele ediții. 

Voi încheia această serie de lucruri care m-au impresionat printr-un citat care 

mi-a plăcut foarte mult: „Poți vorbi limba română și să nu fii român, dar nu poți fi 

român fără să vorbești fluent și corect limba română.” (Ioan Aurel Pop). 

În concluzie, a fost o experiență interesantă, deoarece am experimentat senti-

mente unice, am învățat lucruri noi și am primit o doză de cultură în plus. 
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Creative writing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEN de ALEXANDRA BORGOVAN, clasa a IX-a C  
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Printre nori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 

Maria Ananda Tulai, 

clasa a 

 

 

 

Tablou de Natasha Oprean, clasa a VIi-a B 
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Personaje 

Vlad: viitorul domnitor al Țării Românești 

Ana: sora lui Vlad și spion la Curtea Domnească 

Radu: fostul domnitor al Țării Românești, tatăl lui 

Vlad și al Anei 

Dan: cavaler rătăcitor 

Nicolae: cavler rătăcitor, prietenul cel mai bun al lui 

Dan 

Sigismund: nobil maghiar, prieten al lui Vlad 

Andrei: nobil maghiar, prieten al lui Vlad 

Ștefan: nobil magiar, prieten al lui Vlad 

Dima Stănilă: mare boier, membru al Sfatului 

domnesc 

Maria Stănilă: fiica lui Dima Stănilă 

Alexandru: fiu de boier, pretend la mâna Anei 

Ileana: sânziană 

Muma Pădurii: locuitoarea Copacului Vieții, 

știutoarea profeției 

Diana: Împărăteasa Zânelor 

Știma apelor: regina apelor dulci, trăiește în Izvorul 

Vieții 

Ruben: vraci 

Alte creaturi: 

vârcolaci 

hidra 

ielele 

nimfe 

piriduși 

uriași 

ursitoarele (Ursitoarea, Soarta, Moartea) 

Pasărea Măiastră 

Sfânta Duminică, Sfânta Vineri, Sfânta Miercuri 

 

Prolog: 

Domnul Țării Românești a murit... 

Natura toată s-a oprit 

Cu tristețe să-l jelească  

Cu sabia lui nu mai poate să lovească. 

Vestea tristă la urechile tuturor a sosit 

Iar poporul cu lacrimi reci s-a mâhnit. 

O vai, ce moarte ne-a cuprins! 

– Moarte... moarte.... moarte... Numai moarte... 
 

Partea I 

 

Capitolul I – 26 iulie 1384 

 

Clinchetele picurilor de apă formau note triste în jocul lor pe ușa trăsurii, care în drumul ei 

spre palatul domnesc trecea pe lângă biserica Sfântul Nicolae. Afară se auzeau oameni care plângeau 

în timp ce preotul ținea slujba, iar alții fredonau un cântec neînțeles de nimeni: Domnul Țării... a 

murit... În trăsură, o domniță vărsa zeci de lacrimi calde care nu se potriveau cu fața plină de fru-

musețe a acesteia. O singură șuviță nu era acoperită de mantia neagră, descoperindu-i părul ei blond 

care, în zilele lipsite de trista ploaie, era rival în strălucire cu soarele. În fața ei, ședea un domn. 

Expresia lui nu prezenta nimic. Nici tristețe, nici fericire, nici uimire... nimic. Parcă era o zi obișnuită, 

ci nu înmormântarea domnului Radu, domn al Țării Românești. 

Trăsura a oprit în fața palatului, unde se aflau câțiva slujitori care s-au grăbit să ia bagajele. 

Tânără s-a îndreptat spre mănăstire, în timp ce domnul a urcat scările spre intrarea în impunătorul 

palat. 

– Tu nu vii? l-a întrebat ea. 

– Știi că am multe de făcut, Ana. Nu am timp de formalități, îi răspunse tăios băiatul.  

– Cum vrei, dar..., nu apucă să termine de spus ce voia, căci fratele ei deja intrase. 

O mulțime de oameni privea cu tristețe mormântul domnului Radu. Ana nu a reușit să arunce 
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vreo privire la acesta în timpul slujbei, dar știa prea bine că va avea timp de-acum încolo să-l privească 

în fiecare zi. Ultima dată când îl văzuse pe simplul om, care acum se afla în sicriul ornat cu bogății, 

a fost acum cinci ani, când s-a hotărât să plece cu fratele ei la Sighișoara. Ana simțea acum un regret 

asupra deciziei care atunci părea atât de clară. Imaginea pe care și-o amintea cu domnitorul era una a 

unui bărbat tânăr și viteaz, dar din câte auzise, totul se schimbase. La moarte, Radu arăta de parcă ar 

fi îmbătrânit 30 de ani în numai cinci. Și-ar fi dorit să-i mai vadă chipul încă o dată, dar acum era 

prea târziu. Singurul mod prin care va fi capabilă să-l vadă va fi în pictura din biserică. Acea pictură 

tot nu va putea niciodată să-i ia dorul pe care îl are pentru omul care tot timpul a ignorat-o, dar care 

i-a fost totuși tată... 

 

Capitolul II – 10 august 1384 

 
Fratele își lăsă sora să plângă cât dori... și plânsul acesta a durat două săptămâni. Săptămâni 

în care aceasta petrecea zi și noapte lângă mormântul tatălui ei răposat. El nu avea timp de așa ceva. 

Urma să devină domn al acestei țări. Moartea aceasta îl luă prin surprindere. Într-adevăr nu mai 

vorbise cu Radu de cinci ani, dar nu se aștepta ca astfel de lucruri să se întâmple într-un timp atât de 

scurt.  

La început, mama lui murise din cauza tuberculozei acum trei ani, iar acum Radu murise de 

bătrânețe. Nu se gândise că o figură așa de legendară va avea o moarte atât de... simplă, ar putea 

spune. Peste o lună va avea loc urcarea lui pe tron, iar până atunci va trebui să se familiarizeze cu 

această țară, căreia, pentru cea mai mare parte a vieții, i-a spus acasă, dar pentru care nu mai simțea 

acum același legământ. Poate nu este chiar așa cum i-a auzit pe țăranii spunând: că ești legat de 

pământul în care te naști. Acum se simțea mai mult a fi român din Transilvania, decât urmaș al lui 

Basarab. Oricum, el nu simțea nimic pentru pământ, ci pentru oameni. Ar putea fi luată toată Țara 

Românească de otomani și de maghiari sau chiar de ruși, căci dacă poporul era bine, lui nu-i mai păsa 

de altceva. Avea în plan multe reforme care aveau să ducă la un trai mai bun pentru români și la 

încheierea unor alianțe cu regele Ungariei și al Poloniei. Nu dorea să rupă legăturile cu aceste puteri. 

Cât timp a stat la Sighișoara și-a făcut mai mulți prieteni din rândul nobilimii maghiare și și-a dat 

seama că cel mai bun lucru pentru Țara Românească în acest moment era păstrarea acestor influențe. 

Bineînțeles că nu era dispus să renunțe la independența acestei țări. Nu degeaba bunicul lui s-a luptat 

la Posada, dar otomanii nu intră în discuție. Nu își dorea să aibă de-a face ceva cu acei oameni și 

spera din toată inima că nici nu va trebui. Nici el, dar nici urmașii lui. Dorințele lui erau mult mai 

mari și mai importante. 

Ușa biroului fu deschisă și o figură subțirică intră. 

– Ei, gata cu plânsul? glumi acesta. 

– Ești foarte amuzant. Știai asta? îi răspunse Ana. 

– Cum să nu? Mama îmi spunea tot timpul asta. 

– Ești sigur că nu zicea ,,aiurit”? 

– Mai mult decât sigur. Ce te-aduce pe aici? Te-ai plictisit de plâns sau ochii tăi nu mai pot 

vărsa lacrimi? 

– Am auzit că m-ai chemat. Vrei ceva anume? 

– Bineînțeles... Ești pregătită să-ți continui rolul? 

– Nu a trecut nici măcar o lună de la moartea tatei și tu vrei acum să mă plimb prin țară ca să-

ți aduc informații despre care crede căpșorul ăla al tău plin de poveștile lui Sigismund că sunt 

importante pentru conducerea țării. 

– Exact... Deci? 

– Unde vrei să mă duc de data asta? îl întrebă ea plictisită. 

– Aaa, nu departe de aici. 

– Și când plec? 

– Când vrei, dar cât de curând posibil, acesta începu să-și citească sutele de hârtii de pe birou. 
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– Vlad, am o întrebare pentru tine? 

– Spune, zise mai atent la foi decât la sora lui. 

– Ție chiar nu-ți pasă de tata? 

Acesta își ridică privirea: 

– Mi se pare că vom pierde timp prețios dacă tot ne ocupăm de moartea lui Radu... 

– A tatei! îl întrerupse Maria. 

– Tu spune-i cum vrei. Eu am să-i zic Radu, se enervă acesta. Acum, după cum vezi, sunt 

destul de ocupat. 

– Tu m-ai chemat. 

– Pentru o poveste de trei minute. Nici mai mult, nici mai puțin. 

– Niciodată nu ai să te schimbi, îi spuse fata în timp ce ieși pe ușă. 

– Și nici nu cred că trebuie, îi răspunse Vlad începând din nou să se cufunde în treaba lui ca 

viitor domn al Țării Românești. Și nici nu va trebui, își spuse sieși. 

 

Capitolul III – 12 august 1384 
 

– Așteaptă-mă și pe mine, Dane. Iapa mea nu e la fel de rapidă ca a ta, știi asta. 
– Dragul meu prieten, crezi că-mi pasă? Găsește-ți alta, glumise Dan. 
– Ei, dacă aș avea banii unui boier, mi-aș lua eu zece iape, dar..., îi răspunse Nicolae, arătând 

spre buzunare. 
– Lasă, poate găsești ceva fată de boier și gata, te-ai ales cu câte bogății ai vrea. 
– Ah, dar unde găsesc eu una? 

– De ce mă întrebi pe mine? Caută, îi răspunse Dan râzând. 
– Nu poate să-mi răpească unul din prietenii tăi pe o fetișcană pe care va urma să o salveze 

viteazul Nicolae? îl întrebă sarcastic Nicolae. 
– Nu-i cunoști tu. Ei nu umblă cu de-astea... și oricum poate n-o să-ți placă de ea. 
– Poate ai dreptate. 
– Așa cred și eu, îi zâmbi călărețul. 
Cei doi ajunseseră la un han. Își lăsaseră caii în grajd și intrară pentru o băutură. Găsiră o 

mulțime de oameni care se veseleau și cântau. Alții își spuneau povești din copilărie și tinerețe, iar 
alții arătau de parcă vor ucide pe cineva în următoarele ore, asasini. Hanul lui nea Ioan era plin de 
astfel de persoane. Cât timp își plăteau băutura, nenea Ioan nu avea nimic cu ei. 

– Alege o masă, viteazule Nicolae, îl îndemnă Dan. 
– După cum dorești dumneata. 
Cei doi se așezară la masa din colț și începură să vorbească despre profeția pe care o primise 

Dan acum un an și care, după părerea lui Nicolae, se va întâmpla cât de curând. Dan încă nu era sigur 
dacă această se referea la el sau la un altul. 

– Ești prea modest, Dane. E sigur despre tine, îl încurajă Nicolae. 
– Nu știu ce să spun, prietene. 
– Nu spune nimic, crede. 
– Mă ajuți tare mult, îi zise sarcastic Dan. 
– Ca întotdeauna, îi făcu cu ochiul Nicolae. 
Nicolae era prietenul cel mai bun al lui Dan încă din copilărie. Cei doi s-au întâlnit în timpul 

unui turnir, la care ambii au fost scutieri. În timpul pauzelor, aceștia s-au duelat cum știau ei, iar  Dan 
a fost distrus de calitățile ieșite din comun ale lui Nicolae. De atunci ei au fost nedespărțiți, iar acum, 
Dan, datorită ambiției lui, a devenit mai bun chiar și decât cavalerul Nicolae. Acum zece ani, cei doi 
s-au hotărât să renunțe la titlul de cavaler în slujba domnitorului și au devenit cavaleri rătăcitori, 
salvând domnițe, copii și oameni neajutorați. Totuși, oricât de apropiați ar fi cei doi, Dan avea 
secretele lui despre care nici lui Nicolae nu a vurt să-i povestească. Cu un an în urmă, acesta a primit 
un bilet de la un necunoscut. Biletul conținea un scris ciudat pe care, fără vreo explicație, Dan era 
capabil să-l înțeleagă. O profeție. Despre un viitor domn al Țării Românești care va aduce belșug, cu 
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el începând o epocă de aur pentru această țară. Dan a fost șocat de acest bilet și de atunci se tot 
gândește dacă profeția se referă la el sau poate la alt tânăr cu aceleași dorințe. În plus, un lucru și mai 
ciudat, pe care Nicolae nu-l înțelege câtuși de puțin, dar despre care a renunțat să mai întrebe, văzând 
frustrarea prietenului lui, este dispariția lui Dan o dată pe săptămână. Era de negăsit. Oriunde l-ar fi 
căutat, nu-l găsea. După un timp, Nicolae s-a hotărât să nu mai încerce, acceptând că Dan are secretele 
lui, nici măcar el nu fiind ales să i le cunoască. Dar oare ce ascunde? era întrebarea care îl deranja 
pe cavaler în fiecare zi. Ce poate fi atât de important? 

Dan se ridică de la masă. 
– Ești bine? Ce s-a întâmplat? îl întrebă prietenul lui. 
– Mă duc până afară. Vin imediat. 
Acesta ieși și se duse la grajd unde găsi o figură misterioasă. Individul purta glugă, deși 

soarele își întindea razele calde pe pământul românesc. De ce? Ce voia să ascundă? 
– Mă scuzați, aș dori să vă întreb ceva. 
Bărbatul nu îi răspunse și continuă să desfacă hamul. După ce termină, se urcă pe cal și începu 

să călărească. 
– Domnișoară, v-ați uitat batista! o strigă Dan. 
Personajul își întoarse brusc capul către Dan, iar gluga îi căzu, descoperind părul blond de 

parcă picături de soare ar fi căzut pe el. 
– Se pare c-am avut dreptate. Ce căutați pe aici? Și, în special, îmbrăcată așa? 
– Nu este treaba voastră, îi răspunse repede fata. Și nu mi-a căzut nicio batistă. 
– Ei, și atunci de ce v-ați întors? Oare fiindcă v-am strigat ,,domnișoară”? 
– Dacă m-am întors e pentru că am vrut asta, nu pentru că m-ai strigat dumneata. 
– Cum spui tu... Cum te cheamă? o întrebă. 
– Nu cred că e problema voastră cum au ales părinții mei să mă numească, îi zise tânăra pe 

un ton agresiv, dar care din gura ei suna tot blând. 
– Cum doriți. Eu sunt Dan, un cavaler rătăcitor. Din câte văd nu aveți nevoie de ajutorul meu. 
– De ce aș avea nevoie? Din câte văd eu, sunteți bun doar la vorbe mieroase, cu asta își termină 

fata vorba și plecă de acolo. 
 

Capitolul IV – 12 august 1384 
 

În mână, Ana ținea cutia primită de la Andrei. Ar fi vrut să o deschidă și să vadă ce se afla 
înăuntru, dar știa că Vlad s-ar fi enervat. Oricum nici nu avea presupusa cheie, dar ar fi putut face 
oricând rost de o deschizătoare. Ce punea la cale de data asta Vlad? Oare a primit niște vești de la 
Ștefan? Nu... n-are sens. Ar fi putut să-i trimită o scrisoare. 

– Intră, auzi aceasta o voce în timp ce bătea în ușa imensă din fața ei. 
– Ai luat ce ți-am cerut? o întâmpină Vlad. 
– Parcă era vorba că voi fura informații, nu că voi transporta cadouri. 
– Ajungem și la aia în curând. Acum dă-mi cutia. 

Ana îi înmână cutia și continuă. 
– Ce e în cutie? E de la Ștefan?  
– Aaa... nu... e un cadou pentru tine, îi răspunse Vlad deschizând cutia și uitându-se la 

conținutul ei de parcă acolo se aflau toate bogățiile de pe pământ. 
– Pentru mine? era nedumerită Ana. 
– Da. Un colier. 

Ana se apropie de acesta ca să vadă presupusul dar. Într-adevăr, în cutie se afla un colier din 
aur, dar nu era unul specific Țării Românești, ci Ungariei. 

– Îl vei purta la slujba de duminică, o anunță Vlad. 
Lângă colier se aflau niște hârții vechi. 
– Ce sunt alea? 
– Aaa, nimic important. Ia-l pe acesta și du-te la masă. Vin și eu imediat. 
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– Dacă spui tu... Stai, era să uit. De ce l-ai trimis pe Ion să vină după mine? 
– Cum adică de ce? Știi prea bine că nu se cuvine ca o domniță să umble singură. 
– Parcă eram îmbrăcată în haine bărbătești și oricum doar m-a așteptat la grajd. 
– Asta nu înseamnă că regula se schimbă cu ceva, Vlad râse. Nu ai putea măcar o dată să-i 

onorezi numele mamei și să nu mai comentezi despre tot ce se întâmplă? 
– Se pare că mă iei acum cu numele mamei, îi zâmbise fata. Dar numele tău? Ce nume e 

acela?... Vlad? Bine... pe unchiul îl cheamă Vladislav, dar chiar Vlad? 
– Ei, poate că nu a fost nimeni până acum cu acest nume în familia noastră, dar nu înseamnă 

că nu vor fi. Poate vor face chiar un bine acestei țări. 
– Cum spui tu... fură ultimele vorbe ale Anei înainte să iasă. Vlad va rămâne tot timpul Vlad. 
Duminica aceasta era o zi importantă. Era sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. După 

slujbă va trebui să meargă la petrecerea boierului Dima Stănilă, unul dintre cei mai mari boieri din 
Țara Românească. Un prilej perfect pentru ca ea să vadă care sunt planurile acestora și părerile lor 
despre fratele ei. Vlad fusese de această dată de acord să participe și el la o astfel de petrecere... cu 
siguranță motivul nu era distracția, ci mai bine spus întâlnirea cu cele mai influente persoane din 
societatea românească. Totuși, Ana nu se simțea în largul ei. Va trebui să participe la slujbă și la 
petrecere, purtând un colier de origine maghiară. Nu știa care erau opiniile acestora la adresa 
Regatului Ungariei și nici nu dorea să-i înfurie în niciun mod. Până la urma, era nevoită să aibă relații 
bune cu familiile bogate. Poate chiar va trebui să se căsătorească cu vreun fiu de boier. Nu putea să-
și strice imaginea așa. Oricum imaginea ei nu era destul de bună de când plecase cu Vlad. Acum era 
momentul potrivit să repare asta și ce se întâmplă? Vlad, din nou, parcă încearcă să o saboteze. Și-a 
dat seama că planul lui Vlad este de a le arăta celorlalți de viitoare alianța cu pământul maghiar și că 
aceasta era cea mai bună și mai subtila, am putea spune, variantă de a arăta asta. Totuși, nu își dorea 
asta. Bineînțeles că își amintea de câte ori a ajutat-o Vlad și cum de fiecare dată nu a lăsat-o de 
izbeliște, însă își dorea ca măcar o dată să nu mai fie nevoită să ia parte în acest joc. Să poată duce și 
ea o viață liniștită de domniță. Să vină cavaleri să-i cânte la fereastră. Să-i spună că o iubesc și că vor 
înfrânge un balaur pentru ea. Toate erau însă povești, basme. Nu va avea niciodată parte de așa ceva, 
dar poate își va găsi dragostea adevărată într-un alt mod, un mod mai realist... dar acum nu era timp 
de asta. Pentru binele țări, ar trebui să renunțe la ea. Și va face asta. A învățat-o Vlad că pentru popor, 
ar trebui să te jertfești însuți pe tine. Tot timpul a admirat iubirea aceasta pe care o avea Vlad pentru 
români și își dorea să urmeze exemplul fratelui ei. 

 

Capitolul V – 15 august 1384 
 

Străzile erau pline de oameni care se îndreptau spre biserică pentru slujbă. Înainte de a merge 
și alaiul domnesc, Vlad s-a hotărât să treacă și prin oraș ca să vadă norodul. Era prima ieșire a celor 
doi în fața românilor de când plecaseră în Transilvania. După cum era obișnuită, Ion se afla în stânga 
ei. Vlad nu o lăsa niciodată fără vreun servitor care să o păzească... nici măcar când o trimitea să 
spioneze. E cel mai bine pentru tine. De parcă nu era destul de mare. Ana avea 25 de ani, putea să se 
descurce și singură.  

Atenția îi fu captată de niște tineri care cântau la flaut. Nu mai auzise pe nimeni cântând așa 
de frumos, nici măcar pe cântăreții de la curtea lui Sigismund. Aceasta era prima zi de-a dreptul 
frumoasă și veselă de la moartea lui Radu. Păsările cântau pe acoperișurile caselor, iar pe cer nu se 
întrezărea niciun nor care să strice atmosfera românească de sărbătoare. I se părea că oamenii erau 
foarte veseli, chiar dacă erau simpli țărani. Poate chiar mai veseli ca nobilii. Lui Vlad i-ar fi plăcut cu 
siguranță să petreacă măcar câteva zile printre aceștia și să mai uite de grijile curții, dar asta ar fi fost 
imposibil. Vlad va avea liniște doar când va muri... 

Simți că cineva o trage din spate. Era bărbatul de la han. Ce voia acum? Alaiul domnesc își 
continuă drumul, în timp ce ea se afla lângă o tarabă cu mere. Ion nici nu observase dispariția ei. 

– Doriți ceva? îl întrebă Ana. 
– Doar câteva cuvinte de-ale voastre, îi răspunse bărbatul. 
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– După cum ați văzut și data trecută, nu sunt interesată să vorbesc cu dumneata. 
– Dar de ce? Am făcut ceva greșit? Îmi cer iertare. Nu mi-am dorit niciodată să supăr un 

bărbat ca tine... sau mai bine să vă spun domniță? 
– Mai bine nu-mi spuneți nici cum. V-ați terminat acum vorbele ca să mă pot duce la ceilalți? 

S-au îndepărtat cam mult deja. 
– Când aș putea să vă mai văd? 
– Dacă am fi să ne luăm după dorințele mele... 
– Da... 
– Momentul cel mai potrivit ar fi niciodată... și acum vă rog să-mi dați drumul la mână. 
– Cum doriți, puteți pleca.  
Ana rânji și se întoarse cu spatele la acesta ca să plece. 
– Dar vă asigur că ne vom întâlni din nou, se auzi glasul bărbatului. 
După slujbă, alaiul domnesc se îndreptă spre casa lui Dima Stănilă, cel mai mare boier. Acesta 

ținea o petrecere cu ocazia împlinirii a 47 de ani de când doamna Stănilă îl adusese pe lume. Stănilă 
era unul dintre boierii din Sfatul domnesc, cel mai important am putea spune. Casa lui era atât de 
mare și plină de bogății, că putea să se întreacă cu palatul domnesc. Ana se gândea că oricum Stănilă 
și-ar fi dorit să ocupe un loc mai important în conducere. Calitatea de membru al Sfatului domnesc 
nu îi satisfăcea poftele, după cum o prezenta pe Maria, fiica lui, lui Vlad. Sigur acum ar vrea să o 
căsătorească cu el, dar ea știa că Vlad nu se va căsători cu nimeni de când cu incidentul cu Calinichia.  

Tinerii s-au prins într-un dans popular. Ana îi privea. Nu avea de gând să danseze în seara 
aceasta. Numai, bineînțeles, dacă nu va fi invitată de cineva. La primul dans, spre norocul ei, nu se 
grăbi nimeni. Aceasta văzu cum toți se uitau ciudat la pieptul ei. Fiica lui Radu purta un colier 
unguresc în așa zi. Mulți cu siguranță și-au dat seama de motivul acestei bijuterii și nu păreau prea 
fericiți. Cu siguranță vor deveni prieteni de cataramă cu Vlad.  

– Domniță! auzi Ana. 
Se întoarse și-l văzu pe ultimul om cu care și-ar fi dorit să se întâlnească. 
– V-am spus să mă lăsați în pace... și ce căutați aici? 
– Ei, cum adică ce caut? Dima e prietenul meu. Eu cu fiul lui am lupta împreună în turniruri. 

Din păcate, aceasta a murit, dar relația mea cu Dima nu s-a răcit câtuși de puțin. Mi-e ca un tată. 
– Mă bucur să aud asta, dar mi-aș dori tare mult să mă lăsați în pace. 
– Dacă aș putea, aș face-o, dar din păcate m-ați fermecat de când v-am văzut. 
– Uitați... Mi-ați face o adevărată favoare dacă nu ați mai veni să vorbiți cu mine. Să știți că 

am avut o viață mult mai liniștită și mai bună, să zicem, înainte să vă cunosc. 
– Si dumneata să știi că a mea nu începuse înainte să vă văd fața. 
Pe buzele Anei apăru un zâmbet scurt, care fu înlocuit de o expresie serioasă. Bărbatul 

observă asta și continuă 
– Aveți dreptate... Nu m-am comportat cum trebuie. V-am tot deranjat, dar să știți că dacă 

inima mea nu ar bate așa de tare atunci când văd doar câte o șuviță din părul acela care strălucește 
mai frumos ca orice astru de pe cerul care străbate Țara Românească, nu aș fi deranjat niciodată pe o 
fecioară ca dumneata. 

Ana râse. 
– Sunteți foarte amuzant. Ar trebui să fiți un bufon. Trebuie să recunosc, nimeni nu mi-a mai 

istorisit atâtea prostii. Aveți de-adevăratele o limbă mai otrăvitoare ca a unui șarpe, dar să știți că pe 
mine nu mă vrăjiți cu astea, însă îmi sunteți simpatic... 

– Domniță Ana, nu v-am mai văzut de mult timp. Cum sunteți? interveni Alexandru. 
– Sunt foarte bine. Mă bucur că ne reîntâlnim. 
– Oare ați dori să-mi acordați un dans în timp ce-mi povestiți despre ultimii cinci ani la 

Sighișoara? 
– Bineînțeles, îi răspunse Ana zâmbind. 

 

 



60 

 

 

 

 
 

 

PICTURĂ de 

ALEXANDRA BOGROVAN, clasa a IX-a C 



61 

Capitolul VI – 15 august 1384 
 

Niciodată nu-i plăcură boierii, iar acum trebui să petreacă o seară la petrecerea lui Stănilă. Să-

i audă pe aceștia cum se lăudau cu moșiile pe care le au și cu câți țărani are fiecare. De parcă totul era 

o întrecere. Singurul lucru de care se stresau boierii erau bogățiile lor. Îl mai stresă Stănilă și cu fiica 

lui. Să știți că este foarte cuminte și are o frumusețe ieșită din comun. Mai bine s-ar căsători cu o 

țărancă decât cu vreo fată de boier. Măcar află de dorințele boierilor pentru domni sa. Să aleagă 

înțelept cu cine voia să încheie alianțe. Poate Regatul Ungariei nu era cel mai bun. Ei sunt catolici, 

nu ortodocși. Vor strica pământul românesc, cum au făcut și cu Transilvania. Un domnitor bun ar 

trebui să împartă cât mai mult cu boierii. El nu poate conduce fără boieri. Boierii sunt cei mai 

importanți! După zece pahare, mulți nu mai gândeau limpede. Ocazia perfectă. Știa deja că boierilor 

nu le prea pasă de oamenii de rând, dar spera că poate lucrurile se schimbaseră. Dar nu. Pentru o 

schimbare sunt nevoie de mai multe. Nu doar de inițiativa lui Vlad... și Sfatul domnesc trebuia 

schimbat. Era nevoie de ceva nou, care să ducă spre binele țării. 

Sute de gânduri treceau prin mintea sa. Care ar fi cea mai bună metodă, astfel încât totul să 

iasă în câștigul Țării Românești? Poate totul a fost o greșeală. Poate Radu avea dreptate. Mai bine ar 

fi fost al doilea născut, nu primul. Poate atunci ar fi avut o viață mai liniștită... A, da. Încă o problemă. 

Cine era necunoscutul acela care vorbea cu Ana? Nu avea timp acum de povești de dragoste 

implicând-o pe Ana. În special, cu bărbați pe care nu-i cunoaște. Cel mai bine pentru siguranța și 

fericirea Anei, era să-i aleagă el un soț potrivit, care o va iubi și va avea grijă de ea. Alexandru părea 

o alegere potrivită. Fiu de boier, învățat, religios. Va vorbi în curând cu acesta despre părerea lui la o 

astfel de nuntă. Nu o va lăsa pe sora lui să pățească ce a pățit el. Chiar dacă îl va urî pentru tot restul 

vieții ei. Într-un final îi va mulțumi pentru asta. 

– Vai! Atâtea probleme. Nu aș putea avea măcar o zi liniștită? Mai bine mă duc acum la 

culcare. Măcar să dorm și eu câteva ore. Ziua de mâine își are problemele ei. Nu are rost să încerc să 

i le rezolv acum. 

 

Capitolul VII – 17 august 1384 
 

Dan pregătise acest cântec special pentru domnița inimii lui. Aceasta fu de acord, după 

nenumărate încercări, să-l lase să-i cânte ceva. Cel mai frumos cântec pe care cineva ar putea să-l 

audă. Nicolae și ceilalți prietenii îl ajutaseră să scrie acest cântec. Ileana îi dăruise această lăută, 

spunându-i că-i va purta noroc. Spera că are dreptate. Lui Dan nu-i venea să creadă că are așa prietenii 

buni, care l-ar ajuta și cu tâmpeniile astea ale lui. Acesta văzuse că domnița începuse să-l placă. Nu 

mai era la fel de încăpățânată ca la început. Poate chiar avea o șansă. 

 

Iubită domniță, 

Ai ochii mai strălucitori ca stelele 

Și părul mai frumos ca soarele 

O! Fața ta e destulă să lumineze această țară 

Cu vocea ta pe oricine ai putea face să zboară. 

Privirea ta îmi dă putere 

Când mă gândesc la tine văd doar mistere 

Eu astăzi am venit să-ți mărturesc dragostea 

Și să-ți povestesc puțin din istoria mea. 

Un om, un simplu om eu sunt 

Dar lucruri mărețe înfrunt: 

Va fi un timp când va trăi 

Un domn măreț care va ști 

Cum peste plaiul țării lui 

Numai belșug românului 

Va așterne bunurile toate 

O epocă de aur și de prosperitate 

Va începe el cu sabia sa 

Peste sute de ani, ea nu se va încheia 

Cine e el? te-ai întreba 

Un om, un simplu om care în slujba 

Poporului său va lupta 

Dar acesta lăsându-și viața. 

 

– Vlad, Vlad!... Am aflat ceva!... 
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Partea a II-a 

 

Capitolul VIII – 23 august 1384, Ziua I 
 

A fost odată ca niciodată, într-un tărâm îndepărtat, o soră și un frate, care călăuziți de către 

un cavaler curajos ajunseseră în Tărâmul Celălalt. Acesta era plin de sânziene, spiriduși, uriași, păsări 

și multe alte creaturi necunoscute de oamenii care nu au un destin măreț. Eroii noștri nu se numără 

printre acele persoane, ba din contră ei vor fi cei care vor aduce binele în țara lor.  

Vlad știa că totul fusese o decizie proastă. De parcă un cavaler rătăcitor ar fi fost predestinat 

să fie domn al Țării Românești. Până și Stănilă era mai potrivit pentru asta. Îl luase în râs pe Dan 

când îi spuse că trebuie să ajungă în Tărâmul Celălalt ca să se lupte cu ceva creatură, sigur un balaur, 

dar când văzuse unde îi adusese groapa de lângă pădure, nu mai era sigur dacă Dan era într-adevăr 

cine spunea că e. Totuși, nu credea în continuare că profeția aia se referea la el. Oare în ce l-a mai 

băgat Ana? Ea era singura în care avea încredere și acum îl aduce în ceva loc plin cu zâne, sânziene, 

păsări, uriași și altele. I-a dat crezare unui om pe care-l cunoaște de o săptămână. Parcă nu mai era în 

apele ei. 

– Ei, am ajuns! le zise Dan. 

În jurul lor se întindea o câmpie goală. 

– Am ajuns unde? îl întrebă Vlad. 

– În lumea prietenilor mei. Ileana! 

În jurul lor începură să apară copaci, flori, tufișuri și diferite ființe ieșite din comun. În centrul 

câmpiei se afla un copac mare al cărui trunchi ardea din interior și în centrul căruia se afla o gaură. 

– Cine sunt prietenii tăi, Dane? începură trei fete să vorbească în același timp. 

– Mă bucur să vă văd pe toți, spuse altă fecioară, care avea părul mai auriu ca al surorii lui și 

a cărei frumusețe o depășea pe aceea a Dochiei. 

– Ei sunt Ana și Vlad... ei mă vor ajuta să o înving pe Diana. 

Toate creaturile strigară de fericire: Dan ne va salva! 

– Sper că veți avea parte de un timp frumos în această lume. Știu că este mult mai diferită ca 

a voastră, dar vă veți obișnui foarte repede. Cel mai bine ar fi să o vedeți pe Muma Pădurii acum. Ea 

vă va spune ce trebuie să faceți, continuă Ileana. 

Muma Pădurii? Din câte îi povestise mama lui, aceasta lupta de partea răului. Nimic nu avea 

sens. 

Ileana observă privirea confuză a lui Vlad și adăugă. 

– Eu sunt Ileana-Sânziana, cele trei sunt câteva dintre surorile mele, sânziene, iar în jurul 

vostru sunt spiriduși, uriași și imediat veți cunoaște un alt personaj important. 

Un uriaș îi făcu cu mâna lui Vlad, iar din spatele aceluia ieși un balaur cu șapte capete. Ana 

și Vlad se speriaseră, dar Dan le făcu semn că totul este în regulă. 

– Balaurii nu erau de partea răului? La fel că spiridușii, uriașii și Muma Pădurii? întrebă Vlad. 

O femeie ieși din izvorul care trecea pe lângă copac și începu. 

– Asta în poveștile Dianei. Ea a schimbat firul întâmplărilor ca să pară a fi o zână bună, dar 

toate sunt minciuni. Balaurii sunt unele dintre cele mai prietenoase creaturi. 

– Aceasta este Știma apelor, explică Ileana cu un zâmbet cald pe buze. 

– Cred că am pierdut destul timp cu prezentările. Hai în copac! adăugă Dan. 

 

Capitolul IX – Ziua II 
 

Fiul și fiica de împărat intrară în Copacul Vieții, unde trăia Muma Pădurii, cea mai frumoasă 

fecioară din ambele lumi. Aceasta urma să le spună celor trei cum pot să înfrângă răul pe vecie și să 

împlinească o profeție veche de pe vremea dacilor, strămoșii românilor. Unul dintre cei trei va fi cel 
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ce va aduce o perioadă de glorie peste Țara Românească, dar pentru început ei trebuiau să se lupte cu 

Împărăteasa Zânelor și să ia Inelul Puterii de la aceasta. O călătorie plină de încercări, dar care pentru 

oamenii potriviți se va încheia cu succes. 

Gaura din copac ducea spre o încăpere sub pământ. Muma Pădurii îi îndrumă în așa fel, încât 

să nu atingă flăcările care inundau trunchiul copacului. Chiar dacă nu le atinse, când trecea pe lângă 

ele Vlad simțea o căldură imensă și o durere puternică, nemaiîntâlnită. Ce fel de vrăjitorii sunt 

acestea? Era cuprins de aceeași neliniște ca și atunci când Ana i-l prezentase pe Dan pentru prima 

dată. Dacă era una bună sau rea, nu putea să-și dea seama. Lumea era plină de minciuni. Până acum 

câteva minute crezuse că zânele sunt bune și balaurii răi, iar cu o zi în urmă nici nu crezuse că toate 

acestea existau. Tot timpul râdea de Ana când o auzea că vorbește de prinți și cavaleri și acum se pare 

că el era cel prost. Nici măcar Muma Pădurii nu arăta precum și-o imaginase. Nu era o zgripțuroaică, 

ci o fecioară frumoasă cu părul mai negru ca cerul în ziua înmormântării lui Radu. Cât timp vorbise 

aceasta, nu interveni să-i pună întrebările care îi deranjau mintea, dar pe când termină, Vlad începu: 

– Oare aș putea vedea această profeție? 

– Doar unora le este ales să o vadă, iar tu nu ești unul dintre aceștia. 

– Și de ce v-aș crede atunci? Din cântecul lui Dan nu reies atâtea detalii. Vreau să văd cu 

proprii ochi acest minunat oracol. 

– Vlad... interveni Ana. 

– Nu, Vlad are dreptate, continua Muma Pădurii. Toți și-ar dori să vadă motivul pentru care 

luptă înainte de a intra în bătălie, dar asta poate avea consecințe fatale. Refuz să-ți prezint profeția. 

Este pentru binele tău. 

– Atunci eu refuz să mă duc la nu știu care munte al morții și să trec prin nu știu ce pădure cu 

vârcolaci. 

– Cum vrei, dar mă așteptam din partea ta la mai multă compasiune pentru norod. Oare nu 

trebuie să te sacrifici însuți pe tine pentru acesta? îi reproșă femeia cu un zâmbet pe față. 

– Îi voi ajuta printr-un alt mod. Voi găsi un alt mod. Nu am nevoie de tine sau de un cavaler 

ca să-mi spună mie ce să fac. 

– Poți pleca dacă vrei, îi spuse Muma Pădurii. 

– Așa voi face. 

– Vlad, eu vreau să rămân, interveni Ana. 

– Dacă eu plec, plecăm amândoi. 

– De ce trebuie să fie toate cum vrei tu? De ce nu poți măcar o dată să asculți de mine și să 

nu te mai crezi cel mai inteligent? Parcă spuneai că cei mai importanți pentru tine sunt românii. De 

ce nu vrei să-i ajuți așa? Știu că nu este totul așa cum ți-ai fi imaginat, dar nu înseamnă că nu va avea 

un rezultat bun, poate unul mult mai bun. 

Vlad nu-și dorea nicidecum să mai rămână în tărâmul acela blestemat, dar Ana avea dreptate. 

Poate că era prea fixat pe planul lui, încât uita de faptul că poate existau variante mai potrivite pentru 

a-și îndeplini dorința. 

– Bine... rămân, dar după ce o omorâm pe zâna aceea ne întoarcem acasă. 

– Bineînțeles... ești cel mai bun frate, îi zise Ana. 

 

Capitolul X – Ziua III 
 

Codrul Fermecat se întindea măreț în fața lor. Legenda spunea că acesta era bântuit de stafii, 

vârcolaci, iele și cele mai rele: hidre. Totuși, oricât de rău suna, lui Dan nu îi era frică. Era pregătit 

să-și ajute poporul. Spera însă că și Vlad era de partea lui. De când Ana i l-a prezentat, Vlad se uita 

tot timpul ciudat la el. De parcă era dracul întruchipat. Amândoi își doreau același lucru, dar Vlad era 

prea încăpățânat să creadă că un om ca el, un simplu cavaler rătăcitor, care-și pierduse mama în 

copilărie și care fusese antrenat doar de tatăl său atât de bine încât și Nicolae, care provenea dintr-o 

familie mai săracă, îl bătu. Bine... Nicolae era ieșit din comun, nu avea dubii despre asta, dar își dorea 
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ca și el să împlinească ceva special în viața asta. Să nu mai fie subestimat de toți, să le arate că și în 

cei mai simpli oameni există o speranță, există o putere. Vlad nu era de aceeași părere. Nu putea să-l 

judece. Fusese crescute într-un palat, se gândea că doar cei puternici din naștere sunt puternici și în 

viață, dar îi va arăta că se înșală. Îi va arăta că el este potrivit pentru tronul țării, nu degeaba profeția 

ar fi vorbit despre el. Timpul lui a sosit. 

– Deci pe-aici sunt stafii? Stafiile nu sunt adevărate, începu Vlad. 

– Nici lumea asta nu e adevărată, Vlad, îi răspunse Ana. 

– Mie mi se pare că e destul de adevărată. 

– Știi bine că nu la asta mă refer. 

– Da... și încă câte, îi întrerupse Dan. 

– Ai mai fost pe-aici? îl întrebă Vlad. 

– Spre bucuria mea, nu. Dar am auzit multe povești despre eroi care nu au avut parte de cele 

mai frumoase călătorii printre acești copaci. 

– Sper că noi nu vom fi la fel de norocoși ca ei, râse Vlad. 

Se auziseră niște urlete de lupi. 

– Pe-aici sunt și lupi? întrebă Ana. 

– Aceia nu sunt lupi... 

Un vârcolac apăru în fața lor. 

– Ce căutați în Codrul Fermecat? urlă acesta la ei printre dinții săi imenși, care ar putea sfâșia 

pe cineva într-o clipită. 

– Ne dorim să trecem de această pădure a voastră, îi zice Dan. Pentru a ajunge la Muntele 

Morții. 

– E codru! zbieră lupul. 

– Același lucru. Deci... ne permiteți să trecem? 

– Cum adică e același lucru, cavaler nerecunoscător! Imediat îți sfâșii armura! 

– Ce armură? Dan se uită la îmbrăcămintea lui. În locul obișnuitelor haine verzi, purta acum 

armură cavalerească. Putea să o poarte și când era în lumea reală, dar îi era mult mai confortabil dacă 

purta niște haine simple și ușoare. 

– De ce ni s-a schimbat îmbrăcămintea? zise Ana, care purta o rochie de pe vremea 

strămoșilor lui, de prin 1200. 

– Cred că începem să scriem o poveste. Tărâmul acesta este și unul al poveștilor și legendelor. 

Se pare, Vlade, că ai devenit, într-un sfârșit, domn. 

– Mda... zise Vlad, care purta hainele unui domn, dar nu unul obișnuit. Nu păreau a fi din 

Țara Românească hainele. Oare din ce zonă a lumii reale sunt? 

– Gata cu vorba! Mă gândeam să vă mănânc, dar mai bine vă duc la stăpâna mea. Poate ea 

va găsi ceva tortură mai bună pentru astfel de ființe ca voi. 

– Mai bine nu, zise Dan, care își scoase sabia din teacă. 

Nu era o sabie obișnuită. Era făurită dintr-un metal fermecat. Într-adevăr, obiectul din mâna 

lui era paloșul. Tot un cadou de la Ileana. 

– Hai să ne luptăm, lupule! Nu te las să-mi duci prietenii la cine-o fi doamna ta. 

– Prea bine, dacă nu înțelegi cu vorbă bună, tinere, atunci hai să ne luptăm. 

Vârcolacul se aruncă peste Dan. Acesta lovi una dintre labele monstrului cu sabia. Vârcolacul 

se înapoie ca să-și mențină echilibrul, dar Dan nu mai așteptă nicio secundă și îi tăie capul fiarei. 

– Cu asta gata. Această victorie i-o dedic domniței Ana, stăpâna inimii mele, îi zâmbi Anei. 

– Mai termină cu vorbele astea acum, comentă Ana. Trebuie să ne grăbim până nu mai vin și 

alte creaturi. 

– După cum dorește domnia ta. 

Începuse să se înnopteze, iar stafiile apărură. Suflete ale morților care nu și-au găsit pacea. 

Dan îi acoperi fața Anei cu mantia lui Vlad. 
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– Se spune că sufletelor acestora nu le plac fetele tinere și frumoase, căci le amintesc de viața lor 

pierdută. Așa că dacă prind pe vreuna, o omoară. 

– O omoară? întrebă Vlad. Nu e vina săracei fete că ele nu au ales mai înțelept. 

– Într-adevăr, dar nu ai ce să le faci. Vrei? Dan îi arătă o bucată de pâine. 

– Nu mi-e foame. Stai tu de pază? 

– Da. 

– Atunci mă duc la culcare. 

– Cel mai bine. Mâine vom avea o zi lungă. După estimările mele, ar trebui să ajungem la poalele 

Muntelui Morții. 

– Și trebuie să-l urcăm singuri? 

– Sper că voi fi ajutat de alți prieteni, dar dacă nu... da, vom fi nevoiți să-l urcăm. 

– E perfect... 

Lui Dan i-ar fi plăcut să se uite la cerul nopții și să se gândească la părinții lui care se aflau acum 

printre acele stele, dar ramurile copacilor erau prea mari, nelăsând loc pentru vreo rază din partea 

lunii sau a stelelor. 

 

Capitolul XI – Ziua IV 
 

– De ce trebuie tot timpul să ascult de ceea ce spui tu? Fă asta, fă aia, mergi acolo, mergi 

dincolo. Nu te gândești că poate nu îmi place? 

– Bine... fă ce vrei atunci, dar cu el n-ai să te căsătorești. Asta nu îți permit. 

– De ce? Că ai tu nu știu ce presimțiri? Dacă de acela nu îți place, nu poate că altcuiva nu 

poate să-i placă. 

– Ce? E destul ca un bărbat să-ți cânte la fereastră și te-ai îndrăgostit deja? Mă așteptam la 

mai mult de la tine. 

– La ce te așteptai? 

– Uite... Alexandru e un băiat potrivit pentru tine. Așa că obișnuiește-te cu ideea că-ți va fi 

soț. Cu Dan să nu te mai aud. 

– Nu te pot înțelege câtuși de puțin. Spui că vrei să fiu fericită și totuși când găsesc pe cineva 

care mă face fericită, îl îndepărtezi. Ți se pare că e înțelept? 

– Da, e cel mai înțelept lucru. Nu mă lua acum cu ideile tale. Știi că te căsătorești cu cine spun 

eu, nu cu cine vrei tu. Știu mai bine ca tine. 

– Fiindcă astea sunt regulile? Nu te-ai gândit că nu trebuie tot timpul să te iei după ce spun 

ceilalți? 

– Ba m-am gândit. Nu vreau să pățești ce am pățit eu, bine? Nu vreau să suferi! 

– Numai tu ești vinovat pentru Calinichia... și te-nșeli. Mă faci să sufăr mai mult așa. Îmi pare 

rău că m-am dus cu tine la Sighișoara! 

– Ana, unde te duci acum. Stai... 

Vlad nu apucă să-și continue vorba, căci fu ridicat de un picior de... o hidră. Aceasta își înfipse 

colții unui cap în pulpa piciorului. 

– Ajutor!!! 

Hidra se uita la el, parcă hotărându-se cu care cap să-l înfulece. Din picior curgeau șiroaie de 

sânge roșu ca petalele primului trandafir pe care i-l dăruise Calinchiei. Dacă cineva nu va veni în 

scurt timp fie va fi zdrobit de colții hidrei sau va sângera până când se va alătura stafiilor. 

– Cineva?! Ajutor!!! strigă disperat. 

Nimeni, nimic. Era singur. Își aminti de chipul mamei lui. Acesta era simbolul blândeții și al 
iubirii materne. Și-ar fi dorit ca mama lui să-l fi iubit așa cum mamele își iubesc pruncii în povești, 
dar realitatea e mult mai diferită. Nu tot timpul poveștile au un final fericit în lumea reală, dar poate 
cuprind câte un strop de speranță. Către ceva mai bun. Singura care-l iubise cu adevărat și nu-l 
părăsise fusese Ana, care acum îl ura. De ce oare trebuie să treacă el prin atâtea? De ce nu poate avea 
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o viață obișnuită? Se înnoptase, dar nicio stea nu se vedea pe cerul negru ca părul Calinchiei. Trădare, 
doar trădare... 

Dan mersese până la râu ca să-și umple plosca. Când se-ntoarse fu șocat de priveliștea ce se 
învăluia la câțiva pași de el. Vlad era ținut cu capul în jos de o hidră care se uita la el de parcă nu mai 
văzuse vreun om. Unde-i paloșul? Unde mi-e paloșul? Nu-l zărea nicăieri. Fără sabia lui nu ar putea 
înfrunta o astfel de fiară. Vlad părea deja a fi mort. Spera, totuși, că acesta se afla doar la granița între 
viață și moarte. Cum ar putea să-l salveze? Unde-i Ana? Oare a mâncat-o hidra? Nu, nu se putea 
întâmpla una ca asta. Nu fusese plecat pentru prea mult timp. Mai era o singură soluție, prea riscantă 
poate. Dan își luă inima în dinți și strigă: 

– Hidro, lasă-l pe omul acela în pace! 
Hidra își întoarse cele 8 capete, cu al nouălea îl scutura dintr-o parte în alta pe bietul domnitor. 

De unde a mai apărut și aceasta? Nu este nicio apă, cu excepția râului. Nu avea cum să trăiască 
acolo. Ar fi văzut-o. Există hidre care trăiesc pe uscat? Poate în Codrul Fermecat există și creaturi 
mai puțin cunoscute în povești. Vor avea ce auzi oamenii când vor afla de această poveste. Oare în 
ce se transformă în lumea reală acest monstru? 

– Dacă ești atât de flămândă, sunt la dispoziția ta. 
Monstrul îl aruncă pe Vlad și fugi spre Dan. Momentul potrivit în care să fugă. 
– Ești cam lentă! La ce să mă aștept de la un animal atât de greu ca tine. Pentru ce ai nevoie 

de nouă capete. Ești atât de proastă încât ai nevoie de nouă rânduri de înțelepciune? 
Hidra alerga din ce în ce mai repede și mai furioasă. Cum să scape de ea? Acesta desfăcu 

bucăți din armură și începu să le arunce către creatură. Nu reuși să o încetinească câtuși de puțin. 
Privirea îi fu captată de un băț mai lung care se afla lângă apele râului. O șansă. Una singură. Când 
ajunsese la băț,  Dan îl prinse în mâini și se opri în locul acela, punându-și un picior în apă. Hidra se 
apropie de el și dădu să-l înhațe, dar Dan îl lovi cu noua lui armă, simțind cum apa începe să fie 
tulburată. Balaurul apei dădu să lovească din nou, dar Dan se trase și cele nouă capete fură prinse de 
mâinile nimfelor. 

– Cum îndrăznești tu creatură să intri în apa noastră? Tu ființă a apei nu știi că apa noastră nu 
este deranjată decât pentru băut? Ți-ai găsit moartea în râul nostru! 

Dan suflă ușurat. Încă o victorie pentru domnița lui. 
– Tinere, ce cauți tu aici? 
Cine mai e acum? Dan își întoarse privirea și dădu de niște fecioare... ielele. 
– Pe cine cauți în această pădure? 
Dan nu le răspunse, se ridică și începu să alerge spre locul în care l-a lăsat pe Vlad. Ielele 

rămase uimite că acel om nu fusese fermecat de frumusețea lor. Cine este el? 
 

Capitolul XII – Ziua V 
 

După nenumărate ierburi folosite de Ruben, Vlad se trezi într-un final. Ana îl îmbrățișă din 
momentul în care-și deschise ochii. Îi părea foarte rău de ce-i spusese înainte ca hidra să-l atace. Știa 
prea bine că Vlad doar îi voia binele, dar își dorea ca unele decizii să fie ale lui, nu ale lui Vlad. Acum 
nu mai conta asta. Dacă el crede că Alexandru e cel mai potrivit, atunci așa este. Ana nu credea că a 
mai fost atât de fericită ca atunci când îl văzuse pe fratele ei cum se ridică de jos. 

– Unde suntem? întrebă el. 
– La poalele munților, răspunse repede Ana. 
– Și trebuie să urcăm până acolo sus? 
– Nu... mi-au venit prietenii în ajutor, îi zise Dan arătând spre niște păsări uriașe. 
– Din câte văd nu mai avem mult. 
– Nu... Doar câteva zâne, râse Dan. 
– Dan ți-a salvat viața și pe urmă Ruben, bineînțeles, îl înștiință Ana. 
– Serios? Trebuie să-ți mulțumesc atunci, Dane..., și lui Ruben, bineînțeles. 
– Altădată să nu te mai lași prada monștrilor, ai înțeles? îi zise Ana îmbrățișându-l din nou. 
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– Sper că nu voi mai fi nevoit să devin hrana vreunei fiare. 
Păsările, conduse de Pasărea Măiastră, zburară până la intrarea în Împărăția Zânei Diana. De-

acum erau pe cont propriu. 
– Ana, du-te tu prima și distrage-le atenția, îi zise Vlad. 
– Eu? De ce eu? 
– Nu ai spus că vrei misiuni mai importante? Ocazia perfectă! 
– Nu zău? Vrei să și mor? Eu care mi-am făcu griji pentru tine și tu mă trimiți la moarte. 
– Nimeni nu o să omoare pe cineva cu așa o frumusețe ca tine. 
– Cred că Vlad are dreptate. Mai repede ne omoară pe noi, interveni Dan. 
– Voi cădeți de acord doar când vine vorba de moartea mea? 
– Nu, bineînțeles că nu, dar cel mai bine ar fi... 
– Am înțeles. Mă duc atunci. 
Ana se îndreptă spre poarta strălucitoare din față. Oare ce trebuia să facă? Să bată la ușă? 

Asta părea a fi cel mai potrivit. Își luă inima în dinți și lovi ușa. Această se deschise cât ai clipi și în 
pragul ei apărură șase femei, trei în stânga și trei în dreapta. Cele din stânga semănau cu niște fecioare, 
iar cele din dreapta cu niște babe. Viața și moartea. Perfect! 

– Copilă, tu nu ai ce căuta aici! Întoarce-te și lasă-ne să ne luptăm cu cine trebuie! ziseră toate 
deodată. 

– Nu prea înțeleg. Cu cine să vă luptați? 
– Cu... 
– Doamnelor și domnițelor, vă rog să ne scuzați că vă întrerupem, dar ne-am gândit că poate 

nu vă supărați că vă vizităm, începu Dan. 
– Plecați toți, răspunseră în cor. Până nu este prea târziu. 
– Prea târziu pentru ce? Noi de-abia am sosit, interveni de această dată Vlad. 
– Dispăreți, șuierară ele printre dinți. 
– Bine, bine... dar înainte de asta aș vrea să vă cânt puțin.  
Dan își scoase flautul fermecat și începu să cânte. 
– Nu!!!  
– Femeile nu apucară să mai zică ceva, căci se transformară pe dată în șobolani. 
– Vezi că nu ai murit. Am scăpat mai repede decât am crezut de ele, spuse Dan. 
– Ai avut dreptate, dar... 
– Cine îndrăznește să calce pe pământul meu? se auzi o voce care cerea supunere. 
– Zâna Diana, am venit în vizită doar, continuă Dan. 
– În vizită? râse Diana. Ești sigur că nu ați veni la furat? Oare inelul meu nu vă tentează? Nu 

vreți puțină putere? 
– Nicidecum. Noi? Nu... Doar am vrut să vedem cât sunteți de frumoasă. 
– Din cauza aceea o aduceți pe săraca fată cu voi? Ca să mă vedeți? 
– Da... aveți dreptate. O decizie slab judecată. 
Zâna Diana o ridică pe Ana în aer, privind-o în ochi. 
– Ce căutați aici? Nu vă este destul că mi-ați omorât toate zânele? 
– Vă rog să nu ne învinuiți pe noi pentru ce au făcut sânzienele. 
– De ce nu? De ce nu aș face-o? întrebă Diana, începând să o sugrume pe Ana. 
– Las-o în pace! 
– Nu ai vrea, Dane, să suferi cum am suferit eu?  
– Dă-mi drumul! urlă Dan, care fu cuprins de puterea zânei și nu se mai putea mișca. 
– Nu, rânji zâna către Dan. Unde ți-e paloșul, Dane? L-ai pierdut? 
– Ana!!! urlă Vlad. 
– Nu ai pic de milă, adăugă Dan. 
– Pentru tine? Nu. Nicio milă.  
– Nu înțeleg ce vină am eu... 
– E doar vina ta!  
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Cum ar putea să o salveze pe Ana acum? Ce cavaler ar fi el dacă nu și-ar putea salva 
domnița? Până și femeia iubită mai trebuia să moară? Nu erau destui ceilalți? De ce trebuie să 
piardă totul? Se uită la Vlad, care nu-și lua ochii de la Ana. Deodată simți că se mișcă singur spre 
Vlad. Șa fel, și Vlad se apropia de el. 

– Ce se întâmplă? întrebă Dan. 
– În povești oare nu există lupte? Nu ar trebui și a voastră să aibă una? Eu sunt prea obosită, 

așa că luptați-vă voi doi. 
Vlad sări către Dan cu sabia în mână. Dan se apără. Cum ar putea să scapă de vraja zânei? 

Unde îi e paloșul? Îl pierduse în pădure. Încă o lovitură veni din partea fratelui Anei. De data aceasta, 
sabia îi atinse umărul stâng. Puțin sânge începu să curgă. 

Oprește-te! strigă Dan către Vlad. 
– Nu pot! 
Gândește! Gândește! Cine ar putea să-i salveze acum? Unde se întoarce paloșul când e 

pierdut? Pentru a învinge puterea zânei, avea nevoie de o putere din partea binelui. Încă o lovitură, 
urmată de încă una. Se pare că Diana vrea să-l omoare, folosindu-l pe Vlad. Un plan genial prin care 
să nu se păteze pe mâini. Ce prieteni mai am? A, da! 

– Calule nădrăvan, vino-mi în ajutor! strigă cât putu de tare. 
Îi trase una viitorului domnitor. Bătălia nu fusese egală până acum. 
– Așa. Omorâți-vă singuri, zise Diana. 
– Să știi că nu vreau să te omor, Vlad. 
– Nici mie nu mi-ar face plăcere să-mi murdăresc sabia acum. 
– Să știi că te descurci destul de bine, sabia îi trecu pe lângă ureche, poate prea bine. 
Către ei zbura o creatură, un cal. Acesta avea între dinți paloșul lui Dan. Zâna nu-l observase 

pe noul-venit. Ea se uită prea atentă la chipul Anei care-și pierdea viața dintr-o clipă în alta. Expresia 
zânei nu prezenta nimic. Acesteia nu-i părea rău de niciunul din ei. Inima ei devenise prea întunecată 
ca să mai simtă ceva. Prea multă suferință. 

Copilă, tu nu ai ce căuta aici. Nu... 
Împărăteasa zânelor nu apucă să-și termine vorba că fu lovită în inimă de paloșul lui Dan. 

Ana căzu pe podeaua palatului mai mult moartă decât vie. 
– Ana! Vlad fugi la ea și o luă în brațe. Nu! Te rog nu muri! ochii îi erau plini de lacrimi. 
Dan i se alătură. Acesta îi dădu șuvița aurie de pe chipul acum palid. Totul pentru nimic. 

Această călătorie nu era doar pentru plebe, ci și pentru Ana. Doar dacă îndeplinea profeția putea să 
se căsătorească cu ea. Ana fusese motivul care îl făcu să plece acum în aventură. Iubirea lui pentru 
ea, care, pentru a putea fi desăvârșită, trebuia să învingă răul. Așa trebuiau să se termine toate? Cu 
moarte? Nu era destulă moarte în lumea reală? Trebuia și aici? Ce vor zice cei ce vor citi această 
poveste? Ce vor zice de cavalerul care nu a putut să-și salveze domnița de balaur sau de uriaș? Cei 
doi o priviră minute în șir, plângând împreună: 

– La ce vă holbați amândoi? îi întrebă Ana care se trezise. După ce își termină vorba tuși 
puțin. 

– Ești vie! exclamă Vlad. 
– Bineînțeles că sunt vie? Ți se pare că am murit? 
– Dar cum? fu surprins Dan, dar în același timp fericit. 
– Ruben... mi-a dat niște ierburi pe care să le mănânc și care să mă țină departe de moarte. 
– Vai! Trebuie neapărat să-l cunosc pe acel Ruben. Ne-a salvat viața amândurora! adăugă 

Vlad. Ai luat inelul? 
– Da,. îi răspunse Dan cu un zâmbet pe față. 
– Atunci cred că putem să ne întoarcem acasă, râse Ana. 
În jurul Copacului Vieții se adunaseră toate creaturile de partea binelui pentru a celebra nunta 

lui Ana și a lui Dan. În cele din urmă, oricât de rea ar părea situația, tot binele și iubirea vor triumfa! 
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Partea a III-a 

 

Capitolul XIII – 25 septembrie 1385 
 

După ce a trecut de cea mai grea călătorie din viața lui, Dan se pregătea să devin domn al 

Țării Românești. Vlad fu de acord să-l lase pe acesta să împlinească profeția. Până la urmă, Vlad nu 

era atât de încăpățânat, doar că nu avea încredere în toată lumea. Îl înțelegea foarte bine pe Vlad. 

Până la urmă, niciunul dintre ei nu a avut parte de cea mai frumoasă viață. Acum vor conduce 

împreună, el ca domn și Vlad ca șef al cancelariei. Nu uită nici de Nicolae. Acesta primi rolul de ai 

purta spada. Totul era perfect! De parcă trăia într-un vis. Dan începuse construcția mai multor 

mănăstiri pentru a-L lăuda pe Domnul lui Bun. Oare asta e adevărata fericire? 

– Dragul meu, ce citești la ora asta? Ai primit niște scrisori? îl întrebă Ana într-o seară, 

îmbrăcată într-o rochie albă. 

– Da, de la regele Ungariei. Nu pot să spun că ne înțelegem foarte bine. 

– Ai să-l superi pe Vlad, râse aceasta împreună cu Dan. 

Dan se apropie de ea și îi luă mâinile între palmele sale. 

– Domnița mea, aș vrea să-ți spun ceva. 

– Nu poți să-mi cânți oare? 

– Nu... ar fi mai frumos dacă ți-aș vorbi doar. 

– Bine, cum dorești. 

– Știi că înainte de a pleca în călătoria noastră, nu te-am lăsat în pace. 

– Mda... 

– Și ți-am cântat cât de mult te iubesc și am plecat să o înfrunt pe Zâna Diana special ca să ne 

putem căsători? 

– Da... 

– Ei bine... 

– Ce? 

Dan scoase un pumnal din teacă și îi împinse lama în pieptul Anei, după care îl retrase. 

Aceasta se uită nedumerită când la el, când la sângele care îi acoperea rochia albă. Ea se mai afla în 

picioare doar fiindcă Dan o sprijinea. 

– Nu te-am iubit niciodată. Am avut nevoie de tine ca să ajung pe tronul acestei țări, îi șopti 

acesta. 

Fața Anei era plină de durere. Inima ei era mai rănită ca pieptul. Fusese atât de naivă. Totul 

din cauza ei. 

– Te-am crezut, zise Ana. 

– De ce oare? 

– Fiindcă... am vrut să fie real... 

– Se pare că nu e. 

– Min... cino... sule, fu ultima suflare a acesteia. 

Dan îi dădu drumul și își șterse cuțitul de o cârpă. 

– Ajutor!!! Cineva! Ana! 

Vlad intră în încăpere. Când o văzu pe Ana, moartă pe podea și acoperită de sânge, înlemni. 

Se așeză lângă ea tremurând. 

– Cine i-a făcut asta? 

– Când am intrat, am găsit-o așa, îi spuse Dan printre lacrimi. 

– Voi afla cine a făcut asta și-l voi omorî cu mâna mea, zise Vlad care-și ținea emoțiile în 

frâu. 
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Acesta o luă în brațe pe sora lui și o privi îndurerat. De ce? De ce trebuie să-i piardă pe toți? 

De ce?! Începu să plângă cum nu plânse nici măcar la moartea mamei lui. Singura persoană care a 

fost tot timpul cu el a murit și presimțea că el era de vină. 

 

Capitolul XIV – 10 octombrie 1385 
 

– Îmi pare rău să aud toate astea, Dane... și cât de mult o iubeai... începu Nicolae. 

– Mai lasă-mă cu iubirea asta. Ia spune-mi cum să scriu în cronica asta ca să pară că sunt frate 

cu Vlad deci domnitor după sânge, îl întrerupse Dan. 

– Chiar nu știu asta... dar e neapărat? Dacă ai face asta nu ar însemna că ai fi frate cu Ana? 

– Și? Cine a spus că Ana mai rămâne în povestea asta? 

– Chiar nu te înțeleg, Dane, îi spuse nedumerit Nicolae. De ce faci asta? De ce a trebuit să o 

omori pe fata aia? De ce ai făcut-o să se îndrăgostească de tine în primul rând? 

– Dragul meu prieten, îi zise Dan în timp ce se ridică de la birou. De ce nu, până la urmă? 

– Parcă nu te mai recunosc. Tu nu erai așa. Ce ți-a făcut călătoria aia? 

– Oare tu mă cunoști chiar atât de bine? domnitorul îl prinse de umeri pe prietenul lui. 

– Cum să nu te cunosc? Ne știm de când suntem mici. 

– Dar oare mă cunoști cu adevărat? se apropie de fața lui Nicolae. 

– Dane, ce te-apucă? 

– Dragul meu, tu chiar crezi că noi suntem prieteni? Sau că am fost cândva? De ce crezi că 

nu te luam cu mine în Tărâmul Celălalt? De ce crezi că veneam la tine doar când aveam nevoie de 

ceva bani sau să obțin ceva de la vreun boier? De ce crezi că te-am ales pe tine? 

– Dane, revino-ți? Ce tărâm? 

– Dragule, doar te-am folosit. I-am folosit pe toți. Recunosc, poate am omorât-o prea repede 

pe Ana, dar nu însemna că nu urma să moară. Nu mai am nevoie de mine. A, ce tărâm? Tărâmul 

creaturilor mitologice. Ești prea fraier pentru a le cunoaște. Cu bunătatea ta nu ai fi fost de acord 

niciodată să intri acolo. Aceea e lumea mea, lumea în care mi-am petrecut cea mai mare parte din 

viață. 

– Ce ți s-a întâmplat?! Dă-mi drumul! 

– Nu. Te-ai gândit că tu vei scăpa? râse Dan. Nu, prietene. Nimeni nu scapă din mâinile mele. 

A doua victimă a lui Dan fu însuși prietenul lui sau mai bine spus cum credea Nicolae că îl 

vede Dan. Toată viața l-a văzut pe Dan ca pe un exemplu. Acesta era un om glumeț, chipeș, curajos. 

Nicolae renunțase la titlul de cavaler doar pentru a deveni cavaler rătăcitor împreună cu Dan, de 

dragul lui. Renunțase la familie, la iubita lui ca să-și ajute prietenul, care tot timpul îl susținuse. Oare 

chiar atât de orb fusese? Nu-și dădu seama că Dan umblă cu vrăjitorii? Că este un om sucit de 

diavol? Dar cum? Dan se ruga tot timpul... Dar oare Lui Dumnezeu? Nu simțise niciodată ce simțise 

în acele clipe. Trădare. Cum, cum a lăsat să se întâmple așa ceva? Cum poate să se deghizeze răul 

atât de bine? Cum pot exista astfel de oameni? Atât de prefăcuți? Atât de mincinoși? Cum? Și chiar 

prietenul lui? Unde fugise acesta? Sau existase oare vreodată? Acestea erau ultimele gânduri ale lui 

Nicolae care ședea pe aceeași podea pe care își găsise Ana sfârșitul. De ce atâta moarte? 

 

Capitolul XV – 3 ianuarie 1386 
 

– Vlad, nu am știut că mă așteptai, fu surprins Dan de prezența lui Vlad în biroul lui. 

– Da... Am venit să vorbim. 

– Poate dacă te-ai întoarce mi-ar fi mai ușor să vorbim. 

– Nu vreau să-ți mai văd chipul acela. Mincinosule! Tu ai omorât-o pe Ana! Și pe urmă pe 

Nicolae! De ce? Ce ți-au făcut așa de rău? 

– Se pare că mielușelul își deschide ochii, nu? rânji Dan. 
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– Nu-mi spune așa! 

– Da... ai dreptate. Eu i-am omorât, dar am făcut lucruri mult mai rele de atât. 

– Ești un nemernic! 

– Mulțumesc. Acum... dacă tot am început discuția, ar trebui să recunosc, ai un văz destul de 

bun. Păcat că nu unul de durată. Ești printre singurii care mi-a văzut adevărata față. A... și legat de 

certurile tale cu Ana în privința dragostei ei atât de arzătoare pentru mine... și alea au fost minciuni. 

Ana nu s-ar fi îndrăgostit niciodată de mine, datorită ție, bineînțeles, dacă nu îi cântam. Ileana mi-a 

dat lăuta aceea... 

– O lăuta fermecată... 

– Într-adevăr... Te-ai gândit bine din nou că Muma Pădurii nu are ce căuta acolo, fiindcă acela 

nu era de fapt locul binelui, nici măcar Muntele Morții nu era locul binelui. Niciunul nu era. Până la 

urmă toate merg împotriva Dumnezeului tău, dar da... există unele creaturi prinse acolo. 

– Diana... Tu i-ai făcut ceva. 

– Ah, câte nu le-am făcut tuturor din lumea aia. Eu le sunt împărat. Săraca Diana era o biată 

fată ca Ana, dar destinul ei a fost unul mai puțin plăcut. 

– Mă gândesc că acel copac... 

– Nu, cum să fie Copacul Vieții? Nu i-ai văzut flăcările? Ai fost destul de prost să treci prin 

el. 

– Te urăsc, Dane! Din toată inima! Ce-ai de gând acum? 

– Să iau bogățiile românilor. Poate să încep ceva războaie. Până la urmă, mie îmi place 

moartea. De ce? 

– Nu ți-a păsat niciodată de popor sau de oricine altcineva în afară de tine. Cu profeția cum 

rămâne? Și ea a fost o minciună? 

– Da, ai dreptate. Sunt prea înfumurat ca să mă interesez viața altuia. Și nu, profeția e 

adevărată. 

– Nu înțeleg... 

– Tu nu trebuie să înțelegi, doar să asculți. 

– De ce mi-ai spus toate aste? De ce nu m-ai omorât pe mine și ai fi lăsat-o pe Ana să trăiască? 

De ce mi-ai spus toate astea? 

– Fiindcă acum nu mai contează. Singurul lucru important este că mai am nevoie de tine. 

 

Capitolul XVI - 10 ianuarie 1386 
 

De ce, Doamne? De ce? E numai vina mea! Dacă aș fi fost mai atent! Dacă nu i-aș fi crezut 

pe toți atât de ușor! Mi-am jurat că n-o să fac asta! De ce am căzut atât de ușor? De ce e atât de 

greu să construiești ceva, dar atât de ușor să-l pierzi? Cum totul poate fi o iluzie? Până și lumea 

reală? Unde e binele? De ce doar răul învinge? De când m-am născut doar de rău am avut parte! 

De ce eu? De ce mi i-ai luat pe toți? De ce nu am putut avea o viață liniștită? Aș fi putut fi un țăran. 

Să am o bucată mică de pământ și aș fi fost mulțumit. De ce celor ce vor destine mărețe nu le dai 

unul, iar celor ce vor liniște le dai doar suferință? De ce nu îmi răspunzi?! Unde ești?! De ce nu te 

văd? Vreau să te văd! Să știu că ești cu mine! Că nu m-ai părăsit! De ce m-ai lăsat să merg în lumea 

aia? Să umblu printre demoni? De ce nu m-ai oprit? Mi-ai pus povara strămoșilor mei pe umeri. Să 

conduc țara cum trebuie, să fiu un domnitor bun! De ce nu m-ai lăsat să fac asta? De ce trebuie să 

cad?! Tot timpul am căzut! De ce nu mă pot ridica? Vreau să mă ridic, dar nu ești aici! Fără tine nu 

pot! Am pierdut tot!!! Nu mai am pe nimeni și Dan e pe tronul țării. Din cauza mea o țară întreagă 

va suferi! O țară pe care am vrut să o protejez! Ajută-mă! Răspunde-mi! Te rog!!! Te rog, iartă-mă! 

Dacă nu aș fi fost atât de orb și dacă aș fi ascultat de ceea ce mi-ai spus, nu s-ar fi întâmplat așa 

ceva. Am fost un prost! Iartă-mă! Iartă-mă, Te rog! Iartă-mă! Nu mă lăsa! Nu mă lăsa să cad din 

nou! Te rog! Te rog din toată inima mea! De ce, Doamne? De ce?! 
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Acestea erau vorbele lui Vlad într-o noapte furtunoasă. Ochii lui erau roșii de la atâta plâns. 

I-a pierdut pe toți. E vina lui. El trebuia să fie cel responsabil, dar s-a lăsat păcălit de Dan. Totul a fost 

o iluzie. 

Doamne, Te iubesc! Te rog răspunde-mi! Unde e binele? Vreau să Te văd! Unde ești... 

Vlad nu apucă să-și termine gândul, că umblând neatent prin cameră, se lovi de rama 

geamului deschis și căzu. În locul lui nu apăru o fântână, cum vor apărea în locul unora, ci doar corpul 

lui plin de sânge zăcea pe pietrele umede.  

Moarte... moarte... moarte... Numai moarte... 

Ploaia lovea cu putere palatul domnesc. Norii erau atât de negrii încât nici dacă era zi nu s-ar 

fi putut vedea ceva. O zi întunecată, o moarte întunecată. Doar întuneric, dar unde e lumina? 

Domnitorul Țării Românești a murit... 

 

Epilog – octombrie 1386 
 

Mircea se întoarse în Țara Românească după ce primise scrisoarea fratelui său. Nu se aștepta 

ca pe când vine și Vlad să fie mort. Totul din cauza unui singur om: Dan. Când ajunsese la palatul 

domnesc, Dan se afla în ceva campanie la Dristor. Pe 23 septembrie, totuși, la trei zile de la sosirea 

acestuia, află că Dan murise... otrăvit spuneau mulți. Încă un mort. 

– Înălțimea Voastră, sunteți sigur că vreți să rămână așa?  

– Da... Nu pot să spun că Dan mă deranjează chiar așa de mult. De ceilalți doi putem scăpa. 

– După cum doriți. Aș vrea să menționez de asemenea că aveți un inel magnific. 

– Așa că rămâne Dan ca fiind fiul lui Radu și născut în 1354. Numai așa ar ieși la socoteală, 

iar cei doi nu au existat. Îți mulțumesc. Ai dreptate, este ieșit din comun. Nu uita să arunci și toate 

hârtiile lui Vlad. Am găsit ceva planuri de luptă, nu mai avem nevoie de ele. 

– Mă voi ocupa de toate. A, încă o întrebare. Zvonurile au început să se răspândească că 

dumneavoastră ați pregătit asasinarea lui Dan. Despre asta nu scriem nimic? 

– Nu... lasă așa. Nu cred că românii ar vrea să aibă un domnitor mincinos. 
 

 

 

 

 

  

 

 

DESEN 

DE 

ALEXANDRA 

 BORGOVAN, 

clasa a IX-a C 
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Ana Si blestemul  
insulei fermecate 

 

(volumul al II-lea) 

 

– fragment – 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

de CARINA LUIZA HOJDA, 

clasa 

 

 

 

ACUARELĂ 

de 

IOANA GROZA, 

clasa a VI-a C 
 

 

Chiar în acel moment, în mintea Anei au început să se deruleze o mulțime de imagini 

cu Păpădie și toate peripețiile prin care au trecut împreună cu aproape un an în urmă. Fără să 

își dea seama, ea își scoase bagheta din buzunar. Ceilalți doi observară că simbolurile roz de 

pe bagheta sa străluceau, și au rămas cu gurile căscate. După câteva clipe, imaginile cu 

Păpădie au dispărut, iar Ana putu să vadă din nou cerul, marea și... privirea îi coborî asupra 

baghetei sale. Ana analiză formele roz de pe baghet sa care străluceau. În mintea ei, acele 

forme au început să se miște de la locul lor, să se rotească și să se lipească unele de altele 

formând... conturul unei insule... 

Ea clipi de câteva ori. Nu... formele de pe bagheta ei erau la locul lor... „Totul a fost 

în imaginația mea” – gândi Ana. 
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Aceasta privi înainte și nu-și putu crede ochilor. Se întoarse spre Paula și Andrei și 

văzu că și ei priveau la fel de uimiți, deci și ei vedeau același lucru ca și ea. Asta înseamnă 

că de data asta era real, nu o proiecție a imaginației sale... 

– Nu pot să cred... De unde a părut insula? întrebă Ana într-un final. 

– Întrebarea este, de fapt, cum ai făcut asta? zise Andrei. 

– Poftim? Eu? eu nu am făcut nimic, sau... Oare eu am făcut asta?[…] 

 

– Nu va fi nevoie de asta, zise Paula. Trandafirul nu va mai fi niciodată un pericol 

pentru Universul Magic, pentru că noi nu ne dăm bătuți așa ușor. 

– Nu am venit până aici pentru a renunța, adăugă Ana, încă nevenindu-i să creadă că 

toți vrăjitorii, chiar și Rouă ar fi fost în stare să abandoneze misiunea, numai pentru a-i proteja 

pe ei. Și suntem destul de puternici și de pregătiți pentru a ne descurca singuri, zise ea și 

începu să facă pași înapoi. La fel au făcut și Paula și Andrei. 

– Și, cel mai important, începu Andrei, voi nu ne puteți opri! 

El sări peste bord și coborî așa de repede, încât abia atinse scara de cristal. Paula și 

Ana îl urmară. 

– Nu! se auzi glasul lui Lună. 

Când el și ceilalți vrăjitori ajunseră la marginea punții și priviră în jos, Ana se afla 

pe ultima treaptă. 

– Ai încredere în noi, Lună, mai zise ea. Am știut de la bun început că noi trei trebuie 

să terminăm această misiune. Asta spunea ultima viziune a clarvăzătorilor. Și nu poți schimba 

destinul nostru, adăugă ea și coborî de tot. 

Copiii nu căzură în apă așa cum se așteptară vrăjitorii. Ei pur și simplu dispărură. 

Bineînțeles, asta au văzut vrăjitorii. De fapt, cei trei se aflau pe nisip, unde apa mării le scălda 

gleznele, privind corabia. 

– Oare ei ne pot vedea? întrebă Paula, făcându-le cu mâna. 

Nu primi niciun răspuns din partea vrăjitorilor care stăteau la marginea punții privind 

neliniștiți în jur. 

– Se pare că nu, concluzionă Andrei. Acum suntem pe cont propriu. 

Cei trei se uitară o clipă unul la celălalt, traseră aer adânc în piept și înaintară pe plaja 

stâncoasă spre pădure.”  

 

 

 

 

Scrisul a fost probabil una dintre 

cele mai bune alegeri pe care le-am făcut 

în viața mea. Mi-am început primul roman 

la 11 ani și odată ce am pus creionul pe 

hârtie mi-am dat seama că nu voi mai 

putea trăi fără universul meu magic. Să 

scrii un roman nu e ușor, e nevoie de multă 

muncă și ambiție pentru a reuși, dar am 

reușit să nu renunț niciodată indiferent de 

câte obstacole îmi apăreau în cale. Așa am 

reușit să public două romane, Ana și talis-

manul secretelor și Ana și blestemul 

insulei fermecate. Scrisul m-a ajutat să mă 

cunosc, mi-a oferit ocazia de a-mi retrăi 

copilăria din nou și din nou și mi-a dat 

puterea de a clădi lumi noi, de a cunoaște 

o viață pe care nu aș fi trăit-o niciodată în 

realitate. Până la urmă, cu toții avem 

nevoie de puțină magie, indiferent de 

vârstă. 
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MOMENT POETIC 

 

 

SARA ȘTEFANIA COJOCARU , clasa a IX-a A 

 

 

 

 

 

DESEN 

de: 

TEO GROZA, 

clasa a VII-a D 

 
 

cel mai frumos sentiment 
 

clipa asta se țese atât de bine 

în următoarea 

și zilele se contopesc în săptămâni 

“totul se leagă“ ar spune adolescenta 

din mine 

dar nu-i așa 

viața e o încâlceală de frânghii și ațe 

colorate și plase de pescuit rupte 

nimic nu se leagă 

suntem un amalgam de sfori 

sau de sentimente. 

Dacă știam că trăiesc de mai demult 

aș fi început să fotografiez cu sufletul 

lumea 

mai devreme 

cred 

nu sunt sigură dacă mai există 

devreme 

într-un loc în care sunt întotdeauna cu 

o jumătate de secundă 

în întârziere 

oricum suntem compromiși 

oricum ne schimbăm 

oricum ceva tot va fi 

hai să profităm deci 

că respirăm 

nu știu de voi dar eu inspir câte un 

borcan de aer odată 

cum altfel să mențin vii și treze 

toate versiunile mele care se ascund 

după caleidoscop 

știu că există și mare 

și lună și ochi verzi în care te pierzi 

și zile însorite și zâmbete și înghețată 

de 

caramel sărat 

dar dintre toate astea 

preferata mea rămâne  

c-am avut prilejul 

să fi existat. 
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control la oftalmolog 
 

cred că ochii mei sunt căprui 

de la mâlul care se ascunde în ei 

mă împiedică să văd 

cel puțin asta mi-a spus azi oftalmologul 

 

tot el mi-a prescris și niște picături 

cred că am pus prea multe 

fiindcă au început să de a pe afară 

 

oricum 

dacă nu rezolv problema 

va trebui să îmi iau alții 

am auzit că doctorul ar vrea să fac schimb 

cu cei pe care îi aveam la 5 ani 

s-ar putea să-i fi pierdut 

sau ochii pe care îi am acum  

i-au înghițit. 

 

 

DESEN de ALEXANDRA HARȘA, clasa a VI-a B 

 

cicatrice 
 

mai bine să nu-ți închizi niciodată rănile 

să umbli așa cu ele curgând 

roșii 

părticele din tocănița de vară de când erai  

copil 

oricum 

rănile sunt mai frumoase decât 

cicatricile- 

exuviile pe care nu le poți lăsa în urmă 

un fel de lipitori de viță nobilă 

mai bine răni deschise 

să doară și să se uite lumea înduioșată la tine 

decât semi-vindecarea 

unei cicatrici. 

 

DESEN de ALEXANDRU PÂRV, clasa a VI-a B 
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exist exist exist 
 

vreau și eu să gust 

din mondenitățile lumii mediocre 

ca să mă asigur că sunt 

că mi-e conturată existența 

de flori de plastic colorate 

 

și asta mă face și pe mine mediocre 

onorabil exemplar al lumii mundane 

meditația franzelei albe de la supermarket 

 

îmi lipesc buzele de asphalt 

pentru că sunt 

respirația mă definește 

exist 

nicio floare de plastic nu se ofilește 

 

 

 

unde să pun 
 

unde să pun jos 

toate gândurile 

să le las agățate de un gard? 

pe un câmp mai bine? 

 

unde să las jos toate gândurile 

să mă odihnesc doar puțin 

și apoi să le car din nou 

la fel ca până acum 

 

mă dor oasele de care-mi atârnă ele 

unde 

unde să le las? 

 

 

 

TABLOU de    

ALEXANDRA HARȘA, clasa a VI-a B 
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sunetul pe care-l face  

lingurița în ceașca de cafea 
 

abia perceptibil 

ca muzica vieții 

 

cafeaua îl amuțește 

îl sufocă și totuși 

îl lasă să se lovească de sticlă 

să scoată un clinchet cald 

și pentru moment 

din atâtea dimineți pe care le pierd 

supraviețuind 

mă gândesc că semăn cu lingurița 

lovindu-mă 

cântând totuși 

 

TABLOU de    

ALEXANDRA HARȘA, clasa a VI-a B 

 

 

trotuar ud 
 

în orașul ăsta miroase veșnic a ploaie 

plouă de ani 

de vieți 

miros și mâinile mele 

a ploaie bătrână 

a ploaie care s-a săturat să mai spele 

asfaltul  

și conștiințele 

a ploaie obosită  

să-i mai fie dor de fiecare  

nor 
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Despre iepuri și fluturi 

 

– ,,Să nu mă tem. Frica ucide mintea. Frica este moartea măruntă, purtătoarea 
desființării totale. Voi înfrunta frica. O voi lăsa să treacă peste mine, prin mine. Și după 
ce va fi trecut, îmi voi întoarce ochiul interior și voi privi în urma ei. Pe unde a trecut 
frica, nu va mai fi nimic. Voi rămâne doar eu.”, rosti Carla încet și pe un ton blajin, în 
timp ce-i citea fiului ei din romanul Dune. 

Paul era un băiețel firav de șapte ani, care era atât de fricos, încât, precum un 
iepure, ajunsese să se teamă chiar și de umbra sa. Tocmai de aceea, la școala copiii l-au 
poreclit ,,Paul-Iepuraș”. 

Acum mult timp, într-o seară, frica a pretins că nu are adăpost, așa că Paul i-a 
permis să intre în el. De atunci, Frica nu a mai vrut să plece... Astfel, Paul, fiindcă se 
temea să piardă singura persoană de care nu îi era frică, anume Carla, mama sa, a ajuns 
să fie singur. Se simțea ca un personaj negativ dintr-un film de pe vremea de când bunicii 
voștri erau copii, un film mut alb-negru. 

Și așa a ajuns Paul să fie singur și i se făcu dor, îi era frică până și de dor, dar cum 
fără dor nu e dragoste, iar fără dragoste nu e dor, băiatul ajunse să se teamă să iubească. 

– Haide, băiatul meu, nu te teme! îi spunea mama sa. Haide, Paul, ai să vezi că 
Frica nu e dușmanul tău și câteodată, dacă nu stă prea mult, frica poate să îți fie prietenă.  

Dar Frica din Paul  creștea pe zi ce trecea și se făcea mai mare decât el. 
– Mamă, nu mai pot, sunt fricos ca un iepure! strigă îndurerat băiatul. 
– Atunci fii iepurele! Iepurele nu este fricos, gândește-te ce grea este viața unui 

iepuraș, este prada tuturor celor puternici, dar el, prin inteligența sa, reușește mereu să 
scape cu bine, spunea veselă Carla. 

– Dar, mamă, Frica e prietena iepurelui.  Frica mea este mai mare decât mine, a 
spus iute Paul. 

– Așa crezi tu, surâse Carla și îl sărută pe băiat pe frunte, din el ieși un mic-mititel 
fluturaș întunecat, care se dovedi a fi Frica. 

– Vezi, Paul, ai crezut că Frica e mare și înspăimântătoare, dar e de fapt  un fluture 
ce-și găsește adăpostul în oamenii ce-i permit să intre în sufletul lor, a spus mama sa în 
timp ce deschidea fereastra să lase fluturele liber. 

Când Paul a privit în depărtări după fluture, a văzut o fetiță cu bucle ca de aur și 
pielea mai albă ca laptele ce culegea flori, cam de vârsta lui. Atunci băiatul, simțind nodul 
apărut în gât, se gândi la noii fluturii ce-i tresăltau emotivi sub piept, dar aceștia nu 
aparțineau fricii, erau fluturii care-ți sunt prieteni indiferent de situație, care te încălzesc 
și te transformă  într-un om bun. Frica își pierduse substanța întunecată, iar lumea 
căpătase pentru Paul nuanțe de care nimeni nu a mai auzit – tonuri nemaiîntâlnite ce pictau 
lumea din fața ochilor lui Paul într-un colorit pe care băiatul îl admira cu fascinație și 
uimire... 

Dar povestea ce a continuat e prea frumoasă ca să v-o spun acum, e o istorisire 
menită a fi spusă altă dată... dar stați! Înainte de a ne despărți, pentru voi cum arată Frica? 
Este cumva un lup mare și rău? Sau o hienă mârșavă? Sau mai degrabă un mic iepuraș? 

 

ILINCA SELEUȘAN, clasa a VI-a A  

 
 Lucrare premiată cu Premiul III la Secțiunea Creație literară la Concursului National de creație artistică 

pentru copii „Zambet de copil în zbor de fluturi", ediția a VI-a, 2022. 
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Capitolul 1 

 

Profeția 
 

Cu mult timp în urmă, s-a făcut o profeție despre un băiat care va salva sau va distruge lumea. 

Băiatul acela urma să fie nepotul marelui vrăjitor Fillygard Ey. 

Fillygard cugeta. Se gândea la profeție și la nepotul pe care urma să-l aibă. Ucenicul lui, 

Alister Geemgoon, cugeta la rândul lui. Se gândea la Fillygard, stăpânul lui, și toată puterea pe care 

o deținea vrăjitorul. Alister mai era și judecător la casa lui Fillygard. Dar de mult pusese la cale un 

plan întunecat. Lacom din fire, Alister voia toată puterea. Voia ca Fillygard să i se supună lui. 

– Dacă băiatul va distruge lumea? se prefăcu Alister îngrijorat. 

– Nu fi pesimist, Alister, răspunse Fillygard. Nepotul meu va salva lumea, nu o va distruge. 

„Acum tu ești prea optimist” își spuse în gând Alister. Cu fiecare an care trecea, Alister era 

tot mai gelos. Era gelos pe Fillygard pentru că avea multă putere, suveranitate și experiență. Se retrase 

în biroul lui și se gândi iar la profeție. Se gândi la băiatul profețit, nepot al marelui vrăjitor Fillygard 

Ey. El era doar un ucenic și un judecător. Ce putere și suveranitate avea el? Niciuna. 

Apoi își puse planul la punct. Trebuia să-l elimine cumva pe Fillygard și apoi să schimbe 

lumea așa cum voia el: plină de schelete cu buzdugane și zombi cu arbalete. Dacă ar fi încercat să-l 

elimine el pe Fillygard, sigur vrăjitorul și-ar fi dat seama de asta. Of, ce i-ar fi plăcut lui Alister să 

aibă și el o profeție! O profeție pe care să o poată controla. Apoi în minte îi încolți o idee nebunească. 

Putea controla profeția lui Fillygard! Dacă băiatul profețit chiar distrugea lumea, odată cu Fillygard 

și ceilalți vrăjitori? Numai bine pentru Alister. Dacă băiatul din Marea Profeție a Vrăjitorilor distrugea 

lumea, îi făcea lui Alister o favoare pe cinste și-l scăpa de-o grijă. Așa că se prefăcu că-l lingușea pe 

Fillygard ca vrăjitorul să nu bănuiască nimic. 

Ieși din birou și se duse la Fillygard. 

– Ce-ar fi să ieși la o plimbare în pădure, poate ți se mai limpezesc gândurile, spuse Alister 

cu un glas inocent. 

– E o idee bună, dragul meu ucenic, răspunse vrăjitorul. 

Alister mârâi. Nu-i plăcea să i se spună ucenic. 

– Încă un lucru, spuse el. Profețiile au mai multe înțelesuri, gândește-te profund.  

– Ai dreptate, Alister. Așa am să fac. 

Și Fillygard se îndreptă spre pădure. Alister își frecă satisfăcut mâinile. Totul mergea conform 

planului. Reușise să-l atragă pe Fillygard în cursă. Se puse imediat pe treabă. Luă niște ingrediente 

magice din biroul lui Fillygard și le amestecă într-un cazan mare. După un timp obținu o poțiune 

violet, pe care o puse deoparte. Apoi se apucă să strângă tot metalul pe care-l găsi pentru a doua parte 

a planului. Urma să construiască o mașinărie mare, cât un bloc cu douăsprezece etaje. Găsi cel mai 

mult metal în hambar, locul unde ținea Fillygard lucrurile de care va avea nevoie în viitor.  

Mașinăria urma să fie mare, neagră și foarte spațioasă. Era o cabină metalică dreptunghiulară, 

ridicată vertical. Avea patru picioare lungi, ca niște tentacule de metal, care se termina cu trei gheare 

lungi de metal. Cabina neagră urma să fie prinsă pe cele patru picioare lungi. 

Alister începu să lucreze, dar, după cum era de așteptat, nu reuși să o construiască în 

întregime. 

A treia parte a planului consta în ascunderea Obiectelor de Suflet. Acestea erau niște obiecte 

în care Alister își ascundea o parte din putere. Erau cinci, dintre care ascunse doar patru. Mantia 

Zburătoare, al treilea Obiect de Suflet, făcea parte din plan. Ascunse Obiectele de Suflet în diferite 

părți ale orașului, ca să nu le găsească nimeni. 

Apoi, stând în biroul lui, se gândi la Întuneric. Întunericul era un fel de magie întunecată care 

cuprindea în întregime răufăcătorii, distrugând sufletele lor. Răufăcătorii deveneau niște mașinării 

controlate de către Întuneric. Întunericul distrugea orice îi stătea în cale; de aceea se mai numea și 
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Moarte. Orice persoană care era arogantă, egoistă, cuprinsă de ură, cu poftă aprigă de răzbunare, care 

nu-și putea controla emoțiile devenea o jucărie a Întunericului. Așa era și Alister Geemgoon. 

Fillygard se întoarse din pădure spre seară. Ca să nu bănuiască stăpânul lui nimic, Alister se 

prefăcu că se comporta normal. Dar Fillygard observă dispariția Obiectelor de Suflet. 

– Alister, spuse el, nu ai văzut Obiectele de Suflet? Sau ai umblat cumva cu ele cât timp am 

fost plecat? 

– Nu am umblat cu ele, zise Alister pe un ton inocent. Vrei să spui că au dispărut? Alister se 

prefăcu îngrijorat.  

– Du-te să cauți prin împrejurimi, spuse Fillygard. Dacă găsești vreunul, adu-mi-l. 

Alister bombăni furios. Se ridică și se duse până în oraș, acolo unde ascunsese un Obiect de 

Suflet. Fillygard aproape îi descoperise planul! Luă primul Obiect de Suflet și se întoarse la Fillygard. 

– Asta a fost tot ce-am găsit, spuse el, sperând ca Fillygard să-i creadă minciuna. 

– Medalionul de Aur e mai bine decât nimic, oftă vrăjitorul. 

Alister dispăru aproape instantaneu în biroul lui. Luă Mantia Zburătoare și turnă pe ea 

poțiunea violet pe care o făcuse mai devreme. Mantia, care fusese înainte aurie, deveni de un albastru 

metalic, iar în mijloc îi apăru un cap de mort care strălucea pe două săbii încrucișate. Ridică brațele, 

iar o ceață neagră îl învălui. Întunericul. Magia neagră îl cuprinsese în întregime. Hainele lui cenușii 

deveniră negre cu puțin roșu pe ici colo. Pe mâini îi apărură mănuși din piele neagră, cu butoane. 

Mașinăria se termină automat, apărând în curte în toată splendoarea ei.  

Dar Alister nu schimbase doar culoarea Mantiei Zburătoare. O vrăjise, turnând pe ea poțiunea 

violet. Cine va urma să poarte Mantia de acum în colo, va deveni, încetul cu încetul, o statuie de aur. 

Doar Alister o putea purta fără să pățească nimic.  

Luă apoi de pe un raft o poțiune roșie și o aruncă la picioarele lui. Sticla se sparse iar podeaua 

fu învăluită de văpăi roșii. Nu roșietice, cum spun unii oameni, ci roșii la propriu. Alister își puse și 

un nou nume de răufăcător: Judecătorul Rău. Numele se potrivea, având în vedere că Alister fusese 

judecător. Apoi o tuli afară, în timp ce camera ardea. 

Observă că Fillygard venea în fugă spre el. 

– Alister, ești bine? întrebă el. Ce s-a întâmplat? 

– De acum îmi vei spune Judecătorul Rău, fu răspunsul lui Alister. Își scoase sabia lungă și-l 

atacă pe Fillygard, dar vrăjitorul era agil. Pară lovitura cu toiagul. 

– Ce s-a întâmplat cu tine, Alister? spuse Fillygard. De zile întregi te porți ciudat. 

– Nu mă cheamă Alister, spuse Judecătorul Rău. Pocni din degete și se teleportă în Mașinărie.  

Judecătorul Rău era prea puternic. Dar și Fillygard avea  

un avantaj: Medalionul de Aur. Combinând puterile Obiectului de Suflet cu ale sale, Fillygard 

îl înfruntă pe Judecătorul Rău. Un fascicul de lumină lovi Mașinăria, care zbură prin aer. Apoi 

Fillygard rosti o incantație și Judecătorul Rău fu exilat în Întuneric pentru o perioadă bună de timp. 

Lupta îl sleise de puteri pe Fillygard. Vrăjitorul se așeză pe jilțul mare din biroul lui și deschise 

Medalionul de Aur și scrise în interiorul lui un citat: 

 

„Rătăcitor cu ochii tulburi 

Și trupul istovit de cale 

Eu cad neputincios, stăpâne, 

În fața strălucirii tale” 

(O. Goga, Rugăciune) 

 

După ce închise Medalionul, se gândi la băiatul profețit. Oare va salva sau va distruge lumea?  
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Capitolul 2 

Stropi la baza Denbay 
 

Eram pe trotuarul de plecare. 

– Stropi poate pleca! spuse controlorul. Am plecat. Mergeam de-a lungul unei șosele din 

orașul Memophar.     Misiunea mea era să distrug câteva mașini de pe șosea. În drum m-am întâlnit 

cu un băiat. 

– Salut! Mă numesc Knessokner și am venit de la baza Denbay. 

– Salut! Eu sunt Stropi Răzbunătorul. Cu ce scop ai venit? am întrebat curios. 

– Să protejez mașinile, a spus Kness. 

– Aha, am zis pregătindu-mi o săgeată din arbaletă. 

– Doar nu ai de gând să tragi, nu?   

– Ba da.  

În acel moment, Kness m-a lovit și eu m-am prăbușit la pământ. Am avut noroc și m-am ales 

doar cu un picior  puțin julit. Un băiat blond a venit lângă mine.  

– Ești bine? m-a întrebat  

– Da, mulțumesc! am zis. Doar m-am lovit la picior. 

– Cum te numești? Eu sunt Gaff. 

– Stropi Răzbunătorul. Încântat de cunoștință. 

– Vrei să te duc la Denbay?  

– Cunoști locul acela? am mârâit eu. Nu ești prieten cu Kness, nu? 

– Nu, nu. El și gașca lui mă urăsc. 

– Gașca lui? am repetat eu. 

– Da. Ripstiven și Domleen Pieaf, a spus Gaff. 

– Pfff! Bine, du-mă la Denbay. E departe? 

Drept răspuns, Gaff o porni înainte. L-am urmat așa vreo patruzeci de minute, după care am 

ajuns la o clădire înaltă albă. Înăuntru era un birou la care stătea un bărbat brunet. Mi-am dat seama 

că era directorul.   

– Pe cine ai mai adus azi, Gaff? întrebă bărbatul. 

– Stropi Răzbunătorul. 

– Uau! Ce nume! Brrr! Scuze, am fost nepoliticos și nu m- 

am prezentat. Sunt directorul bazei Denbay, Agemelon Cryn. Ceilalți colegi ai tăi îmi spun 

Directorul. Mă poți striga pe numele adevărat doar când ești în biroul meu. Gaff, prezintă-i-o pe 

profesoara de aritmetică.  

Gaff a pornit înainte pe un coridor cu multe uși. S-a oprit în fața unei uși pe care era scris 

numărul 56. A bătut în ușă.  

– Cine e? s-a auzit o voce din spatele ușii. 

– Sunt eu, Gaff. Am adus un nou rezident.  

– Intră!  

– El este Stropi Răzbunătorul, zise Gaff după ce am intrat. Ca să fiu sincer, la prima vedere, 

profesoara de aritmetică mi s-a părut că este o femeie de treabă. 

– Eu sunt Telena Mee. Te rog spune-mi Tețe.  Așa-mi spun și ceilalți. Condu-l  pe Stropi în 

sala de aritmetică. Vin și eu imediat. 

„Aici, toată lumea are nume de cod”, m-am gândit eu. 

Când am intrat în clasă, i-am văzut pe Kness și gașca lui. M-am uitat urât la Kness iar el a 

venit spre noi. 

– Cum îndrăznești să-l aduci pe ăsta aici?  tună el spre Gaff. Ești doar un băiat prost.   

– Hei! Nu vorbi așa cu el! am sărit eu.  

– Taci din gură! a strigat el.  
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Gaff l-a pocnit. Kness nu a mai apucat să facă nimic, dar nu știam ca se va răzbuna în ora ce 

urma. Doamna Tețe a intrat în clasă. 

– Ce se întâmplă aici? a întrebat  

– Kness se ia de Stropi, se plânse Gaff. 

– Kness, de ce te iei de Stropi? E nou venit. 

– Fiindcă m-am întâlnit cu el în o… 

– A-pa-pa-pa! l-am întrerupt eu. 

– Orașul Memophar și a zis că misiunea lui era… 

– A-pa-pa-pa! 

– Stropi, lasă-l pe Kness să termine! a intervenit doamna Tețe. 

Eu am rămas îmbufnat tot timpul cât Kness a vorbit. 

– Aș zice că am putea să-l trimitem la Taur, a încheiat băiatul. 

– Asta înseamnă că trebuie sa te lupți cu Bool, taurul, mi-a șoptit Gaff. 

Chiar atunci, în clasă a intrat o fată. 

– Bună dimineața, Dina! spuse doamna Tețe. Să nu se mai întâmple să întârzii.  

– În regulă, mulțumesc!   

– Acum, Stropi, du-te, te rog, la Taur. Știu ca ești nou venit, dar trebuie sa respect regulile, 

spuse profesoara. 

Fără tragere de inimă, m-am dus la camera în care se afla Bool. Când am intrat, Taurul mă 

privea furios. Lovi cu copita în nisip și s-a repezit la mine. 

– Fără arme! răsună o voce. 

M-am ferit de Bool de câteva ori. Dar de data asta a venit mai repede. Nu m-am putut feri la 

timp și și-a înfipt coarnele lui mari în mâna mea dreaptă. Văzând că icnesc, Kness a regretat că mă 

trimisese acolo. Observă la timp un trol mare, negru maroniu cățărându-se  pe zid în spatele meu.  

– Ripstiven, dă-mi o suliță! a ordonat el. 

– Dar… protestă Ripstiven.  

– ACUM! 

Bietul Rips se supuse. Kness aruncă sulița și-l nimeri în piept pe trol. Acesta  se prăbuși la 

pământ fără viață. 

Gaff sări ca ars. 

– Puteai să-l omori pe Stropi! 

– Gaff! i-o reteză Tețe. 

– Profesoară McVanssen! Troli! În sală intră un bărbat. 

– Domnule Timmons, trimite echipa de teren! șuieră McVanssen. 

Kness îl calmă pe Bool și-mi spuse: 

– Îmi pare rău pentru mai devreme.  

Am pornit spre camera mea dar Gaff ne-a prins din urmă. 

– Nici în ruptul capului nu mergi cu el! 

– Veniți amândoi și gata, am zis eu. 

Am pornit pe coridor până la o ușă cu numărul 68. Gaff a deschis și am intrat. Eu i-am urmat. 

Ajunși în cameră, Kness mi-a bandajat mâna. 

– Al cui era trolul? am întrebat. 

– Era al lui Cyceri Quainost. 

– Cyceri Quainost? 

– El este un om rău care vrea să distrugă Denbay și suntem în pericol când el sau armata lui  

de troli e aici, spuse Kness.  

– Cyceri Quainost are o echipă de agenți: Bilanda Venelesh, Gardofs Peen, Devisis Boolmac 

și cel mai bun din echipă e Etrevolly Kumbastor. 

– Cyceri are o echipă tare! am spus.  

– Tare rea, m-a corectat băiatul. 
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– Cyceri a fost prieten cu Kness, îl luă gura pe dinainte pe Gaff. 

– Termină Gaff! Nu vreau să vorbim despre asta! i-o tăie Kness. 

– Stai, ce? Cyceri a fost prietenul tău? am strigat eu. 

– Stropi, am fost prieteni dar nu mai suntem, spuse Kness. 

– Cum nu mai sunteți? făcu Gaff. Te-am auzit spunând echipei tale despre el. 

– Poate că m-ai auzit vorbind despre el dar asta nu înseamnă că mai suntem prieteni! 

– Scuze!  

– Cyceri se va-ntoarce, nu?  

– Da. Va veni după Smaraldul Dragonului care este pe Sabia Smaraldelor. Dar îi va fi greu 

să treacă de Cropp și Alvi. 

– Aceștia-s paznicii bazei, mi-a zis Gaff. 

– Tot va reuși să treacă așa că domnul Cryn…   

– Hei! A spus să-i zicem Directorul, am zis eu. 

– Toată lumea pe cărarea de pregătire 158, răsună o voce în megafon.  

 

 

Capitolul 3 

 

La vânătoare de cocoși 
 

Eram pe cărarea 158. Domnul Missovell- profesorul de vânătoare- ne conduse în pădure. 

Fiecare dintre noi primea câte o arbaletă și trebuia să ochim un cocoș și să-l nimerim. Dina era prima. 

Vână un cocoș cu penajul galben și creasta albastră.  

După o oră de tras aveam fiecare câte 5 cocoși. Missovell ne conduse mai departe în pădure. 

Se apropie un robot.  

– El e Madeus. Ne va însoți azi, zise Missovell.  

Madeus avea capul auriu și niște aripi de un verde închis.  

– Madeus e un robot T5 Acustiko.  

– E modelul nou! exclamă Kness. 

– E simpatic, am zis. 

Madeus scoase o sticlă și bău un lichid galben. 

– Ce bea? întrebă Gaff. 

– Pistonak Vebbs, răspunse robotul. 

– Vorbește? se miră Gaff. 

– Da, pot vorbi. Cum te cheamă? 

– Gaff Chanvol. Ce e Pistonak Vebbs? 

– O băutură gazoasă pentru roboți, explică Madeus. 

– Roboți? am întrebat eu. Deci sunt mai mulți? 

– Oho! Sunt mii. Fabricantul o să-i scoată din laborator mâine.  

Între timp, am ajuns în adâncul pădurii. Un hamster portocaliu îmi ieși în cale.  

– Numele meu este Quibentt, zise acesta cu o voce subțire.  

– Un cocoș! exclamă Gaff. 

– Nu trage! spuse Missovell. E agitat, ceva nu e în regulă cu el. 

– Evident că e agitat, că Gaff voia să-l omoare, zise Domleen. 

– Nu în felul acesta, am spus. Am mai văzut cocoși agitați, când îi fugărea motanul meu, 

Veal.  

– Deci e în pericol, concluzionă Dina. 

– Îl urmărește ceva, declară Ripstiven. 

– Ăăă…băieți,  ar trebui să vedeți asta! zise nedumerit Kness. 
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– Cocoși! O întreagă adunare! Sunt specia yamull, spuse Quibentt cu glasul lui subțire, stând 

pe brațul meu.   

–  Să mergem! spuse speriat Gaff. 

–  Ce este? l-am întrebat. 

–  Troli! Stăteau și pândeau adunarea cocoșilor. 

– Știam eu! exclamă Missovell. 

– Ar trebui să-i alungăm, profesore! zise Madeus. 

–  Da… dar cum? spuse profesorul. 

– Am putea să tragem cu arbaletele în ei, am zis eu. I-am putea doborî. 

– Este o idee bună, Stropi, dar trolii sunt agili. 

M-am gândit o clipă. 

– Am putea trage cu sulițele în ei, sugeră Kness. 

– Mă pot ocupa eu, spuse Madeus. Îi distrug cât timp Stropi și Gaff aruncă după ei.  

– Bună idee! spuse Missovell.  

Madeus fugi la adunarea de cocoși. Eu mi-am pregătit arbaleta. Gaff a luat un arc și o tolbă 

și a tras după troli. L-a nimerit pe unul dintre ei în față. Săgeata mea l-a nimerit pe celălalt în piept. 

Cei doi troli au căzut în iarbă. 

– Bravo! spuse Missovell. Acum trebuie să-i spun lui Agemelon că domnul Rowcklashjoy1 

se va-ntoarce. 

– Rowcklashjoy? Cine mai e și acesta? întrebă Kness. 

– Tatăl lui Stropi, răspunse Missovell. 

– Tatăl meu?! am exclamat uimit. 

– Ce face de obicei Rowcklashjoy? întrebă Gaff. 

– Vă urmărește, zise Madeus. 

Ne urmărea? Ca Cyceri Quainost? Mie, profesorul de la cealaltă bază, mi-a spus că tatăl meu 

murise. Iar acum aflu că trăia.     

Dintr-odată, un bărbat învelit într-o mantie neagră, se apropie. 

– Rowcklashjoy se apropie. Numele meu este Mongarth Kenlocco și sunt protector al bazei 

Denbay. Rowcklashjoy va veni mâine.  

 

Eram înăuntrul bazei. Mă jucam cu Gaff și Kness un joc inventat de noi care se numea 

Arrobel. Era un joc cu trei bile:voala, moca și debra. Jucătorul care începea aruncă voala ( care era 

cea mai mare bilă) și striga numele jucătorului care urma să prindă voala. Jucătorul care a prins bila 

trebuie să-i dea o provocare primului jucător după care (doar după ce primul jucător și-a efectuat 

provocarea) aruncă moca și procedează la fel ca primul ju- 

cător. Prima rundă continuă până când au fost aruncate toate cele trei bile o singură dată. Jocul 

se termină atunci când fiecare jucător a primit cel puțin două provocări și poate avea una, două sau 

mai multe runde. 

În acea seară, în paturile noastre, vorbeam între noi.  

– Mă întreb cum de Rowcklashjoy este tatăl meu, am spus. Profesorul de la cealaltă bază la 

care am fost mi-a spus că tata a murit într-un accident. 

– Rowcklashjoy nu e așa de periculos. Iar soția lui, Mönjollkin, este și mai periculoasă, zise 

Gaff 

– De unde știi? întrebă Kness 

– De la bibliotecă, Kness. Sunt cărți despre Ei. Un raft întreg chiar. 

– Chiar citești mult, Gaff, am spus. 

 
1 Numele lui vine de la Row- primele 3 litere din numele autoarei cărților  

Harry Potter, klash (din numele jocului Clash Royal) și joy care înseamnă ,,bucurie” în lb. engleza. (n.a.) 
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– Ei au fost ajutoare în laborator. Îi ajutau pe oamenii de la Institutul Creațiilor Științifice să 

facă o poțiune din niște ingrediente secrete… începu Gaff. 

– Ce fel de ingrediente? întrerupse Kness. 

– Dacă mă lăsai să termin, aflai. Vorba aceea: Dacă tăceai,  filosof rămâneai.  Ingredientele 

secrete erau: carne de okapi, vomă de câine combinată cu kiwi și o felie din urechea unui porc, se 

enervă Gaff 

Mi s-a întors stomacul pe dos dar am spus doar: 

– Ce va face aici? 

– Crezi că eu știu? se răsti Gaff. Dacă Directorul se teme de El, atunci sigur vrea să facă ceva 

rău… Lui Gaff îi trecu prin minte un gând oribil. Poate că vrea să-și strângă mai mulți Damaieni. 

– Dama… cum? făcu Kness. 

– Și acum Rowcklashjoy lucrează la un aparat de micşorare, continuă Gaff, neluându-l în 

seamă pe Kness. 

– Cum arată Rowcklashjoy? am întrebat. 

– El are o mână robotică și un picior din lemn negru, explică Gaff.  

Chiar atunci am simțit o senzație ciudată și ascuțită. Pe mâna dreaptă aveam o cicatrice în 

formă de coarne. Taurul Bool fusese făptașul.               

 

 

Capitolul 4 

 

Stropi dobândește puteri 
 

A doua zi în ora de aritmetică, am avut iar aceeași senzație neplăcută . Am încercat s-o ignor, 

dar senzația era atât de apăsătoare, încât a trebuit să mă scuz politicos de la oră,  și m-am dus în biroul 

Directorului.  

– E normal să ai această senzație, a spus directorul după ce i-am explicat amănunțit senzația. 

Vei primi puteri, Stropi. 

– De ce? am întrebat. 

– Din cauza cicatricei făcute de Bool, a zis el calm. 

Am rămas șocat.  

– Dar, domnule Cryn, acesta e un lucru bun?         

– Prea multe întrebări, a râs el. Da, Stropi, acesta e un lucru bun. Bool este un taur magic. 

– Vom mai putea scăpa de puteri?  

– Da, Stropi, a zis Cryn. Dar este un proces foarte complicat.     

Nici nu apucă să termine ce avea de zis, că am simțit iar senzația ciudată. 

Senzația era din ce în ce mai apăsătoare. Am simțit un junghi în burtă, și încăperea s-a umplut 

de o lumină verde. Domnul Cryn surâse. Avea unele fire cărunte și purta niște ochelari 

dreptunghiulari. 

Mi-am zărit cicatricea de pe braț.    

– Bool a fost creat de un vrăjitor străvechi pe nume Marron Ki Bool, spuse Cryn. Vrăjitorul 

și-a folosit puterile pentru a crea primul taur. Ca să-l diferențieze mai ușor pe taur, i-a atribuit acestuia 

din puterile lui. Așa a devenit Bool un taur fermecat. După moartea lui Marron, taurului i s-a pus 

numele Vrăjitorului: Bool. Cam asta e tot ce trebuie să știi deocamdată. La revedere. 

Când am ieșit era să mă ciocnesc de un alt băiat de aceeași vârstă cu mine. Era blond, puțin 

mai înalt ca mine și avea niște ochi albaștri cu o strălucire de safir în priviri. Purta și el aceeași 

uniformă. Era Gaff.  

Am răsuflat încet amândoi, uitându-ne unul la celălalt.  

– Ce s-a întâmplat? a spus Gaff. 
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– Se pare că am puteri, am spus. 

– Haideți în cameră, a spus un alt băiat. 

– Kness! am spus. 

– Eu sunt, a spus el.  

– Bună, a spus cu sfială o voce din spatele lui Kness.  

– Bună, Dina! am spus.  

Dina își dădu după ureche o șuviță din părul ei castaniu. Pe cap avea o cordeluță cu trandafiri. 

Avea ochii negri ca tăciunele și o rochie galbenă. 

Kness își scoase din buzunar o pereche de ochelari dreptunghiulari ca ai domnului Cryn și îi 

puse pe nas.  

– Mă duc la bibliotecă, a spus el.  

– Vin și eu, a zis Gaff. 

– Mă întrebam dacă ai vrea să ieși cu mine la Tortes ( un sat din apropierea bazei Denbay). 

La o întâlnire, am spus după ce Gaff și Kness au dispărut din peisaj.  

O clipă mai târziu am observat că îmi tremurau genunchii.  

– Bine, mi-ar plăcea, a spus ea. 

În cel mai nepotrivit moment a început să mă doară cicatricea. Mi-am mușcat buza ca să nu 

icnesc.  

– Ești bine? m-a întrebat ea.   

– Da, am murmurat. Este doar cicatricea. 

– Ce cicatrice? a întrebat Dina. 

Atunci mi-am dat seama că Dina nu știa de cicatricea de pe brațul meu. I-am arătat-o… 

– De unde o ai? a întrebat iar eu i-am povestit de Bool. 

– Copii, haideți în curte, vă rog! a spus doamna profesoară McVanssen prin megafonul din 

perete. 

Eram în curte cu Kness, Gaff și Dina, atunci când am auzit un sfârâit ciudat.  

– Ce se-ntâmplă? a întrebat Gaff. 

– Probabil e Rowcklashjoy, spuse Kness. 

– Kness, semeni cu domnul Cryn. Mă refer la culoarea părului și la ochelari, am zis 

– Da… ezită el. Domnul Cryn este tatăl meu. 

– POFTIM?! a exclamat Gaff. 

Dina m-a prins de mână.  

– Ce e? 

– Acolo! Ea a arătat spre un Damaien care ieşea din pădure cu un cuțit. 

– E un Dama… mi se încâlceşte limba când spun,  am zis. 

– Un Damaien, ce e aşa de greu? zise Gaff. 

– Eu cred că ar trebui să ne-ntoarcem, spuse Kness 

– Tu vorbești? sări Gaff. De-abia aşteptai să ieșim.  

– Stropi, uite! zise Dina. 

Când m-am uitat în direcția arătată de Dina, am văzut o ploaie de săgeți năvălind asupra 

noastră. Speriat, mi-am acoperit capul cu mâinile. Am auzit cum săgețile se lovesc de ceva tare, dar, 

spre surprinderea mea, nu am simțit nimic. Am deschis încet ochii iar Gaff a exclamat. De-abia atunci 

mi-am dat seama că făcusem un scut verde, transparent, de protecție.        

– Eu am făcut asta? am întrebat uimit. 

– Da, răspunse Dina. E foarte fain. Cum l-ai făcut? 

– Crezi că știu?  

Damaienul se îndrepta în fugă spre noi. Kness s-a tras câțiva pași în spate. Eu, în schimb, mi-

am îndreptat pumnul spre el. Pe brațul drept, la încheietura mâinii mi s-a format o brățară de marmură, 

gri închis, iar pe ea, în partea de sus s-a format o platformă, care, înălțându-se, pe ea apărură două 
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găuri pe lateral. Din noua mea brățară ieșiră două gloanțe negre care erau brăzdate cu o dungă roșie 

de jur-împrejur. Cele două gloanțe îl loviră pe Damaien, care căzu la pământ. 

– Super! exclamă Kness. Ai puteri, Stropi; foloseşte-le cu cap!  

– Am înțeles! am spus. Hipermotoare! Aici, din cizme îmi ieșiră niște motoare care mă 

ridicară în aer. 

Apoi mi-am apropiat palmele. În locul liber care rămăsese între palmele mele s-a format o 

bilă de foc, verde, care se mări până ajunsese cât palma mea. Am aruncat-o în pădure. Din pădure 

ieși un om- dacă îi puteai spune așa- pe care Gaff îl recunoscu: Quilliven Rowcklashjoy.  

– Cine-i acela? întrebă Dina. 

– Este Rowcklashjoy, am spus. 

– De fapt, spuse Gaff pe un ton de atotştiutor, este Dester Wofens, cunoscut și sub numele de 

Quilliven Rowcklashjoy. Și e tatăl lui Stropi… 

– Taci! i-am retezat-o eu. 

– Wofens este cel mai rău om care a existat vreodată, continuă Gaff, ignorându-mă. Sau așa 

crede lumea. 

– Unde ai aflat și asta, „Ştie-tot”? a rânjit Kness. La bibliotecă? 

– Da, spuse Gaff, și ar…  

– Băieți, vreți sau nu să-l învingem pe Row… cum l-o fi chemând. 

O catapultă uriașă ieși din Pădurea Nedreaptă (Gaff aflase că așa se numea). Înainte ca 

vreunul din noi să apuce să facă ceva, catapulta trase. Bomba lovi cu putere scutul, încât eu am fost 

azvârlit la pământ și am rămas inconștient.  

– Stropi! strigă Dina. Asta a fost tot ce-am mai auzit înainte să leșin. Am mai auzit o ploaie 

de săgeți și pe Dina țipând.                                         

 

 

Capitolul 5 

 

Povestea infirmierei 
 

M-am trezit în infirmeria bazei, unde i-am văzut pe prietenii mei întinși pe alte paturi.  

– Bine că te-ai trezit, a spus o voce de femeie. Infirmiera, Evella Tresky, o femeie în vârstă 

de 39 de ani, intră în salon, ieșind din biroul propriu.  

M-am ridicat în capul oaselor și am simțit mâna doamnei Tresky țintuindu-mă la loc în pat. 

– Trebuie să stai aici peste noapte, a spus ea, fluturându-şi coama de păr negru.  

– Cine se va ocupa de Rowcklashjoy? am spus eu. 

Infirmiera s-a cutremurat, dar mi-a răspuns: 

– Domnul director a pus o armată de soldați să păzească baza.  

– Dar ei n-au puteri; trebuie să merg acolo și să-i ajut, am spus. 

– Dacă-ți spun un secret, rămâi? m-a întrebat Tresky. 

– Păi… da, am cedat eu. 

– În regulă, a început infirmiera. Am aflat de la domnul Cryn că „Stropi” este doar o poreclă… 

– Da, zău! am exclamat ofensat. 

– … și că numele tău adevărat este știut de puține persoane, acelea fiind de partea lui Știm-

Noi-Cine. 

– De partea lui Rowcklashjoy? am întrebat.  

– Nu rosti numele acela! a spus infirmiera. 

– Care este adevăratul meu nume?  

– Promite că nu spui nimănui. 

– Promit. 
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– Venneron Wofens. 

– Au! Mi-am privit mâinile. Erau bandajate . 

– Săgețile v-au rănit cam grav, spuse Tresky. 

– De ce e tatăl meu rău?  

– Se spune că, de când a fost obligat să se despartă de tine, a hotărât să se răzbune. 

– A fost o-obligat să s-se d-despartă de mine? De ce?  

– Din cauza tatălui lui Kness, veni răspunsul. Ar trebui să aveți mai multă grijă la Damaieni. 

Noroc că n-au dat foc săgeților.  

– Am încercat să-i protejez, dar n-am avut destulă putere. 

– Te-ai străduit cât ai putut, spuse ea. 

Am zâmbit și am întins o mână tremurândă spre paharul cu apă de pe noptieră. 

– Cât va trebui să stau aici?  

– Peste noapte, repetă infirmiera. 

– Ce vrea Rowcklashjoy de la noi? 

Infirmiera s-a cutremurat la auzul numelui lui Rowcklashjoy, dar răspunse:  

– De câțiva ani, El tot caută răzbunare pe domnul director. Se zice că un băiat special va trebui 

să păzească Medalionul de Aur ca El să nu-și pună mâinile pe acest Medalion, încheie infirmiera. 

– Și eu trebuie să-l păzesc? am întrebat știind că despre mine era vorba.  

– Este o legendă despre Medalionul de Aur, spuse Tresky. Se spune că Medalionul de Aur 

este unul dintre Obiectele de Suflet ale Lui. 

– Care „lui”? Vă referiți la Rowcklashjoy? 

– Nu, ci la un agent foarte periculos care îl posedă pe tatăl tău. 

– Obiecte de Suflet? Ce sunt astea? 

– Obiectele de Suflet sunt niște obiecte foarte prețioase pentru El. În Obiectele de Suflet se 

ține parte din puterea Lui. Dacă Obiectele de Suflet sunt distruse, puterea Lui va dispărea, continuă 

infirmiera. 

– Aveți o problemă în a rosti numele agentului respectiv? am ripostat eu. 

– Nu avem voie să rostim numele Lui, se apără infirmiera. 

– Câte Obiecte de Suflet are agentul? 

– Are cinci Obiecte de Suflet. Medalionul de Aur este primul dintre ele. Mai trebuie găsite 

încă patru, spuse Tresky. 

– De unde știți atâtea? Sunteți o infirmieră. 

– Am fost cândva un spion, spuse ea părând jignită.  

Domnul Cryn m-a trimis să-l spionez pe agentul acela. Așa am aflat tot ce știu.  

– Mai spuneți-mi despre Obiectele de Suflet, m-am rugat eu.  

– Bine, începu doamna Tresky. Acum mult timp, tatăl tău, Wofens, a absolvit școala aceasta. 

Dorea să devină unul dintre Acuptori. Ei păzesc Institutul Creațiilor Științifice. Într-un seif erau cinci 

dintre cele mai valoroase artefacte care au fost găsite de Acuptori: Medalionul de Aur, Sabia 

Smaraldelor, Cuțitul Tehno-Criptic, Mantia Zburătoare și Pistolul Ucigător. Obiectele de Suflet erau 

periculoase, așa că, ca acestea să nu îi pună în pericol pe Acuptori, Dester Wofens le-a furat ca să le 

studieze magia. Când a părăsit Institutul Creațiilor Științifice, alarma s-a declanșat. Toți Acuptorii au 

năvălit afară. Prietenii lui, Damaienii, le-au explicat Acuptorilor planul lor de a-i proteja până ce 

Wofens a plecat cu artefactele. Doi Damaieni l-au însoțit. Aceștia se numeau Siravenna Dosc ( o 

verișoară de-a Lui) și Tamins Opplock. 

Când au ajuns la sediul lor ( care era în Umes), Wofens a păstrat Medalionul de Aur iar 

celelalte le-a ascuns în seifuri, ca puterea lor să nu se dezlănțuie. 

Domnul director Cryn a mers în căutarea Obiectelor de Suflet ( crezând că Wofens le-a ascuns 

ca să le păstreze pentru el) și a găsit Medalionul de Aur. Când l-a atins, însă, a fost curentat. Atunci, 

a țâșnit spre director un taur căruia îi zicea Bool. De-aici s-a ales cu tăietura de pe braț. A spus că cine 

va avea aceeași tăietură îl va învinge pe El. 



95 

– Nu pot să cred, am zis eu și i-am arătat infirmierei cicatricea de pe brațul drept. Nu sunt 

pregătit. 

– Vei izbuti, până la urmă, a spus ea blând.  

– Nu pot. Nu eu. C-Cum să f-fac asta? 

– Maladonya te va aștepta mâine în curte. 

Ochii mi se umplură de lacrimi. Văzându-mă, doamna Tresky îmi luă mâna stângă în palma 

ei.  

– O să fie bine, a spus ea. 

În noaptea aceea, m-am gândit la povestea infirmierei. Nu am putut dormi bine. Mi-am 

înghițit lacrimile ca să nu m-audă doamna Tresky. 

Mâinile mă dureau tare. De mai multe ori am văzut bandajul înroşindu-se.  

Mă tot foiam și plângeam în tăcere. La un moment dat am simțit-o pe infirmieră așezându-se 

pe patul în care dormeam ( sau cel puțin încercam). 

– Aveți vreo idee  pe unde ar putea fi Sabia Smaraldelor? am spus.  

– Ultima dată când am văzut-o era pe muntele Derenac. Nu știu dacă acum mai este acolo, 

mi-a răspuns.  

– Bine, dar cine e Maladonya? am spus. 

– L-ai cunoscut pe Madeus?  

– Da. 

– Atunci Maladonya e un robot de felul lui. Doar că e de sex feminin.  

– Dar Madeus nu va veni? 

– Nu, Venneron. El trebuie să rămână aici. 

În noaptea aceea, doamna Tresky a dormit cu mine.  

 

(va urma) 

 

 

PICTURĂ de ALEXIA COVACIU, clasa a VII-a C  
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TABLOU de 

DIANA MÂRZA, 

clasa a IX-a A  
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DESEN de  

ALEXANDRU PÂRV,  

clasa a VI-a B  
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Despre liceu 
 

 

 

O particularitate a categoriei adolescenților absolvenți este absolventul Colegiului 

Național „Emil Racoviță”, Cluj Napoca. Datorită numărului relativ mic de elevi, liceul își 

permite luxul de a personaliza și individualiza procesul de învățare al fiecăruia. Când te 

afli în sistem, ca elev, nu ești pe deplin conștient de acest fapt. Totuși, plonjând în 

anonimitatea mediului universitar, începi să apreciezi tactul didactic al profesorilor din 

clasele mici. Acest tact didactic constă în a ști când, unde și în ce măsură trebuie pusă 

presiune pe elev cu scopul ca el să se dezvolte și să crească. O tensiune prea mare aplicată, 

o suprasolicitare, ar duce la o cedare și pierdere intelectuală a elevului, în timp ce una 

prea mică, ar duce la plafonare. Acesta cred că este un aspect subapreciat și subdiscutat 

în mediul academic – capacitatea corpului profesoral de a acționa ca un întreg cu scopul 

de a scoate la iveală potențialul maxim al elevului. 

Liceul este un moment determinant în viața unui copil deoarece în această perioadă 

de timp el trebuie să caute domeniile în care se regăsește, în care vrea și poate performa. 

Este prematur ca în clasa a opta să fie pus să își îngusteze aria de studiu deoarece, din 

experiența mea, abia în perioada liceului începi ușor, timid să privești lucrurile într-o 

manieră critică, să distingi frumosul de urât, binele de rău și așa mai departe. Doar odată 

cu nașterea acestui spirit critic elevul poate să aleagă pe ce se va concentra în viitor adică 

ceea ce se numește „chemare” pentru o anumită profesie, astfel că în perioada liceului 

este esențial ca profesorii, ca întreg, să fie alături de elev în procesul de autodescoperire. 

Ceea ce este trist totuși este că aceasta este o practică izolată între pereții unei școli. 

Cred că o modificare care ar fi într-adevăr benefică în sistemul de învățământ este crearea 

unor clase pe diferite niveluri de dificultate astfel încât elevul să poată alege ce dorește să 

aprofundeze și ce nu, fără a fi privat de studiul vreunei discipline. 

Specializarea timpurie, purismele în învățământul pre-universitar duc la formarea 

unor indivizi care știu să acționeze doar în figură, neținând cont de fond; persoane care 

acționează doar pe segmentul lor, fără o imagine de ansamblu sau capacitatea de a 

conștientiza consecințele pe care orice demers le are. Cel mai bun exemplu în acest sens 

este spațiul arhitectural, unde, odată cu postmodernismul, fiecare clădire există doar 

pentru sine, nu mai dialoghează cu ceea ce se află în jurul ei și creează în acest fel țesuturi 

incoerente, deloc estetice, care nu emană altceva decât nevroză. De exemplu, trecem 

zilnic pe lângă construcții care nu au niciun numitor comun cu spațiul în care sunt 

amplasate, iar rănile arhitecturale nu sunt singurele de care suferă societatea ca urmare a 

acestei obsesii pentru specializare. În această lume atât de complexă, fiecare materie din 

programa școlară este vitală pentru o minimă înțelegere a unor mecanisme, înțelegere fără 

de care se creează pur haos.  

Mai mult, consider că triada elev – părinte – profesor este esențială pentru 

atingerea unei astfel de înțelegeri, fiind singura cale spre performanța autentică. Cred că 

în cadrul Colegiului Național „Emil Racoviță” fiecare actor din procesul de predare-

învățare se străduie să își joace rolul exemplar. Rețeta debutului în ceea ce urmează a se 
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numi succes constă în convergența dintre elevii dedicați, părinții care investesc resurse 

considerabile în educația copiilor și profesorii care prin modul în care se ocupă de elevi, 

depășesc cerințele profesiei. Îmi place să cred că datorită acestei reușite colaborări, eu 

împreună cu colegii mei, am reușit să intrăm pe primele poziții la facultățile dorite, dar 

nu doar ca medici, informaticieni sau arhitecți, ci în calitate de persoane rotunde.  

Îmi aduc aminte cu drag că în anii terminali profesorii ne-au permis sa ne pregătim 

intens pentru materiile care erau relevante pentru admiterea la facultate. Nu e ușor să 

armonizezi interesele elevilor cu sistemul de învățământ, motiv pentru care le mulțumesc 

din suflet!  

De fiecare dată revin la școală cu multă bucurie și având în vedere că am acoperit 

doar succint problematica desenării viitorului îi invit pe colegii mei mai mici să îmi scrie 

oricând pe platformele social-media! Mult succes în viitor!  

 
 

DIANA DAN, absolventă CNER, 

promoția 2021, 

președintă a Consiliului elevilor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICTURĂ 

de 

ALEXIA COVACIU, 

clasa a VII-a C 
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Culture, though often overlooked by 

today’s youth, remains one of the most, if not 

the most emblematic symbol of a country. 

Cultural dress, traditional food, historical 

literature-they all serve to define not only a 

country’s history, but also its identity. 

 

Climate change threatens the fiber of 

our being as humans. We no longer look at 

bodies of water as relaxing havens, but rather 

as a way of disposing rubbish. Dense forests 

turn into decrepit landscapes, while ethereal 

hills become urban jungles, encased in 

concrete. Summers are now unbearable, as 

are winters, spring and fall are bygones. We 

refuse to acknowledge it, but the world is 

fundamentally changing and we are allowing 

it. 

 

 

These are some of the subjects 

tackled by the “Don’t Judge a Book by its 

Cover” Erasmus+ Project organised by 

“Emil Racovita” National College in colla-

boration with secondary schools from 

Germany, Italy, and Portugal. By partici-

pating, students from all over Europe were 

able to travel to unexplored places, to chal-

lenge prejudices, while furthering them-

selves as citizens of the world. Through it 

they were able to learn empirically about 

how cultures, while vastly different, are still, 

somehow, similar, to acquire knowledge 

about the clothing industry impact on our 

climate and travel to multiple countries for 

the first time. 

 

On a more subjective level, Raluca’s 

experience was truly bewildering: 

 

“National costumes, traditional food, 

historical literature, cultural exchange, tons 

of dancing and singing, exquisite workshops, 

friendly teachers and more than anything, 

friends that last a lifetime- put together, just 

like pieces of a puzzle, all these small things 

made my experience unforgettable. 

 

Cultura, deși adesea neglijată de către 

tinerii din ziua de azi, este unul dintre cele 

mai emblematice simboluri ale unei țări. 

Portul popular, mâncarea tradițională, 

literatura istorică – toate definesc nu numai 

istoria unei țări, ci și identitatea sa. 

 

Schimbările climatice amenință ființa 

umană. Nu mai privim mările și oceanele, 

râurile și lacurile ca fiind niște oaze de fru-

musețe, ci mai degrabă ca pe un “coș” de gu-

noi. Pădurile, cândva verzi și dese, se trans-

formă în peisaje aride, în timp ce superbele 

dealuri devin jungle urbane, munți de beton. 

Verile sunt acum toride, iernile lipsite de ză-

padă, în timp ce primăvara și toamna nu se 

mai disting. Refuzăm să recunoaștem acest 

lucru, dar lumea se schimbă fundamental și 

noi permitem schimbarea. 

 

Acestea sunt câteva dintre subiectele 

abordate de Proiectul Erasmus+ „Nu judeca 

o carte după copertă”, organizat de către 

Colegiul Național „Emil Racovița” în 

colaborare cu școli din Germania, Italia și 

Portugalia. Prin participare, elevii din toată 

Europa au oportunitatea să călătorească în 

locuri neexplorate, să conteste prejudecățile, 

dezvoltându-se, în același timp, ca cetățeni ai 

lumii. Prin intermediul proiectului, ei învață 

despre modul în care culturile, deși diferite, 

sunt încă, într-un fel, similare, dobândesc 

cunoștințe despre impactul industriei modei 

asupra climei noastre și călătoresc în mai 

multe țări pentru prima dată. 

 

 

La un nivel mai subiectiv, experiența 

Ralucăi a fost cu adevărat uluitoare: 

 

„Costume naționale, mâncăruri tradi-

ționale, literatură istorică, schimburi cultu-

rale, nenumărate dansuri și cântece, ateliere 

interesante, profesori prietenoși și mai mult 

decât orice, prieteni pe viață – toate laolaltă, 

asemenea pieselor unui puzzle, au transfor-

mat experiența mea într-una de neuitat. 
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Although I entered the project back in 

the 9th grade, young and without a clue about 

what to expect, I was eager to learn. Unfor-

tunately, as the pandemic began, the whole 

project was put on standstill. Two years later, 

with great efforts on the teachers’s side, and 

a few excited students, we were back in the 

game. 

 

I still remember the day I applied to 

travel to Germany. A little bit unsure, but 

open to the experience, I packed my bag and 

headed to the airport. Little did I know it was 

going to be the beginning of an adventure. 

We arrived late in the afternoon in the city of 

Essen, located in the North of the country, 

near the border with The Netherlands. We 

were warmly welcomed by one of the 

German teachers, Martina, who lead us the 

hotel and introduced us to the streets of a 

lively city, already prepared for the up-

coming holidays. We met the students, both 

German and Portuguese (the Italians were 

not due to join us back then due to the covid 

restrictions) that first evening and I knew 

from the very first moment that we were go-

ing to have a blast. Along the week we tra-

veled to school by bus. We had fun work-

shops, I was assigned to be chief editor of the 

magazine. It was truly a pleasure to work 

with such gifted people. I found some skilled 

writers among the German girls and also 

some students truly dedicated to learning. 

Working on the magazine, I had the chance 

to catch a glimpse of everybody’s work, but 

I was particularly impressed by the stories of 

students from all over the globe who have 

found a home in Germany. They had run 

away from discrimination and an unhappy 

life. They did it for themselves and the world 

should recognize their courage. Adapting to 

a new life wasn’t easy, challenges arose at 

every step, especially because they were 

eager to preserve their culture. And they did. 

They managed to keep their traditions alive, 

their specific clothing and religious beliefs. It 

is truly amazing how human beings open 

their hearts and homes for the greater good, 

how different cultures blend together and 

create a multicultural society which holds a 

Deși am intrat în proiect încă din 

clasa a IX-a, un boboc la început de drum, 

fără nicio idee despre ce mă aștepta, eram 

dornică să învăț. Din păcate, o dată cu 

pandemia, întregul proiect a fost suspendat. 

Doi ani mai târziu, cu eforturi mari din partea 

profesorilor și câțiva elevi entuziasmați, ne-

am reîntors în joc. 

 

Îmi amintesc încă ziua în care am 

aplicat pentru călătoria în Germania. Puțin 

nesigură, dar deschisă la o nouă experiență, 

mi-am făcut bagajul și m-am îndreptat spre 

aeroport. Nici măcar mu bănuiam ca este în-

ceputul unei mari aventuri. Am ajuns după-

amiaza târziu în orașul Essen, situat în 

Nordul țării, în apropierea graniței cu Țările 

de Jos. Am fost întâmpinați cu căldură de una 

dintre profesoarele nemțoaice, Martina, care 

ne-a condus la hotel și ne-a făcut cunoștință 

cu străzile unui oraș plin de viață, deja 

decorat pentru sărbătorile de iarnă. Ne-am 

întâlnit cu elevii, atât germani, cât și portu-

ghezi (italienii nu au putut să ni se alăture 

atunci din cauza restricțiilor de covid) în pri-

ma seară și am știut din prima clipă că ne 

vom distra de minune. Pe parcursul săptă-

mânii am mers către școală cu autobuzul. Am 

avut ateliere distractive. Eu, una, am fost 

desemnată redactor-șef al revistei de proiect. 

A fost o adevărată plăcere să lucrez cu oa-

meni atât de talentați. Am descoperit niște 

scriitori pricepuți printre fetele germane, pre-

cum si eleve dedicate pe deplin procesului de 

învățare. Lucrând la revistă, am avut șansa să 

arunc o privire asupra muncii tuturor. Am 

fost deosebit de impresionată de poveștile 

elevilor din toată lumea care și-au găsit o 

casă în Germania. Au fugit din calea discri-

minării și a unei vieți nefericite. Au făcut-o 

pentru ei înșiși și lumea ar trebui să le recu-

noască curajul. Adaptarea la o viață nouă nu 

a fost ușoară, provocări au apărut la tot pasul, 

mai ales că scopul lor era să-și păstreze 

cultura. Și au făcut-o. Ei au reușit să-și păs-

treze vii tradițiile, îmbrăcămintea specifică și 

credințele religioase. Este cu adevărat ui-

mitor cum ființele umane își deschid inimile 

și casele pentru binele comunității, cum di-

ferite culturi se îmbină și creează o societate 
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place for everybody. I could feel how warm 

the people were and how much they trea-

sured their traditions and wished to share 

them. The week started as a learning activity 

and slowly turned into six days of building a 

home together. A home in our hearts, where 

everybody is accepted and cherished for 

what they are, where what we wear and 

where we come from is a from of self ex-

pression and not a source of prejudice, where 

sharing is the only way of moving forward 

and love is the medicine for all broken souls. 

 

 

 

Exploring the city centre with its 

huge Christmas fare together with the other 

students was a bliss. The locals guided us 

along their favorite attractions and places and 

transformed a walk down town into an ad-

venture with the core purpose of under-

standing each other. Eating loaded parmesan 

pasta under the Christmas lights while lis-

tening to a funny story told by one the 

Germans became a core memory of mine. It 

was like a shower of happiness. I was 

surrounded by smiles, feeling like I was let 

into an essential secret of humanity: to-

getherness.  

 

It is worth mentioning what an impact 

the Romanian team managed to have on our 

international friends. It turned out that we, as 

a nation, have preserved our traditional 

clothing mush better than other cultures and 

we also hold a sense of pride when wearing 

them. We were constantly congratulated on 

always being on time and putting a good 

amount on effort into our work. Despite 

being a bit perfectionists, us, Romanians are 

hardworking people, always prepared for a 

presentation delivered with a large smile. We 

were appreciated for our friendliness and 

dedication. It is true, compared to the wes-

terns, we are a notch more stressed and we 

put quite the pressure on ourselves. We 

learned to approach things with greater ease 

from the Germans and to have more fun from 

the Portuguese. 

 

multiculturală în care fiecare are un loc. Am 

putut simți cât de calzi erau oamenii și cât de 

mult își prețuiau tradițiile și doreau să le îm-

părtășească. Săptămâna a început ca o acti-

vitate de învățare și s-a transformat, încet, în 

numai șase zile, într-una de construcție a unei 

case împreună. O casă în inimile noastre, 

unde toată lumea este acceptată și prețuită 

pentru ceea ce este, unde ceea ce purtăm și 

de unde venim reprezintă o expresie a sinelui 

și nu generează prejudecăți, unde împărtăși-

rea este singura modalitate de a merge mai 

departe și iubirea este medicamentul pentru 

toate sufletele zdrobite. 

 

Explorarea centrului orașului, unde 

ne aștepta târgul de Crăciun, împreună cu 

ceilalți elevi, a fost o adevărată bucurie. Lo-

calnicii ne-au prezentat locurile lor preferate 

și au transformat o plimbare prin oraș într-o 

aventură cu scopul principal de a ne cunoaște 

reciproc. Să mănânc paste cu parmezan sub 

luminile de Crăciun, în timp ce ascultam o 

poveste amuzantă spusă de unul dintre ger-

mani a devenit o amintire esențială a mea. A 

fost ca o ploaie de fericire. Eram înconjurată 

de zâmbete, simțindu-mă ca și cum aș fi aflat 

un secret esențial al umanității: a fi împreună. 

 

 

De menționat este și impactul pe care 

a reușit să îl aibă echipa României asupra 

prietenilor noștri internaționali. S-a dovedit 

că noi, ca națiune, ne-am păstrat portul 

popular mai bine decât alte culturi și avem, 

de asemenea, un sentiment de mândrie atunci 

când le purtăm. Am fost în mod constant 

felicitați pentru punctualitate și efortul depus 

în toate. În ciuda faptului că suntem puțin 

perfecționiști, noi, românii, suntem oameni 

harnici, mereu pregătiți pentru o prezentare 

susținută cu zâmbetul pe buze. Am fost 

apreciați pentru prietenia și dăruirea noastră. 

Este adevărat, față de occidentali, suntem 

mai stresați și punem prea multă presiune pe 

noi înșine. De la germani, am învățat să 

abordăm lucrurile cu mai multă ușurință, iar 

de la portughezi, să ne distrăm mai mult. 
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The learning week came to an end 

just as fast as it began, and despite our best 

efforts we barely resisted to shedding a tear 

before leaving. We weren’t just leaving the 

city of Essen and a beautiful country, we 

were saying goodbye to the people who had 

become our family in just six days. And 

family we remained, as months later we were 

still texting each other on our birthdays or at 

random times just to see how thongs were 

going. It is truly beautiful how relationships 

last through time and distance if we show 

up.  

 

Later on, in May, we hosted a lea-

rning week at our school, in the heart of Cluj-

Napoca. This time, we were able to live the 

experience to the fullest, as the pandemic 

was no longer an issue and we were allowed 

to host the students in our own homes. I, 

myself, took care of a German girl, which I 

had met before, when visiting their school in 

December. I come from a lively family, with 

numerous children, so I was more than ex-

cited to welcome her into our house and use 

the week to guide her through the most 

unique experiences. The truth is, I was ner-

vous too, as the responsibility was quite seri-

ous, but now, as I sit down and write about it, 

I can say it was a success. No sooner had she 

arrived than I took her to a family gathering. 

My godparents welcomed her just as warmly 

as my parents did. I was surprised to see how 

much she enjoyed our traditional dishes, 

freshly cooked by the ladies of the house: just 

one bite of garlic bread with grilled lard and 

she was smiling with her whole face. We 

became friends that very night. The activities 

at school were numerous and demanding, but 

we never stood back from a challenge. My 

guest worked in designing pieces of clothing. 

She put together the most beautiful shirt I’ve 

seen all week. It was exquisite because it 

represented her fully, just like she had put her 

personality into plain pieces of material. Ac-

tually, that’s how all the pieces turned out 

and once more, we were proven that fashion 

means self expression and freedom. Mean-

while, I worked with other five students on a 

play about discrimination and judging by the 

Săptămâna de învățare s-a încheiat la fel 

de repede cum a început și, în ciuda eforturilor 

noastre, ne-am despărțit cu lacrimi. Nu părăseam 

doar orașul Essen și o țară frumoasă, ci ne luam 

rămas bun de la oamenii care ne deveniseră 

familie în doar șase zile. Și am rămas familie, 

pentru că luni mai târziu încă ne trimiteam 

mesaje unul altuia de zilele noastre de naștere 

sau la întâmplare, doar pentru a vedea cum mai 

merg lucrurile. Este cu adevărat frumos cum 

relațiile interumane depășesc spațiul și timpul, 

dacă ne implicăm cu sufletul. 

 

Mai târziu, în luna mai, a avut loc o să-

ptămână de învățare la școala noastră, în inima 

orașului Cluj-Napoca. De data aceasta, am putut 

trăi experiența la maximum, întrucât pandemia 

nu mai era o problemă și ni s-a permis să 

găzduim elevii în propriile case. Eu însămi am 

avut grijă de o nemțoaică, pe care o mai 

întâlnisem înainte, atunci când le vizitasem 

școala în decembrie. Vin dintr-o familie plină de 

viață, cu numeroși copii, așa că am fost mai mult 

decât încântată să îi urez bun venit în casa 

noastră și să folosesc săptămâna pentru a o ghida 

prin cele mai inedite experiențe. Adevărul este 

că eram și puțin stresată, responsabilitatea fiind 

una considerabilă, dar acum, în timp ce depăn 

amintirile, pot spune că a fost un succes. Imediat 

ce a sosit, am luat-o cu mine la o adunare de fa-

milie. Nașii mei au primit-o la fel de călduros ca 

și părinții. Am fost surprins să văd cât de mult i-

au plăcut preparatele noastre tradiționale, 

proaspăt gătite: doar o mușcătură de pâine cu 

usturoi și slănină la grătar și zâmbea cu toată 

fața. Ne-am împrietenit încă din seara aceea. 

Activitățile de la școală au fost numeroase și 

solicitante, dar nu ne-am ferit din calea provo-

cărilor. Musafira mea a lucrat la proiectarea de 

piese vestimentare, rezultatul fiind cea mai 

frumoasă cămașă pe care am văzut-o. Era 

incredibilă pentru că o reprezenta pe deplin, de 

parcă și-ar fi țesut întreaga personalitate în 

simplele bucăți de material. De fapt, toate 

creațiile s-au dovedit a fi impresionante și, încă 

o dată, ni s-a dovedit că moda este o formă de 

exprimare și o expresie a libertății. Între timp, eu 

am lucrat împreună cu alți cinci elevi la o piesă 

de teatru pe tema discriminării și, judecând după 

lacrimile din ochii profesorilor noștri la 
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tears in our teachers’s eyes at the final show, 

we managed to light a beautiful feeling in 

their souls, a small flame of compassion. 

 

On an inter-human level we stren-

gthened the bonds that we had built in the 

past mobilities and created new ones at the 

same time. In the evenings, we took them out 

to our favorite restaurants and showed them 

what we loved about our city. We sang so 

much that week. The Italians were the artist 

of the group and taught us happiness. They 

sang everywhere. They sang to cheer them-

selves up, they sang when bored, they sang 

on the bus and on the street. From these ama-

zing people, I learned to take things easier, to 

relax sometimes, as they always held a sense 

of belief that it was all going to be alright in 

the end. 

 

A moment to remember was teaching 

them our traditional dance: “hora”, and just 

as beautiful was learning how to make bread 

together at a traditional house near Cluj. Not 

surprisingly, some things were new to us, 

Romanian teenagers, as well. Therefore, we 

got the chance to rediscover ourselves, just as 

well as we found out about others.” 

 

As can most infer, the experience was 

a once in a lifetime one. Unknown faces 

became friendly ones, hidden facts about our 

own cultures were uncovered, and we finally 

understood the personal level of fashion. It is 

a form of expression, a way of identifying 

culturally, and, while very destructive to the 

planet, we can use it to prevent any more 

damage. 

 

Such a project is immensely valuable. 

We can connect on a personal level to issues 

that may seem out of our interests, but, 

instead, directly impact us. We urge you all 

to participate in as many activities regarding 

these matters. We have been positively 

shaped by this experience, and we think it’s 

effects will remain with us further. 

 

spectacolul final, am reușit să trezim un 

sentiment frumos în sufletele lor, o mică flacără 

a compasiunii.  

 

La nivel interuman, am întărit legăturile 

pe care le construisem în mobilitățile anterioare 

și am creat altele noi în același timp. Seara, le-

am prezentat restaurantele noastre preferate și 

locurile care fac din orașul nostru unul aparte. 

Am cântat atât de mult în acea săptămână. 

Italienii erau artiștii grupului și ne-au învățat ce 

este fericirea. Cântau peste tot. Cântau pentru a 

se înveseli, cântau când se plictiseau, cântau în 

autobuz și pe stradă. De la acești oameni 

minunați, am învățat să iau lucrurile mai ușor și 

să mă relaxez uneori. Cu ei, aveam întotdeauna 

sentimentul că totul va fi bine în cele din urmă. 

 

 

Un moment demn de ținut minte a fost 

a-i învăța dansul nostru tradițional „hora” și la fel 

de frumos a fost să facem pâine împreună la o 

casă tradițională de lângă Cluj. Deloc 

surprinzător, unele lucruri erau noi și pentru noi, 

adolescenții români. Prin urmare, am avut șansa 

să ne redescoperim pe noi înșine, nu numai să îi 

cunoaștem pe ceilalți.” 

 

 

După cum se poate deduce, experiența a 

fost una unică. Fețe necunoscute au devenit 

prietenoase, detalii ascunse despre propriile 

noastre culturi au fost descoperite și am înțeles 

în sfârșit impactul modei asupra vieților noastre. 

Moda e o formă de exprimare, o modalitate de 

identificare culturală și, deși este foarte 

distructivă pentru mediul înconjurător, o putem 

folosi pentru a preveni alte daune. 

 

Un astfel de proiect este extrem de va-

loros. Ne deschide ochii asupra unor probleme 

care pot părea nesemnificative pentru noi, dar 

care ne afectează viețile în mod direct. Vă 

îndemnăm pe toți să participați la cât mai multe 

activități pe temele prezentate și nu numai. 

Pentru noi, experiența a fost una pozitivă, iar 

efectele ei se vor vedea o viață întreagă. 
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MARIA ANANDA TULAI, clasa a X-a 

 

 

Tricolorul flutură în bătaia vântului de toamnă care prevestește ploaia. În scurt timp vom fi 

ajuns în gara din Alba Iulia, un oraș care urmează să devină din nou un loc care pecetluiește chinurile 

și nenorocirile prin care a trebuit să treacă acest popor, dar și izbăvirile lui. Precum toate națiile au 

trecut prin încercări și România a trebuit să se lupte cu ale ei, dar încă o dată a ieșit soarele peste 

români, încă o dată ei se vor bucura, căci multă le-a fost suferința, și sper că vor trece veacuri până 

ce întunericul va veni iar peste ei. Astăzi, la data de 15 octombrie 1922, a sosit vremea ca patria să-

și încoroneze regii de mult așteptați...  

Iată că am sosit în oraș. Ionel Brătianu și primarul Aurel Sava ne întâmpină cu pâine și sare. 

Poate că pe masa lui Mihai Viteazul de dinaintea bătăliei de la Șelimbăr se aflau tot acestea două. 

După victoria de la 28 octombrie 1599 și după campania reușită din Moldova din luna mai a anului 

1600, acesta se va putea intitula în iunie ,,domn al Țării Românești și al Ardealului și a toată Țara 

Moldovei”, unind pentru puțin timp cele trei principate și stârnind în sufletele săracei populații o idee, 

un vis de alipire și de legare de patrie a tuturor românilor, fie ei în Moldova, Țara Românească sau 

Transilvania. Astfel, Mihai va deveni un simbol național pentru popor, care, după ce a văzut că într-

adevăr se poate uni și că poveștile din străbuni pot să devină realitate, s-a hotărât să facă orice pentru 

înfăptuirea României Mari. Pășesc pe pământul transilvănean și gândul mă duce la unul din 

evenimentele cruciale care a făcut posibilă unirea și în cele din urmă această încoronare, Primul 

Război Mondial. După doi ani de neutralitate și după multe stăruințe din partea celor două blocuri 

militare (Antanta și Puterile Centrale), dar și a unor scrisori neoficiale trimise către Antanta pentru a 

ne apropia de aceasta, țara noastră hotărăște să intre în alianța din care făceau parte două persoane pe 

care le cunoșteam foarte bine. ,,Împăratul Rusiei și Regele Angliei fiind amândoi verii mei primari, 

era ușor pentru mine să am legături neoficiale cu ei și desigur eram gata să-mi servesc țara pe orice 

cale.”1. Astfel, Brătianu semnează la 4 august 1916 (17 august după calendarul nou, folosit în 

România din 1919) tratatul de aderare al României la Antanta, prin care țara se angajează să intre în 

război de partea acestei alianțe, încetând toate relațiile comerciale și economice cu dușmanii Triplei 

Înțelegeri. Cel mai important lucru care a rezultat prin iscălirea acestei convenții a fost că noii aliați 

recunoșteau dreptul istoric al României asupra teritoriilor aflate sub stăpânire austro-ungară 

(Transilvania, Banatul și Bucovina). Îl voi aprecia pe Ferdinand până la finalul vieții, pentru că a ales 

binele țării deasupra originilor sale nemțești. Ca urmare a acestor fapte, peste 10 zile va avea loc 

Consiliul de Coroană care va hotărî oficial intrarea patriei noastre în război, în seara acelei zile 

ambasadorul Edgar Mavrocordat înmânând la Viena o notă informativă cu privire la decizia 

României Mici.   

Uitându-mă pe fereastra trăsurii îi văd pe românii mei cât de fericiți sunt și cu ce ardoare 

ridică drapelele albastru-galben-roșu. În fruntea cortegiului se află două plutoane de soldați în 

uniformă de gală, urmați de trăsura generalul Paul Angelescu, mareșalul Curții Regale. În spatele 

nostru defilează o alta cu Carol și soția sa, Elena. Sper că acesta este la fel de bucuros ca și mine. De 

ziua lui are loc încoronarea regilor țării în care s-a născut și ai cărei conducător va deveni când Nando 

va părăsi această lume. Nu mi-aș putea imagina că va veni o astfel de zi, când va trebui să-mi iau 

rămas bun de la soțul meu. Chiar dacă relația dintre noi nu este cea mai călduroasă, aceasta se bazează 

 
* Lucrare care a obținut Premiul I la Concursul Național ,,Arc peste timp - Încoronarea visului de unire”. 
1 Hannah Pakula, Ultima romantică. Viața reginei Maria a României, Ed. Lider, București, 2004, p.237 
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pe încredere și pe un devotament reciproc, știind că ,,menirea și țelurile noastre erau aceleași și 

trăiam amândoi pentru același ideal: binele țării noastre. Aceasta ne făcea răbdători unul față de 

altul și ne insufla fiecăruia îngăduința pentru cusururile celuilalt”1. Văzându-mi norodul, îmi 

amintesc de o altă ipostază asemănătoare, când treceam din nou printre el, dar de acea dată chiar dacă 

erau zile înnorate ca aceasta, pe fețele românilor nu se vedeau zâmbete, ci chinuri și durere. Poporul 

a dat dovadă de curajul lui pe front când pentru împlinirea visului de mult păstrat cu grijă în inima 

lui, mânat de conștiința națională și de iubirea de patrie, a trebuit să se lupte cu dușmanii care de 

veacuri au prădat toate bogățiile țării și pe simplii oameni care trăiau pe acele meleaguri. Scopul 

nostru era unul clar: eliberarea din mâinile viclene ale inamicilor a ceea ce constituie ,,runinele” 

fostelor teritorii care au făcut parte din România. Încă mai aud tunurile cu artilerie care zguduiau 

cerul când mă aflam pe front. Încă îi mai văd pe săracii ostași răniți, cu oasele rupte, mutilați, bolnavi 

și descurajați. Chiar dacă intrarea României în război a început bine, după o lună și jumătate eram 

aproape de a fi bătuți pe ambele fronturi, în Transilvania și Dobrogea. Lucrurile ar fi arătat mai diferit 

dacă la Consiliul de Război de pe 15 septembrie 1916, Ferdinand ar fi ascultat de generalul Constantin 

Prezan și nu ar fi oprit ofensiva din Transilvania, întărind, de asemenea, unele puncte de pe frontiera 

de sud. Pe Valea Prahovei am câștigat o luptă la 9-25 octombrie, dar nu ne-am putut bucura prea mult 

de ea, căci feldmareșalul August von Mackensen, care deja cucerise bucăți din țară, va străpunge 

frontal pe Valea Jiului, înaintând spre Olt și ocupând și Dobrogea, urmând ca la 23 noiembrie să facă 

același lucru cu Bucureștiul. Noi ne-am retras în  Moldova, ,,pământ al făgăduinței”, pentru câteva 

zile în noiembrie, iar din decembrie ne-am stabilit definitiv acolo pe timpul războiului. Cu noi a venit 

și Consiliul de Miniștri, la 11 decembrie Brătianu primind conducerea unui nou guvern de Uniune 

Națională. Armata Română își reorganizează comandamentul, obținând echipament modern adus de 

aliați la începutul lui 1917. Acest an se va remarca prin gloria Armatei la victoriile de la Mărăști, 

Mărășești și Oituz, împingând frontul înapoi pe o lățime de 30 km și salvând țările române de la 

desființarea lor, dacă rezultatul bătăliilor ar fi fost diferit. Fiind în Moldova, am încercat să-mi 

continui misiunea de îngrijire a ostașilor și de încurajare a românilor. Mi-am petrecut zilele în spitale 

și pe front, organizând chiar un sistem de ambulanțe alcătuit din automobile ale suitei regale, numind 

rețeaua ,,Ambulanțele Reginei Maria”. Am trecut pe lângă numeroase paturi de spital, împărțind 

cadouri cum ar fi bomboane, cruciulițe, iconițe sau cărți și nu în ultimul rând, vorbe bune și mângâieri, 

soldații începând să mă numească ,,mama răniților”. Am văzut cum românii, chiar dacă se aflau în 

pragul suferinței, încă mai cântau și încă mai jucau hora. Pot să spun că acesta este un curaj 

nemaiîntâlnit, de care doar acest popor ar putea da dovadă. M-am bucurat foarte mult că Ileana era 

dornică să vină cu mine la spital și să-i îngrijească pe bolnavi la vârsta atât de fragedă de opt ani. 

Mergeam și pe străzi, împărțind ajutoare soldaților suferinzi, refugiaților și oamenilor săraci care îmi 

ieșeau în cale. ,,Mă rog Lui Dumnezeu pentru toate viețile jertfite, mă rog pentru cei care au murit 

părăsiți și neștiuți, mă rog pentru cei care au fost îngropați cu miile fără rugăciune și fără preot, mă 

rog pentru mulțimea celor fără nume, care aveau același drept la viață […] ca mine, mă rog Lui 

Dumnezeu să-i ierte și să dea odihnă sufletului lor în locurile de verdeață unde nu este durere, nici 

întristare”2.  M-am rugat Lui Dumnezeu, iar El a fost cu mine și mi-a ascultat ruga.  

Catedrala Încoronării stătea impunătoare în fața ochilor noștri. Pot afirma că în Alba-Iulia, 

,,un orășel cetate vechi și acolo, în mijlocul zidurilor crenalate, fostul guvern (Averescu) a construit 

mica catedrală unde urma să aibă loc Încoronarea. Ea este în centrul unui scuar, înconjurată de o 

clădire, ca o mănăstire. A fost mult criticată și are, firește, greșeli, dar, în general, arată extrem de 

frumoasă și plăcută și a fost minunat împodobită și îngrijită”3. Lucrările au durat numai doi ani 

(perioada 1921-1922), meșterii fiind grăbiți să termine munca pentru acest eveniment foarte 

important. Au existat mai multe propuneri cu privire la locul în care va avea loc încoronarea, dar până 

 
1 Maria, Regina României, Povestea vieții mele, vol. I, Ed. Eminescu, București, 1991, p.52 
2 Nicolae Petrescu, Regina Maria și vânătorii de munte în războiul reîntregirii neamului, Ed. Oscar Print, 

București, 2008, p.18 
3 Maria, Regina României, Însemnări zilnice, vol. III, Ed. Albatros, București, 2004, p. 315 
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la urmă Ferdinand a fost de acord cu ideea lui Nicolae Iorga, fiind convins că ceremonialul religios 

al ungerii nu trebuie despărțit de festivitatea de încoronare. Miron Cristea, Mitropolitul Primat, ne 

întâmpină, conducându-ne înăuntru. În timp ce acesta se pregătește să înceapă slujba religioasă, nu 

pot să nu-I mulțumesc Lui Dumnezeu, pentru că a fost tot timpul alături de noi, chiar și în cele mai 

întunecate momente, în care aproape că eram lipsiți de speranță. Acesta ne-a ajutat, ca peste secole 

de stăpânire străină, să ne putem bucura sub același cer, pe același pământ, uniți, frați și surori ai 

aceleiași mame, de care am fost despărțiți pentru prea mult timp. Dumnezeu a făcut ca din toate 

încercările prin care am trecut, să reușim ca în final să ne împlinim visul de mult purtat în mintea 

noastră: Marea Unire. Nu pot ca atunci când gândesc sau vorbesc să nu mă includ și pe mine în rândul 

românilor. Chiar dacă m-am născut în Anglia și am venit în România doar în 1893, simt că pe 

parcursul anilor, am devenit una cu România, una cu poporul român și mi-ar fi imposibil să desfac 

acest legământ. Continuând... povestea unirii începe în 1917 în Basarabia. În această perioadă apare 

principiul autodeterminării, adică popoarele pot să-și aleagă singure soarta. Apar două partide, 

Partidul Progresist Moldovenesc și Partidul Național Moldovenesc, care la data de 19 aprilie vor 

fuziona și vor lua numele unic de Partidul Național Moldovenesc. La 21 noiembrie 1917 se va forma 

Sfatul Țării, organ legislativ al tuturor locuitorilor din provincie, fiind alcătuit din 150 membrii (105 

românii și restul, reprezentanți ai minorităților). La 2 decembrie acesta proclamă Republica 

Democratică Moldovenească, urmând ca la 23-24 ianuarie 1918, după ajutorul oferit din partea 

Armatei Române, să își declare independența. În același an, la 27 martie se va vota, cu voturi 

majoritare, unirea Basarabiei cu patria-mamă, urmând ca Ferdinand să ratifice acest eveniment la 22 

aprilie. În Bucovina, situația nu este foarte diferită. Ambele popoare, românii și ucrainienii, revendică 

această provincie. Românii nu sunt de acord cu Comitetul Regional Ucrainean (format la 12 

octombrie 1918) care avea drept scop facilitarea unirii Bucovinei cu Republica Populară a Ucrainei 

Occidentale, astfel ca la 27 octombrie poporul român creează Adunarea Constituantă. Aceasta a 

format la rândul ei Consiliul Național alcătuit din 50 de membrii din toate județele. O alternativă 

pentru echilibrarea lucrurilor este împărțirea Bucovinei. În aceste condiții, românii, nemulțumiți, cer 

ajutor regelui. O armată română va fi trimisă la Cernăuți care îi va înlătura pe ucraineni. La 28 

noiembrie se votează în unanimitate ,,unirea necondiționată și pentru vecie a Bucovinei în vechile ei 

hotare […] cu Regatul României”1. În iubita Transilvanie, la finalul Primului Război Mondial, 

datorită destrămării Imperiului Austro-Ungar, Partidul Național Român reintră în legalitate și se 

formează Consiliul Național Român Central care preia conducerea evenimentelor din Transilvania. 

La data de 12 octombrie, PNR adoptă ,,Declarația de independență a națiunii române”, adică mai 

bine spus își proclamă independența. Se formează sfaturi naționale în toate părțile principatului, care 

sunt în strânsă legătură cu Comitetul Național de la Arad. Maghiarii se uită parcă hipnotizați la tot ce 

se întâmplă, încercând totuși să-i convingă pe români că ar fi mai bine, înainte de a se rupe de ,,vechea 

patrie” (Austro-Ungaria) să încerce să trăiască în armonie cu noul guvern ungar. La 10 noiembrie, 

Comitetul de la Arad preia puterea deplină asupra teritoriilor românești. În timp ce ungurii încearcă 

să încheie cu Antanta un armistițiu favorabil situației lor, românii se mobilizează și organizează la 

data de 18 noiembrie/1 decembrie 1918 Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia, orașul în care la 

1 iunie 1600 Mihai Viteazul este proclamat domn al celor trei principate. La această întrunire, 

delegații vor vota în unanimitate unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu 

Regatul României. Nando va ratifica unirea la 13 decembrie. Un singur lucru pot spune: 

,,TRANSILVANIA, BUCOVINA, PÂNĂ ȘI BASARABIA! ROMÂNIA MARE!”2  

Peste puțin timp, vom urca pe podium, sub baldachin, pentru a fi încoronați regi întregitori ai 

României Mari. Din cauză că Ferdinand este catolic, acesta nu poate fi uns în interiorul catedralei, 

care este ortodoxă. Astfel, s-a ales ca ceremonia să se desfășoare afară. Încă nu îmi vine să cred că 

totul este real, ci nu doar o închipuire. Parcă doar ieri intram în România pentru prima dată, văzând 

acest popor și obiceiurile lui, care pe vremea aceea mi se păreau ieșite din comun, dar care acum au 
 

1 Cartea Unirii 1918-1928, Cuvânt Lămuritor de Cezar Petrescu, Ed. Luceafărul, București, 1928, p. 56 – 57 
2 Maria, Regina României, Povestea vieții mele, vol. III, Ed. Eminescu, București, 1991, p. 487 



110 

devenit și tradițiile mele. Începem să ne îndreptăm spre locul încoronării. Cu fiecare pas pe care îl 

fac, inima mea bate din ce în ce mai puternic. Parcă simt că mă aflu din nou pe coridorul care duce 

către biroul lui Clemenceau. Îmi amintesc atât de limpede acele zile petrecute la Paris, când trimisă 

de rege, m-am zbătut atât de mult ca să mă asigur că unirea românilor va fi recunoscută pe plan 

internațional. Parisul m-a primit cu brațele deschise și cu mare bucurie, ,,Ferice de orașul Paris, 

Maiestate, că poate întâmpina o regină atât de frumoasă”1, fiind replica unei reporterițe. Totuși, eu 

nu m-am dus acolo pentru aclamațiile publicului sau întâlnirea cu vechii prieteni, ci ca să schimb 

soarta încă nestabilită de Marile Puteri a țării mele. Discuția cu Tigrul a fost dificilă, deoarece acesta 

avea o părere destul de proastă despre România, în special din cauza armistițiului din 26 noiembrie 

1917 încheiat cu Puterile Centrale, urmat de tratatul de pace de la București din 1918, pe care însă 

Nando a refuzat să îl semneze. Clemenceau știa că eu nu fusesem de acord cu acest tratat, dar i-am 

explicat totuși de ce România a luat la timpul acela decizia respectivă: pericolul inamic din toate 

părțile împreună cu bolșevizarea Rusiei ne-a lăsat fără alte posibilități. Când am vrut să mă ridic cu 

intenția de a pleca ca să nu-l deranjez prea mult, acesta mi-a spus să nu plec, deoarece are tot timpul 

pentru mine. Astfel, am adus în discuție problema românilor. Când a auzit că revendicăm și Banatul, 

mi-a spus că aceea este partea leului, așa că i-am spus că ,,Leoiaca a venit să vorbească cu vărul ei 

primar, Tigrul”2. Amândoi am început să râdem. Pe urmă, m-am întâlnit cu președintele Franței, 

Raymond Poincaré, care m-a decorat cu Legiunea de Onoare și care mi-a spus că părerea lui 

Clemenceau față de România s-a schimbat mult de când mi-am reprezentat țara. M-am mai întâlnit 

și cu George, vărul meu, Lloyd George, prim-ministrul Marii Britanii, cu Austen Chamberlein, 

Winston Churchill și în cele din urmă, cu Woodrow Wilson, președintele Statelor Unite. Toate aceste 

întrevederi au decurs bine, astfel că la Conferința de Pace de la Paris din 1919 se recunoaște unirea 

celor trei principate cu patria-mamă, fiind urmată de semnarea tratatelor cu Austria, la Saint-

Germaine-en-Leyne, la 10 decembrie 1919, și tratatul de la Trianon cu Ungaria la 4 iunie 1920. Prin 

aceste tratate cele două țări nou formate recunosc drepturile românilor din teritoriile românești și 

îndeosebi, cel mai important eveniment din 1918 pentru noi... Ferdinand îmi așază coroana de aur pe 

cap. Astfel devin regina României Mari. Această coroană a fost făcută după dorințele mele, din aurul 

primit de la proprietarul unei mine din Munții Apuseni. Coroana a fost confecționată la casa de 

bijuterii ,,Falize Frères” din Paris, fiind asemănătoare cu cele purtate de împărătesele bizantine. 

Ferdinand purta coroana lui Carol, cea făcută dintr-un turn turcesc de la Plevna de când românii au 

câștigat Războiul de Independență. Au fost invitați mulți oaspeți străini, din toate părțile Europei și 

chiar și din SUA. Mă bucur să le văd pe Elisabeta și pe Mignon că sunt și ele alături de noi în această 

zi fericită. Se aud urale și ropote de aplauze. O lacrimă îmi curge pe obraz, dar o șterg repede fără ca 

cineva să o vadă. În sfârșit, poporul român este rupt din jugul robiei, în sfârșit își are conducătorii de 

mult așteptați! Iată că până și acest popor neînsemnat, după cum îl văd unii, acest popor care acum 

câteva sute de ani era lipsit de drepturi, era sclav pe propriu-i pământ, se bucură împreună cu frații 

lui de peste Carpați, de peste Prut și de la mare! În sfârșit a venit și vremea dreptății lui! După o 

îndelungată suferință, a venit vremea fericirii! Un capitol a fost scris în cartea istoriei, dar vor urma 

și altele. Poate mai glorioase ca acesta, dar sper că românii nu vor uita niciodată cât de mult s-au 

luptat regii lor, cei de la conducerea statului și nu în ultimul rând, strămoșii lor. Dumnezeu ne-a ajutat 

să ieșim izbăvitori!  

Iată, Mihăiță! Aceasta este povestea curajului de care au dat dovadă românii. Nu am putut să 

nu mă gândesc la toate astea în timpul încoronării. De la Mihai Viteazul și până la bunicul tău, dorința 

de unire a fost atât de mare, încât niciun inamic nu ne-a mai putut sta în cale. Poate că acum nu 

înțelegi chiar tot ce ți-am spus, dar va veni o zi în care și tu vei fi rege al României și sper că vei fi un 

rege bun, cum au fost și strămoșii tăi! Acum hai la culcare! S-a făcut destul de târziu!   

 

 
1 Hannah Pakula, op.cit, p. 341 
2 Ibidem, p. 348 
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Prin această lucrare am vrut ca într-adevăr să încoronez visul de unire, combinând 

evenimentele care au dus la ziua importantă de 15/28 octombrie 1922 cu însăși ceremonia care a 

marcat această zi. Am încercat să redau spiritul reginei Maria cât mai bine, descriind episoade de 

la Încoronare împreună cu finalul: o convorbire între Maria și nepotul ei, regele Mihai. Sper că am 

făcut-o într-un mod plăcut care îmbină atât sensibilitatea reginei (o atmosferă călduroasă, de 

poveste) cât și datele istorice, care ajută la înțelegerea mai bună a acestor pagini din istoria 

poporului nostru.  
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