
1 | P a g e  

 

 
 

 

 

 

 

 
ISSN 1844-3133  

 

REVISTĂ EDITATĂ DE LICEUL DE 

MUZICĂ ŞI ARTE PLASTICE 

„CONSTANTIN BRĂILOIU”, TÂRGU-JIU 

 

Fondatori: Savu Aurelia Carmen, Chesnoiu Doina, 

Vasiloiu Gheorghe şi Haidău Grigore 

 

Preşedinte de onoare 
Sublocotenent Haidău Cătalin 

Director 

Prof. Dr. Pasăre Dumitru 

Redactori 

Prof. Ionel Cioabă 
Consilier educativ  

Prof. Lupulescu Carmen 

Colaboratori:  
Prof.înv.primar-Comănescu 

Marieta 

Prof. Mihai Melania 

Prof. Nechifor Frăţilă Ioana  

        Prof. Negru Elena 

Prof. Stelian Florescu   

Prof. Tulpan Emanuela 

Colaboratori: 

Brehui Oana Alexandra 

Costea Andrada 

Olteanu Alexandru 

Trandafir Ionela Andreea 
Trohonel Constantin 

Vlad Mariana 

Concepţie grafică/Design 

Cristinel Marius Costea 



2 | P a g e  

 

» Ediţie Specială « 
Revista Orpheus este publicată la iniţiativa unor 

cadre didactice şi elevi din învăţământul gorjean, 

membrii activi ai aceste revistei. 

 

Anul VIII, Nr. 13(1) • februarie • 2012  • ISSN 1844-3133 

 
• EDITORIAL 

 

• ARTICOLE ŞI STUDII                              
    

 

• TINERII ŞI CULTURA  
 Poezie:  

 Proză:  

 

 • ŞTIRI LOCALE 
 

  • CURIOZITĂŢI ŞI DIVERTISMENT  

 

   

 

 



3 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

Petru Șchiopul vs. Traian Băsescu 

 

 Petru Șchiopul (1574-1579/1582-1591) a 

ocupat tronul în condiții foarte grele. Adus de 

armatele străine, trebuind să îngăduie jefuirea țării – 

până la Roman au ars și au prădat detașamentele sau, 

cum se spunea atunci, ciambulurile tătărăști - 
1
, el și-

a începând domnia și într-un an de foamete. Lipsa era 

așa de mare, încât Ștefan Bathory, ales rege al 

Poloniei, trecând atunci prin Moldova, Petru 

Șchiopul abia i-a putut trimite în dar o pâine de 

secară. Totuși boierii erau foarte mulțumiți de acest 

succesor docil care nu ieșea din cuvânt cu toate că 

poporul îl regreta pe Ioan Vodă cel Viteaz (1570-

1572). Cu ungurii și cu polonii a păstrat raporturi de 

bună vecinătate, pașnice. Față de turci, a fost 

întotdeauna ascultător, trimițându-le regulat haraciul 

și procurându-le salahori pentru repararea cetăților de 

la Nistru și chiar de dincolo de Nistru. Domnia lui 

Petru Șchiopul s-ar fi putut scurge deci liniștită, dacă 

n-ar fi intervenit atacurile pretendenților, sprijiniți de 

cazacii care învățaseră drumul spre Moldova.
2
 Dacă 

                                                 
1
 Giurescu C. Constantin, Istoria Românilor, Editura ALL 

EDUCAȚIONAL, București 2000, p. 167 
2
 Ibidem, 
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citim cu atenție cartea menționată vom constata o 

mare similitudine între domnia lui Petru Șchiopul și 

cele două mandate ale președintelui Traian Băsescu. 

Orice istoric ar recunoaște măcar în parte acest lucru, 

incluzând chiar și contextul internațional cu 

precizarea că marile puteri diferă azi de cele din evul 

mediu românesc. Primul mandat a fost obținut cu 

mare dificultate și în împrejurări economice știute. 

Este adevărat, sărăcia nu era atât de mare în anul 

2004 dar câștigarea alegerilor cu ajutor extern a fost 

fără îndoială. Se va dovedi acest lucru în anii 

următori prin politica externă pro-americană a 

guvernului Emil Boc și evident prin acceptarea 

României ca membră U.E. Datoriile externe care 

depășesc 30% din P.I.B., disponibilizările în sectorul 

bugetar începând cu anul 2010, reprezintă printre 

puținele semne a unui președinte dependent de 

“marile puteri” europene și de ce nu mondiale. Și cea 

mai docilă atitudine politică reprezintă hotărârea în 

numele națiunii române de a contribui financiar la 

relansarea economiilor statelor afectate de criza 

economică. Nu cumva acesta este „haraciul”, absolut 

necesar asigurării mandatului domnului președinte? 

Sau datoriile față de cei ce i-au asigurat lui și 

mogulilor lui puterea absolută, fără voința poporului? 

Așteptăm totuși ca lipsa de personalitate a unui fost 

cadru militar, să plictisească marile imperii 

colonialiste întocmai cum s-a întâmplat cu Pertu 

Șchiopu care a fost alungat de pe tron. 

 

Ionel Cioabă 
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Botezul Domnului sub aspect istoric 

Prof. Ionel Cioabă 

 

 

 Mântuitorul Hristos din Nazaretul Galileii îşi 

face apariţia inopinat într-un moment în care Sf. Ioan 

propovăduia şi boteza cu atâta vervă încât ascultătorii 

galileeni rămâneau captivaţi de splendoarea 

cuvintelor. Putem spune, chiar că galileenii veniţi la 

Iordan erau cei mai însetaţi fii ai poporului evreu şi 

că în mare parte aceştia au fost cei botezaţi. 

Evanghelistul Matei ne lasă să întrevedem că în acel 

moment Botezătorul a avut o revelaţie internă, 

identificând pe Iisus din Nazaret ca Mesia (Matei III, 

14), fără a spune în mod direct acest lucru. „Altfel, ar 

fi de neînţeles ca el, profetul, să aibă nevoie de 

botezul lui Iisus. În această situaţie, Ioan ezită să-l 

boteze, ştiindu-l fără păcat. Iisus stăruie, totuşi, să fie 

botezat «pentru a împlini toată dreptatea», adică toată 

voia, toată rânduiala lui Dumnezeu, toată iconomia 

mântuirii.”
3
 

 Mântuitorul se botează pentru că era 

reprezentantul întregii omeniri ale cărei păcate şi le 

asumase, nu pentru că personal avea nevoie de 

                                                 
3
 Pr. Prof. Dr. Dionisie Stamatoiu, Cele Patru Evanghelii, 

Editura Universitaria Craiova 2000, p. 55-56 
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botezul pocăinţei. Cu acest eveniment, Sf. Ioan 

devine martorul unei teofanii prin pogorârea Sf. Duh 

în chip de porumbel şi prin glasul Tatălui care stă 

mărturie despre a doua persoană a sf. Treimi: 

„Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am 

binevoit”. Prin aceste cuvinte se împlineau profeţiile 

Vechiului Testament (Ps. 2,5; 109,4) care îl numeau 

Mesia şi prin a cărui lucrare se va aduce împăcarea 

între Dumnezeu şi om. 

 Ruperea barierei dintre mediul natural şi cel 

supranatural la apariţia Duhului Sfânt, este exprimat 

prin forma plastică a cuvintelor „cerurile s-au 

deschis” când Duhul Sfânt apare în chip de 

porumbel. De fapt, la multe popoare din orient 

(sirieni, fenicieni, samarineni etc.) divinitatea este 

simbolizată prin porumbel fiind socotit o pasăre 

sfântă, vestitor şi ajutător al zeilor.
4
  

 Va să zică, descoperirea în chip vădit, de Sus, 

prin revelaţie dumnezeiască, a sfintei Treimi şi 

descoperirea că Iisus, care îşi începe propovăduirea, 

era Fiul lui Dumnezeu, o reprezintă ziua Botezului 

Domnului. Evangheliştii au avut grijă ca după ce ne-

au oferit argumentul revelaţional, să-l plaseze în 

istorie, ca nu cumva vreodată, cineva să spună că 

Ioan nu a existat, fiindcă nu ni se spune în ce timp a 

existat. Ca şi la naştere ne spun când s-a petrecut 

istoriceşte momentul Botezului. Drept urmare, 

naşterea Mântuitorului Hristos s-a petrecut în timpul 

împăratului Octavian Augustus, pe când guvernator 

peste Siria şi Palestina era Quirinius, care a ordonat 

                                                 
4
 Ibidem, p. 56 
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un recesământ. Şi de data aceasta, în momentul ieşirii 

Mântuitorului la Botez, evangheliştii au grijă să ne 

spună când s-a întâmplat evenimentul, ca nu cumva 

să ne îndoim de autenticitatea acestuia. Un eveniment 

istoric e acela despre care ştim unde, când, pe timpul 

cui s-a petrecut. În capitolul 3 de la Luca se spune 

clar acest lucru: „În anul al XV-lea al domniei 

Cezarului(împăratului) Tiberius, pe când Ponţiu Pilat 

era guvernator în Iudeea, Irod era tetrarh în Galileea, 

Filip, fratele său, era tetrarh în Itureea şi ţinuturile 

Trahonitidei şi Lisanias tetrarh în Abilena.” Ba ni se 

dau şi datele religioase ale vremii. Se spune că 

acestea s-au întâmplat pe vremea arhiereilor Ana şi 

Caiafa. Aşadar, ni se dau toate datele istorice ale 

evenimentelor, în aşa fel încât să nu existe nici o 

îndoială că toate acestea s-au întâmplat aşa cum ni le 

istorisesc evangheliştii
5
 . Prin predica sa, Ioan 

Botezătorul deschide calea spre o nouă înţelegere a 

lui Dumnezeu, ca Dumnezeu al tuturor popoarelor, 

nu numai al evreilor, nu numai al fiilor lui Avraam. 

Dacă Dumnezeu poate face fii al lui Avraam şi din 

pietre, poate să facă şi din toate neamurile. 

Dumnezeul propovăduit de Ioan este, deci, al tuturor 

neamurilor. De aceea, Mâtuitorul Iisus Hristos vine 

pentru toate popoarele din lume şi apa de care s-a 

atins devine purtătoare de har. 

 

 

 

 

                                                 
5
 I.P.S. Antonie Plămădeală, CUVINTE LA ZILE MARI, Ed. 

Eparhiei Sibiu 1989, p. 155-156 
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Tabăra de vară francofonă de la Poiana Pinului 

21-27 iulie 

Prof. Mihai Melania 

 

 A învăţa limba franceză astăzi, într-o eră a 

asaltului informaticii şi a filmelor americane, devine 

un act de curaj. Şi totusi, mai sunt destui iubitori ai 

Parisului si ai Senei, ai romanelor lui Victor Hugo 

sau ai poeziei lui Baudelaire, ai picturii lui Monet sau 

Morisot. 

  Astfel, în perioada 21-27 iulie 2011 la Poiana 

Pinului, judeţul Buzău am avut bucuria de a trăi 

împreuna cu un grup de elevi din judeţul nostru clipe 

de neuitat alături de alţi profesori şi elevi din ţară şi 

străinătate, fiind cu toţii reuniţi de flacăra 

francofoniei. 

  Într-un excelent decor de munte, am 

împărtăşit cu toţii bogăţia, frumuseţea, rafinamentul 

si eleganţa limbii lui Voltaire. A fost o tabără activă, 

cu multe activităţi derulate pe ateliere de teatru, 

muzică, dans, bricolaj, jurnalism, scriere creativă, 

coordonate de nativi din Belgia. 

  O adevărată sărbătoare, sărbătoarea francezei, 

pe care am trăit-o cei aproape 3000 elevi şi 20 de 

profesori. A fost un proiect minunat pentru tineri şi 

viitorul limbii franceze în România. Un proiect plasat 

sub semnul cunoaşterii, schimbului şi prieteniei, 

deschiderii şi diversităţii culturale. Deviza a fost, la 

această a doua ediţie, „Anul acesta eu vorbesc 

franceză”. 
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 Scopul acestei tabere de vară a fost să 

împărtăşim ataşamentul nostru pentru spiritul 

francofoniei bazat pe pace şi solidaritate între 

popoare, şi folosirea frecventă, adecvată şi amicală a 

limbii franceze, care a fost legătura noastră. Succesul 

taberei a fost posibil datorită partenerilor de la AUF, 

delegaţia Wallonie-Bruxelles, Consiliul Judeţean 

Buzău, Inspectoratul Şcolar Buzău, ARPF – filiala 

Buzău, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Buzău. 

      Zilele petrecute la Poiana Pinului au trecut ca o 

părere. Şi cu părere de rău au părăsit tabăra, rând pe 

rând, grupurile de tineri.             

O promisiune flutură pe buzele tuturor: ne revedem şi 

în 2012  
 

 

Edward Albee: “ Trei femei înalte” 

 

                                                                                                                    

Prof. Ioana Nichifor 

 

       Este greu să vorbeşti sau să scrii despre moarte. 

Este cu atât mai greu cu cât oamenii se înşală singuri, 

refuzând multă vreme să conceapă că regula “ e 

valabilă pentru toţi”. Printr-o nefericită mulţumire de 

sine şi o ignorantă împăcare cu ceea ce ne înconjoară, 

evităm, cât mai mult cu putinţă, şi atât cât ne e dat, 

problema batrâneţii, a suferinţei şi a morţii. Nu poţi 

controla în niciun fel momentul în care tot ce ai trăit 

şi ai sperat îţi scapă uşor printre degete, clipa în care 
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te vei trezi tu, chiar tu, în faţa inevitabilului. Îţi 

trebuie mult curaj să ieşi din tine, să vezi că negarea 

nu ajută, că neacceptarea unui adevăr nu determină 

dispariţia acestuia; dimpotrivă, te va şoca profund 

atunci când, vrând-nevrând, nepregătit, vei fi nevoit 

să îl accepţi.  Va veni o vreme când fuga de tine te va 

obosi, neputinţa  va domina puterea ta de a alege şi a 

decide, când cei pe care îi iubeai, fără voia lor nu vor 

mai fi lângă tine, pentru tine. Nu te vei mai putea 

minţi multă vreme; aparenţele în spatele cărora te 

ascundeai te vor trăda, şi vei rămâne singur, 

îngrozitor de singur. E atât de greu să vorbeşti sau să 

scrii despre asta…  

       Textul piesei “Trei femei înalte” i-a adus lui 

Edward Albee cel de-al treilea premiu Pulitzer, în 

1994. Autorul unor dramaturgii cunoscute şi unanim 

apreciate, ca 

 “ Echilibru delicat” şi “ Cui i-e frică de Virginia 

Woolf?”, Albee scrie în 1991 “Three Tall Women”, a 

cărei premieră mondială are loc, în acelaşi an, la 

Teatrul Englez din Viena, beneficiind de regia 

autorului şi, implicit, de o fidelă oglindire în concret 

a ideilor ce au dat naştere textului. Cu puţine 

personaje, aparent statică, piesa adună în fiinţa ei , 

într-un echilibru ideal, zâmbete şi lacrimi, generând, 

prin introspecţie şi analiză psihologică fin conturată, 

zguduitoare framântări lăuntrice. A avut parte de un 

răsunător success şi pe Broadway, fiind extrem de 

bine primită de presa americană. 

      Piesa “Trei femei înalte “ a rămas în istoria 

Teatrului de Comedie din Bucureşti  ca una dintre 

cele mai bune producţii. Este dificil să întelegi, să 
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montezi şi să interpretezi o piesă în care personajul 

principal – o femeie de vârsta a patra, numită simplu” 

Femeia A” – îşi retrăieşte în clipa morţii întreaga 

viaţă, prin prisma individualităţii ei surprinsă în 

diferite etape ale propriei existenţe. Obsesivă în 

această halucinantă realitate este apariţia “Fiului”, 

discret mesager al vieţii batrânei, marcată de tristeţi 

şi neîmpliniri; dificultatea abordării acestui rol fiind 

cu atât mai mare cu cât vorbim despre un personaj 

virtual, aproape mut, existent doar în amintirile 

mamei sale, la vârsta la care acesta a plecat de acasă.  

Perspectiva temporală zugrăveşte în mintea bătrânei 

muribunde tabloul vieţii şi conştiinţei proprii- un 

năucitor amestec de tristeţe şi bucurie, viclenie, 

nevinovăţie şi sfială, răsfăţ răutăcios, suspiciune, 

siguranţă si vulnerabilitate totodată, perfecţionism, 

francheţe, o autoritate aproape naivă, nostalgie, 

autocompătimire, slăbiciune, intransigenţă, luciditate, 

spirit analitic şi o anumită înţelepciune în faţa căreia 

realizezi că viaţa e clădită din amăgiri. Contemplarea 

tabloului devine dintr-o dată gravă, şi ne regăsim în 

răscolitoarea sa complexitate, “toţi până la unul şi 

fiecare-n parte”. Incapacitatea de a-şi ierta fiul plecat 

o aruncă pe “Femeia A” în mrejele unei singurătăţi 

absolute. Deosebirea dintre cele trei intruchipări  ale 

aceluiaşi “ eu” este frapantă: “eu”-l tânăr ( “Femeia 

C”), marcat de încrederea copilărească în existenţa 

unei fericiri ce îi este destinată, ce va veni negreşit, 

refuză să-şi accepte transformarea într-un “eu” matur 

 ( “Femeia B”), mulţumit cu iluzoria fericire a clipei 

prezente, pe care nu îl înţelege şi în care nu se 

recunoaşte. Devenirea primelor două “eu”-uri  este cu 
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atât mai dramatică cu cât sunt puse, inevitabil, în faţa 

tulburătorului adevăr din cuvintele celui de-al treilea, 

“eu”-l bătrân al “Femeii A”: “Este o diferenţă între a 

şti că o să mori şi a şti că mori…Asta-i clipa cea mai 

fericită, când totul s-a sfârşit, când punem punct; 

când ni se dă voie să punem punct”. Şi, pentru prima 

dată, mai presus de cuvinte şi Cunoaştere, cele trei 

“eu”-uri se contopesc într-o singură Fiinţă absorbită, 

în linişte, de energia unui Altceva… 

      Pornind de la un text de o asemenea factură, Vlad 

Massaci a reuşit să creeze un spectacol în care regia 

s-a tradus printr-o subtilă atitudine faţă de o anume 

filosofie existenţială.  Interpretarea de excepţie a 

Iarinei Demian, întruchiparea “Femeii A”, alături de 

capacitatea tânărului Tudor Chirilă de a da viaţă unui 

personaj detaşat de lumea concretă, au afirmat pe 

deplin empatia Actorului, harul său de a se transpune 

complet  în psihologii dificile pentru ca, întelegându-

le, să le redea publicului spectator, încununate cu 

aura propriei sensibilităţi. Actriţele Maria Ploae şi 

Andreea Bibiri au reuşit, în acelaşi mod, conturarea 

expresivă a celorlalte roluri, perfect integrate în 

spectacol. Fascinanta mişcare scenică imaginată de 

Florin Fieroiu , luminile, decorurile ( Anca Pâslaru), 

costumele (Velica Panduru) şi ilustraţia muzicală 

semnată de acelaşi Tudor Chirilă, au creat 

interpreţilor un inspirat cadru, instaurând magia unei 

piese de teatru care te pune, Actor şi Spectator 

deopotrivă, în faţa unor adevăruri esenţiale ale 

existenţei. 

        Va veni o vreme când, obosit de căutarea “celei 

mai fericite clipe”, vei înţelege că “eşti pe moarte din 
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momentul în care te naşti”. Vei lăsa atunci să se 

mistuie, cu fiecare zi ce trece, o părticică din tine, din 

iubirea de tine, din răutatea şi ambiţiile tale, din 

neputinţa ta. “Marea trecere” nu te va mai surprinde; 

vei fi pregătit să nu te temi de moarte, ea va însemna 

pentru tine eliberarea spre adevărata Fericire. Şi vei 

simţi atunci că nu eşti singur, că nu vei fi lăsat 

singur…   

 

 

 

Ipostază a sufletului autohton – Balada 

                                                                               

Prof. Stelian Florescu 

 

 Balada, sau cântecul bătrânesc, este unul din 

genurile cele mai studiate şi, totodată, controversate 

de către cercetători, genul ridicând o mie de 

probleme: originea, legătura cu viaţa socială, cu 

eposul altor popoare, raportul cu alte genuri, valoarea 

artistică şi documentară, trăsăturile specifice 

naţionale, condiţiile şi prilejul de manifestare, 

frecvenţă tematică şi clasificarea acesteia. Cercetările 

s-au făcut mai mult, privitor la aspectele literare, 

latura muzicală fiind fie ignorată, fie considerată doar 

complementul melodic al baladei. Nicolae Iorga însă, 

încă din anul 1910 a înţeles valoarea expresivă a 

îngemănării dintre text şi muzică, lăsându-ne o 

caracterizare deosebită a modului de manifestare a 

acestui gen: „Balada se cântă sau mai bine se zice. 
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Zicerea acestor melodii este o recitare melodică. 

Putem spune că partea de cântec întovărăşeşte partea 

de poezie, o recheamă în minte – căci altfel omul nu 

e în stare a da nimic – o întreţine, îndemnând şi 

încălzind pe „zicători”, o adaugă şi o preschimbă 

însă, prin căldura creatoare care-l cuprinde pe acesta 

încetul, cu încetul”. 

Baladele conturează în genere personaje robuste, 

voluntare, optimiste, capabile de mari acte de eroism 

şi de jertfă în încleştarea cu duşmanii ţării, dar şi 

altele capabile de acte de creaţie (Meşterul Manole). 

Balada este deci străbătută de o definitorie 

dimensiune eroică. Pe parcursul secolului al XIX-lea 

s-au încercat mai multe definiţii ale baladei populare, 

consider că una din cele mai potrivite şi 

cuprinzătoare definiţii este cea propusă de Al.I. 

Amzulescu: „Balada este cântecul povestitor de 

ascultare, cântec prin excelenţă eroic şi amplu, despre 

acţiuni vitejeşti sau senzaţionale, cu personaje 

înfăţişate în desfăşurarea vie a unui subiect adecvat.” 

Modul particular de interpretare al baladei, sub raport 

muzical, este conferit de recitativ, cu formele lui: 

„recitativ retro-tono (acelaşi sunet repetat de mai 

multe ori), recitativ melodic (formule repetate, 

alcătuite din câteva sunete grupate în jurul unui sunet 

principal) şi recitativul parlando (aproape vorbit)”. 

(Tiberiu Alexandru, Muzica populară românească, 

1975) 

De multe ori, încadrarea baladei într-un anumit ciclu 

devine foarte dificilă, datorită faptului că mai toate 

baladele conţin o notă de fantastic, personajele 
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principale devenind în mintea creatorului anonim 

puteri supranaturale. 

Răspândirea geografică a baladei este inegală. S-a 

observat că unele tipuri de baladă, cum ar fi cele 

vitejeşti sau de la curtea feudală, s-au dezvoltat mai 

mult în partea de sud a ţării sau în jurul unor centre 

politice, acolo unde viaţa a fost mai agitată, 

conflictele mai violente, acolo unde, evenimentele, 

care să impresioneze erau mai frecvente. În alte zone 

ale ţării predomină balada din ciclul familial. 

Din punct de vedere muzical, această situaţie se va 

traduce prin diferenţieri importante, fiind vorba şi de 

nişte straturi evolutive în sânul genului. Deci 

întâlnim balade în care recitativul epic predomină, 

unele fiind interpretate de ţărani, dar majoritatea fiind 

„zise” de lăutari. 

Forma „clasică” în care întâlnim recitativul epic 

aflată în repertoriul lăutarilor, însoţită de 

acompaniament instrumental (viori, cobză sau 

chitară) sau un schelet de taraf tradiţional al zonei, 

începe cu un preludiu instrumental de formă liberă, 

urmat de o introducere recitată sau cântată prin care 

se cerea atenţia publicului: Foicică de-

avrămeasă/Ascultaţi masă frumoasă/Să vă cânt un 

cântecel/S-ascultaţi cu drag de el/  după care care 

începe „zicerea” baladei, părţile cântate alternând cu 

cele vorbite, întrerupte de unele interludii 

instrumentale, având rolul de a da solistului 

posibilitatea de a-şi aminti textul. 

Trăsăturile muzicale ale baladei sunt determinate de 

funcţia genului. Naraţiunea cere mijloace de realizare 

adecvate care să nu stânjenească receptarea 
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conţinutului literar. Deci melodia baladei va fi 

predominant silabică, lipsită de ornamente, recitativul 

melodic şi recto-tono jucând un rol important în 

structura baladei. 

Producţii epico-lirice de ascultare, la comandă, în 

anumite împrejurări, baladele sunt „cântece 

bătrâneşti”, deci creaţii ale unor anumite epoci. 

Denumirea populară sugerează vechimea lor şi, 

totodată, faptul că ele se înscriu într-un anumit 

complex cultural, într-un univers cu o fizionomie 

distinctă, într-un orizont determinat social-istoric. 

Valoarea artistică deosebită a multora dintre ele, 

frumuseţea mesajelor, tiparelor lingvistice arhaice, 

specificul modal al melodiilor, dominantele stilistice 

particulare, pregnanţa cu care ficsează acea „ipostază 

a sufletului autohton”, ipostaza baladescă, despre 

care vorbeşte G. Călinescu, forţa de evocare a unor 

vremi zbuciumate şi a unor eroi „mari la stat” şi 

„viteji cum n-au mai stat” acei demni reprezentanţi ai 

poporului, iată câteva note definitorii – reflexele lor 

se simt încă o dată şi în creaţia cultă – care păstrează 

cântecele bătrâneşti în actualitate, ca valori de 

necontestat ale poporului român. 
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CURS DE FORMARE CONTINUĂ ÎN 

STRĂINĂTATE 

 
 PROFESOR PARTICIPANT: EMANUELA 
TULPAN 
 BURSA: OBTINUTĂ PRIN ANPCDEFP – 
PROGRAMUL DE ÎNVĂŢARE PE TOT 
PARCURSUL VIEŢII – SUB-PROGRAMUL 
SECTORIAL COMENIUS – MOBILITĂŢI 
INDIVIDUALE 
 PERIOADA: 7-13 AUGUST 2011 
 LOCUL DESFĂŞURĂRII: 
SOUTHAMPTON, MAREA 

 BRITANIE 
 INSTITUŢIA ORGANIZATOARE: 

                  INTERNATIONAL STUDY 
PROGRAMMES şi SOUTHAMPTON SOLENT 
UNIVERSITY 

 TITLUL: MOTIVAŢIA PENTRU A 
ÎNVĂŢA;  ABILITĂŢI DE A ÎNVĂŢA-SĂ-ÎNVEŢI; 
EXAMINAREA IMPACTULUI NOILOR 
TEHNOLOGII ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢARE A 
LIMBII ENGLEZE 
 DOMENIUL: METODOLOGIA PREDĂRII 
LIMBII ENGLEZE  
 PROFESORI: LUCY NORIS, EILEEN 
FITZGERALD, ELA WISNIEWSKA, GRAHAM 
WORKMAN 
 METODE: PREZENTĂRI MEDIA, 
PRELEGERI, ATELIERE, VIZITE 
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EDUCAŢIONALE, DISCUŢII TEMATICE, PIESĂ 
DE TEATRU 

 OBIECTIVE:  
- Să considere diferite metode pentru creşterea 
motivării de a învăţa limba engleză; 
- Să prezinte tehnici şi abilităţi variate de a 
învăţa-să-înveţi o limbă străină; 
- Să ofere un fundament practic şi teoretic 
pentru a examina cum pot fi introduse noile 
tehnologii în predarea limbii engleze; 
- Să ofere oportunitatea de a schimba idei şi a 
dezvolta legături cu colegi din alte ţări europene. 
 

 DESCRIEREA CURSULUI: 
Săptămâna de cursuri s-a desfăşurat la 

Southampton Solent University, cu profesori de 
specialitate care au susţinut ateliere şi prelegeri 
pe cele trei tematici. Prin intermediul discuţiilor, 
studiilor de caz, prezentărilor media şi a 
materialelor publicate, ne-am concetrat asupra 
provocărilor învăţământului modern şi a 
mijloacelor practice de a stimula creativitatea, 
gândirea critică, învăţarea independentă şi 
abilităţile de comunicare ale elevilor.  

Pe lângă oportunitatea de a ne 
îmbunătăţi propria dezvoltare profesională în 
domeniul noilor tehnologii, am avut ocazia să 
aflăm despre resurse şi materiale moderne 
disponibile care să vină în completarea 
abordărilor şi metodologiilor mai tradiţionale şi 
să discutăm într-un climat non-formal despre 
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diverse idei şi activităţi care ar face experienţa 
de învăţare la clasă mai atractivă şi temeinică. 

Un bonus imens pe care îl oferă astfel de 
cursuri de formare în străinătate îl reprezintă 
călătoria în sine, experienţele de cultură şi 
civilizaţie la prima mână, vizitele educaţionale 
organizate (în cazul meu Southampton, 
Winchester, Bournemouth, Londra) şi mai ales 
ocazia de a întâlni colegi din alte ţări europene. 
Cursul la care am participat a întrunit 
cincisprezece profesori de toate vârstele şi de la 
toate tipurile de şcoli din Spania, Italia, 
Germania, Suedia, Turcia, Elveţia, Franţa, 
Slovacia şi Lituania. Cu majoritatea colegilor ţin 
legătura în continuare în vederea dezvoltării 
unor proiecte inter-culturale. 

Dinamism, competenţă, atmosferă 
relaxată, umor şi multă imaginaţie sunt 
caracterisiticle principale ale activităţii din cadrul 
acestui stagiu de formare. Cu toată experienţa 
bogată pe care o am la catedră, m-a bucurat 
ipostaza de student şi oportunitatea de a fi la 
curent cu noile dezvoltări din domeniul didacticii 
şi metodicii de predare a limbii engleze. Astfel, 
după doar o săptămână de cursuri în Anglia, m-
am întors mai motivată şi dornică să aplic la 
clasă ceea ce am învăţat. Totodată, am bucuria 
să împărtăşesc cu alţi colegi ideile şi resursele 
utile în predarea limbii engleze, încurajându-i să 
participe la astfel de stagii de formare. 
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Igiena scrisului şi a cititului 

                                                            

Prof.pt.înv.primar                                                                                     

Hirean Vasilica-Delia 

 

 Scrisul necesită o activitate intensă din partea 

muşchilor degetelor, antebraţului, braţului, a 

muşchilor cervicali şi spinali. 
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 Din cauza oboselii care apare, copiii adoptă 

poziţii incorecte, cu influenţe nocive asupra 

organismului. Pe lângă obosirea acelor muşchi care 

participă direct la procesul scrisului, obosesc şi 

grupele musculare învecinate. În timpul scrisului de 

lungă durată, elevii se sprijină cu pieptul de marginea 

mesei sau îşi caută sprijin pentru cap. Această poziţie 

atrage perturbarea respiraţiei şi a circulaţiei. 

 Scrisul este însoţit de încordarea întregului 

corp şi reprezintă pentru elevii din clasele mici, o 

muncă grea. Efortul ocular accentuează oboseala 

ochilor.  

 O mare importanţă în dezvoltarea fizică 

armonioasă o prezintă şi poziţia corpului la masa de 

scris (spatele drept, capul sus şi drept, picioarele pe 

stinghia mesei sau sub masă, distanţa dintre piept şi 

masă de un pumn, coatele pe masă, caietul puţin 

înclinat spre stânga). 

 Devierele coloanei vertebrale se menţin şi 

după încetarea scrisului, elevii adoptând posturi 

vicioase care întreţin şi complică afecţiunile. Toracele 

deformat exercită compresiuni asupra organelor vitale 

(inimă, plămâni) conducând la instalarea tulburărilor 

circulatorii şi respiratorii, producând slaba oxigenare a 

creierului responsabil de randamentul şcolar scăzut. 

 Un rol funcţional de bază în procesul cititului 

revine ochiului care execută o serie de mişcări 

necesare analizei şi sintezei, de percepere a literelor, 

cuvintelor şi frazelor întregi. Efortul ochiului impune 

o activitate intensă a aparatului muscular legat de 

funcţia de acomodare care, dacă se exagerează, 

favorizează apariţia miopiei. Direcţia mişcării ochiului 
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în timpul cititului trebuie să fie realizată de la stânga 

la dreapta. 

 Durata efortului ocular trebuie limitată prin 

pauze, pentru că în caz contrar se ajunge la slăbirea 

vederii, exteriorizată prin dureri de ochi şi de cap şi 

perceperea difuză a materialului citit. Se recomandă 

ca durata cititului fără pauză să nu fie mai mare de 20 

– 30 de minute, iar pe parcursul pauzei se recomandă 

privitul în depărtare – distanţa ochi-text de 30 – 35 

cm. 

 Lumina trebuie să cadă din partea stângă spre 

locul de lucru şi intensitatea ei să fie suficientă. Se 

interzice citirea la lumină artificială insuficientă, care 

contribuie la dezvoltarea miopiei. 

 Adoptarea de către copii a unei poziţii corecte 

în timpul cititului are o mare importanţă igienică, de 

aceasta depinzând respiraţia şi circulaţia normală a 

sângelui, dezvoltarea armonioasă a cutiei toracice şi a 

coloanei vertebrale. 

 Cititul în poziţie culcată se efectuează, de 

obicei, atunci când copiii sunt obosiţi şi simt nevoia 

de odihnă. În asemenea împrejurări este mai bine să 

nu se continue cititul ci să se întrerupă activitatea 

pentru a se evita suprasolicitarea ochilor şi în general 

a organismului.  
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COLABORAREA ÎNVĂŢĂTORULUI CU 

FAMILIA- 

TEMEI  AL REUŞITEI  ŞCOLARE 

                                                                                                                 

Prof.înv.primar-Comănescu Marieta          

 

          Cât de plăcut este pentru noi, adulţii, să 

întâlnim dimineaţa, în drum spre serviciu, pâlcuri – 

pâlcuri de elevi îndreptându-se grăbiţi spre şcoală, cu 

ochii cârpiţi încă de somn, dar veseli şi gureşi, 

umplând străzile de larmă şi voie bună ! 

           Printre ei se întâmplă însă să remarcăm uneori 

câte un ,, omuleţ” păşind agale, cu capul plecat , trist 

şi îngândurat ; prin cotrast , observăm un altul 

încordat şi excesiv de grăbit, parcă într-o luptă 

îndârjită cu timpul care nu-i ajunge niciodată ; al 

treilea are faţa trasă şi nefiresc de crispată pentru un 

copil . Şi dacă sensibilizaţi de aceste apariţii ieşite din 

comu , am urmări cu atenţie şirurile de şcolari , sigur 

am descoperi şi alte cazuri la fel de frapante .Toţi 

aceşti copii prezintă o notă comună ; ei nu-i iau în 

seamă pe cei din jur, fiind singuri cu ,, problemele” 

lor , care le-au creat aceste stări                          

           Cauzele ,,încruntării” elevilor pot fi multiple, 

de la cele mai neînsemnate: 

trezirea ,,prea de dimineaţă”, admonestarea din partea 

unui membru al familiei, o neînţelegere cu unul 

dintre fraţi, cu unul dintre colegi, o stare morbidă 

trecătoare, până la situaţii dramatice create de 

împrejurările inevitabile ale existenţei . 
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          Fără îndoială că familia , primul mediu de 

viaţă al copilului, e- 

xercită o influenţă considerabilă asupra dezvoltării 

acestuia .Istoria fiecărei familii, cu problemele ei 

specifice care-i conferă o notă proprie în raport cu 

toate celelalte, contribuie în mod hotărâtor la 

conturarea profilului personalităţii copilului, acest ,, 

candidat la umanitate „ 

          Este suficientă însă o singură carenţă a 

familiei pentru a afecta planul vieţii psihice a 

copilului, antrenând o întreagă serie de neajunsuri, 

printre care şi dificultăţi în activitatea lui 

dominantă : învăţătura . 

         Printre strategiile şi condiţiile obţinerii 

succesului şcolar un loc foarte important îl ocupă 

parteneriatul  părinte- şcoală .  

          Dacă lipsa de legătură a părinţilor cu şcoala 

este o cauză însemnată  

a nereuşitei şcolare , atunci eforturile factorilor 

educativi trebuie îndrepta- 

te spre convingerea părinţilor de a colabora 

sistematic cu şcoala , îndeosebi cu învăţătorul sau 

dirigintele , asigurând astfel promovarea succesului 

şcolar.   

 Cauzele de natură familială ale insuccesului 

şcolar ar putea fi : 

 

       -     lipsa condiţiilor necesare vieţii ( hrană , 

îmbrăcăminte ,etc.) şi con- 

              diţiilor de învăţătură , cum ar fi lipsa 

spaţiului de studiu sau a cărţilor ; 
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        -     comportarea autoritară a unor părinţi , prin 

aplicarea de restricţii şi sancţi- 

uni exagerate care provoacă inhibări şi 

teamă ; 

- lipsa controlului asupra activităţii şcolare 

şi a celei extraşcolare, care îi determină pe 

elevi să aibă alte preocupări, mergând până 

la vagabondaj şi abandon şcolar ; 

- exigenţele exagerate ale unor părinţi , care 

cer copiilor rezultate la învăţătură peste 

posibilităţile lor reale , supraîncărcându-i 

cu sarcini 

     şcolare suplimentare, cu meditaţii îndeosebi 

;  

- lipsa colaborării unor părinţi cu dascălul , 

ceea ce îi face să nu cunoască îndatoririle 

elevilor , să nu sprijine şcoala în 

îndeplinirea  misiunii sale ; 

- familiile dezorganizate , caz în care 

educaţia copilului a fost încredinţată numai 

unuia dintre părinţi , celălalt 

nemaiinteresându-se de problemele 

elevului . 

 

               Ca învăţătoare, am căutat să îndeplinesc cu 

succes sarcinile instructiv- educative, urmărind 

caracteristicile clasei mele în ansamblu şi a 

particularităţilor fiecărui elev în parte . Am urmărit 

să-i atrag pe părinţi în jurul şcolii şi să devină 

colaboratori activi ai dascălului, să cunoască scopul 

şi sarcinile , principiile de bază ale educaţiei , 
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metodele educative să devină conştienţi de 

răspunderea pe care o au în faţa societăţii. În acest 

scop am desfăşurat o intensă activitate pedagogică în 

mijlocul lor . 

                 Prima problemă care se ridică în faţa 

învăţătorului este să cunoască părinţii elevilor săi 

, să ştie raporturile care există între  elevi şi 

membrii familiei cât şi condiţiile de viaţă şi 

educaţie pe care le au . 

               În cadrul şedinţelor cu părinţii m-am 

străduit să leg munca educativă a părinţilor de 

sarcinile activităţii instructiv –educative ale şcolii . 

I-am ajutat să cunoască particularităţile 

colectivului în care se găsesc , în care acţionează şi 

cresc copiii lor , arătându-le care sunt cerinţele . 

         În mod deosebit m-am ocupat de organizarea 

muncii în familie , de alcătuirea şi respectarea 

regimului zilei , de atragerea părinţilor la 

supravegherea timpului liber al elevilor . În acest 

sens am dezbătut în cadrul unui lectorat următoarea 

temă :  

,, Un regim de viaţă raţional “ 

                   Activitatea de colaborare cu familia  am 

adâncit-o şi prin convorbiri individuale cu părinţii . 

Ele sunt impuse de necesitatea dezbaterii a unor 

probleme legate de fiecare în parte . Această formă 

prezintă un mare avantaj , al posibilităţilor abordării 

unei mari varietăţi de probleme şi mai ales al tratării 

lor într-un mod diferenţiat, adecvat fiecărui elev . 
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                   Este foarte important tonul folosit de 

învăţător în convorbirile cu părinţii . N-am fost 

niciodată ,, un acuzator “ al elevilor pentru a nu 

declanşa în părinţi reacţia de ,, apărător “ al copiilor, 

fapt care face imposibilă colaborarea cu familia . 

                   Am căutat ca părinţii să vadă că le întind 

o mână prietenească, pentru ca prin eforturi comune 

copilul lor să ajungă în rândul celor mai buni . 

Asemenea convorbiri am organizat cu toţi părinţii 

clasei , nu numai cu cei ai căror copii obţin rezultate 

nesatisfăcătoare . Am purtat discuţii cu ei referitoare 

la intensificarea controlului muncii individuale de 

studiu acasă . 

           Aceste convorbiri au avut şi caracterul unor 

consultaţii pedagogice .Cunoaşterea familiei , a 

condiţiilor de viaţă şi educaţie din sânul ei , precum 

şi cunoaşterea temeinică a elevului cu calităţile 

lipsurile lui , a constituit condiţia de bază a unei 

îndrumăria părinţilor în cadrul convorbirii  

           Aceste dezbateri au fost reuşite atunci când am 

obţinut sinceritatea părinţilor   

adeziunea lor la măsurile preconizate , când au fost 

organizate judicios , obţinând o permanenţă a lor .  

           Atunci când  ele sunt organizate ca urmare a 

unui randament scăzut la învăţătură sau a unei purtări 

necorespunzătoare a elevilor , convorbirile devin un 

fel de ,,sperietoare “ care declanşează la părinţi 

reacţia de evitare a întâlnirii cu învăţătorul , lipsa de 

sinceritate sau apărarea copilului .  

           Observaţiile semnalate în el aduc la cunoştinţa 

părinţilor anumite aspecte referitoare la pregătirea 

elevilor sau purtarea lor în clasă . 
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          Întocmirea fişelor pshiho-pedagogice pentru 

toţi elevii clasei a fost mereu în atenţia mea . Am 

realizat caracterizări individuale şi caracterizarea 

clasei privită în ansamblu . Pe baza acestora am 

proiectat strategiile instructiv –educative  pentru   

atingerea ţelului pe care mi l-am propus şi anume 

succesul şcolar  
           Sigur că nu-i atât de uşor, nu-i uşor deloc să 

intervii în viaţa copilului vizavi de părinte, dar e 

imperios să o facem .Ca dascăli, ca pedagogi în 

general , avem datoria să acţionăm nu doar asupra 

elevilor ci şi asupra familiei, mai mult asupra 

factorilor educativi care ar putea înrâuri în vreun fel 

pe cei educaţi . 

        Să reflectăm asupra apelului adresat de celebrul 

J.-J. Rousseau : ,, Educatori , învăţaţi să vă 

cunoaşteţi copiii ! “ 
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Iubirea 

 

Brehui Oana Alexandra 

Liceul de Muzică și Arte Plastice, Tărgu-Jiu 
 
 
Aşa e şi în viaţă 
 
Un câine mic şi coafat 
Stă pe bancă supărat 
Nu vorbeste nu zâmbeşte 
Suferă…cred că iubeşte 
 
Ochii mici şi înlăcrimaţi 
Sunt frumoşi parcă-s 
pictaţi 
-Iau un loc,vă supăraţi? 
-Nu, cum oare aş putea? 
-Care e durerea ta? 
-Vai dar bine ai ghicit 
Sufar că m-a parasit 
A uitat de tot de mine 
In schimb râde cu oricine  
Mai rău m-a înlocuit 
Alta mai cool şi-a gasit 
Are fundite mai roşii  
Si are mai multe rochii 
-V-aţi certat? 

-Da, putintel. 
Că i-am luat din portofel, 
Doi dolari şi jumatate 
Pentru a-mi lua cateva 
oase 
Zice că l-am inselat 
Ca toţi banii i-am luat  
Că eu nu-l iubesc de fel 
Ştiu doar să mă joc cu el 
Să iau bani din portofel 
-Dar , voie nu i-ai cerut? 
Poate asta l-a durut 
Nici nu ţi -ai cerut 
iertare? 
Mai bine ti-ai reveni 
Ai zambi şi ai vorbi 
Oasele le-ai cumpara 
Şi-napoi tu I le-ai da 
Dacă îţi mai ceri şi scuze 
Te va pupa şi pe buze.
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Primavara  

                                                                                          
    Trohonel Constantin 

         clasa a-X-a A 
 

                
Primavara a sosit 
 și pe noi ne-a-nveselit 
Dragii noștri ghiocei  
au sosit toți sprintenei 

 
Dimineața când mă scol  
văd pe geam câte-un cocor 
Și copacii înverziți 
Printre ei toți sunt vestiți 
 
Floricelele gingașe 
 printre iarbă sunt frumoase 
Și zâmbind frumos la soare 
Cu o rază trecătoare. 
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"Ani de liceu... scumpi ani de liceu" 

Andrada Costea  

clasa a X-a A 

 

 

 

Liceul este locul unde vei găsi prima iubire, sau 

unde îţi vei da seama că lumea este un pic diferită 

decât credeai. Cel mai important, este locul unde îţi 

formezi persoanlitatea. Printre cele mai "râvnite" 

obiceiuri, se număra absentele. 

 

Deja putem vorbi de o adevărată modă, fiindcă în 

fiecare liceu există un anumit segment de oameni 

"specializaţi" pe acest gen de activitate. Deşi nu 

este recomandat, "chiulul" face parte din viaţa de zi 

cu zi a fiecărui elev. Să fim serioşi, la ce bun este 

viaţa de liceu fără absenţe? 

  Nu uita că liceul nu înseamnă doar distracţie. 

Trebuie să îmbini utilul cu plăcutul, mai exact 

atunci când este vorba de învăţat fi sigur că altă 



32 

NUMĂRUL 13 

alegere nu ai. La început e greu, însă în ultimul an 

de liceu vei realiza că nimic n-a fost în zadar. 

  Probabil unul din cele mai grele asepcte ale vieţii 

de liceu este acomodarea cu persoanele din jur care 

să recunoaştem, nu sunt întotdeauna cele mai 

plăcute. Totul ţine de mentalitate şi intimidare. Nu 

te lasa convins de ameninţări sau vorbe grele. 

Nimic din acestea nu contează, atâta timp cât îţi 

vezi de viaţa ta totul va merge perfect. 

 

Anii de liceu nu se compară cu nimic altceva! Se 

întâmplă atât de multe lucruri, încât rămâi cu 

impresia că ai dori ca această experienţă sa nu se 

termine niciodată. 

  Sufletul şcolii sunt elevii şi profesorii, 

necunoscute într-o ecuaţie al cărui rezultat îl 

reprezintă formarea. Elevul vine la şcoală pentru a 

şti, iar profesorul îl ajuta să ştie şi să fie. Elevul 

vine la şcoală pentru că trebuie, iar mai apoi 

descoperă ce bine te simţi în mijlocul unor persoane 

de vârsta ta cu elanuri adolescentine, cu dorinţa de a 

face lumea mai bună, cu neliniştile iubirii. 

Profesorul este aceea persoană care îl călăuzeşte 

printr-un univers complicat, dar seducător, care îi 

propune un model şi îl ajuta să descopere şi să se 

descopere. 

  În “Amintiri din copilărie”, Creangă se opreşte cu 

ironie şi nostalgie asupra anilor de şcoală. Cine nu-l 

ştie pe Sfântul Niculaie, pe Smărăndiţa, pe 

învăţătorul ce consideră bătaia “ruptă din rai” şi pe 

Bădiţa Vasile cel blând şi ruşinos. Scriitorul evoca 

cu ironie şi umor scoala de la Fălticeni “scoala de 

mântuială, boii să iasă”. Creangă evoca şcoala 

amintind de colegi şi prieteni ca mărturie a unei 
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şcoli, “curat meşteşug de tâmpenie”. Şcoală 

însemna învăţare mecanică, reguli stabilite pentru a 

fi inculcate şi năzbâtii care mai de care mai trăznite. 

Elevii se chinuiau să memorize cunoştinţe, să facă 

faţă unui sistem rigid care nu ţinea cont de 

individualităţi. 

  O imagine, uşor transfigurata, a şcolii este 

prezenta şi în lectura “La Lecţie” a lui Marin 

Sorescu. Textul este construit pe structura intrebare-

raspuns, fiind specific discursului didactic catihetic. 

Poezia pare să înfăţişeze o lecţie obişnuită, însă 

dincolo de caracterul său ludic acesta transmite o 

viziune ironică şi uşor pesimistă asupra lumii şi 

existenţei. În acest joc “de-a lecţia” se angajează eul 

liric adică elevul şi profesorul care întruchipează 

viaţa însăşi. Privită din această perspectivă scoala 

pare că depase 

Ste atribuţiile stric didactice şi devine mai mult 

decât o instituţie, un spirit călăuzitor. 

  Peste câţiva ani vei spune: "Ani de liceu... scumpi 

ani de liceu... cât de repede au trecut". Adu-ţi 

aminte de colegi, profesori, ora de sport, testele, 

orele chiulite, fete şi chiar de colegii pe care nu i-ai 

suportat niciodată. Şi nu uita, ai doar 4 ani aşa că 

foloseşte-i cu grijă. 
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Scânteie 

Ionela Andreea Trandafir  

clasa a X-a A la Liceul de Muzică şi Arte Plastice 

Constantin Brăiloiu 
 

"Tristeţea mea amară, este mâhnirea ta profundă 

Zâmbetul tău cald, este fericirea mea 

Vieţile noastre sunt împletite într-un fir de aur 

Înfăşurat în caietul de piatră al eternităţii 

Un infinit în care zburăm pe aripa iubirii 

Să ne adâncim sub vălul fericirii 

Să facem popas la umbra tandreţei 

Să ne lăsăm modelaţi de mâinile îndemânatice ale 

dragostei 

Să plutim în oceanul nebuniei 

Şi apoi să ne retragem pe ţărmurile amintirii 

Să ne încălzim în scânteia pasiunii şi apoi să visăm 

în braţele puternice ale realităţii."                                                                                                                                                

Învață să folosești puterea 

tăcerii! 

Proverbul spune că ”Roata care scârțăie 

primește vaselină”, dar dacă într-adevăr vrei să îți 

îmbunătățești potența vocii, tăcerea poate fi un aliat 

puternic. Antreprenorul Daniel Tenner explică acest 

lucru. 

Daniel Tenner este fondatorul mai multor companii, 

inclusiv GrantTree (care ajută companiile din 

Marea Britanie să obțină fonduri guvernamentale) 

și Woobius (care manageriază proiectele, 

documentele etc. arhitecților). Articolul curent a 

fost publicat inițial pe site-ul swombat.com, care de 
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regulă publică articole pentru antreprenorii 

începători. Câteva cuvinte înțelepte de pe blog-ul 

tatălui meu: ”Dacă ai talentul de a manevra 

cuvintele, atunci învață să-ți ții gura; când vorbești, 

fă pauze dese; iar daca nu ai nimic de spus, nu 

spune nimic.(...) Tăcerea ta transmite multe mesaje. 

Unul dintre ele ar fi că ești cineva și nu un nimeni, 

ești o persoană care poate face față unui public și 

poate să aștepte. Faptul că animalele puternice, care 

se pot proteja, se uită cu dezinvoltură la animalele 

inofensive este un proces biologic. Oamenii înțeleg 

și ei acest lucru sau mai bine spus îl simt. Astfel, 

după ce ai așteptat tăcând, vei avea o șansă mai 

bună de a fi ascultat.” 

Desigur, tăcerea are foarte multe întrebuințări și în 

domeniul afacerilor. Pentru mine, momentul care 

m-a determinat să spun ”da” tăcerii a venit în 

timpul primului meu proiect, când încă lucram ca și 

consultant cu normă întreagă la Accenture. Timp de 

9 luni am dormit cam 4 ore în fiecare noapte, așa că 

am fost în mod constant obosit. La acel timp eram 

managerul unei echipe micuțe ai cărei membrii nu 

se prea înțelegeau. Astfel, din când în când trebuia 

să organizez ședințe cu câte doi angajați pentru a 

rezolva divergențele dintre ei și trebuia să am grijă 

și de proiect. 

Deoarece eram atât de obosit, în timpul 

ședințelor stăteam foarte tăcut, minimizând chiar și 

mișcările fizice. Doar stăteam acolo și ascultam, 

lăsând ședința să se desfășoare liberă până la un 

moment dat când simțeam că dacă nu voi spune 

lucrul potrivit la momentul potrivit, susținut de un 

limbaj al corpului adecvat, lucrurile vor ieși rău 
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pentru mine mai devreme sau mai târziu și voi plăti 

cu alte activități obositoare. 

Nu eram speriat că va fi descoperit faptul că 

prestam o activitate precară în timpul ședințelor. 

Demarasem primul meu bussiness, așa că oricum 

mă așteptam să ies din lumea corporatistă în curând 

(și așa s-a și întâmplat). Dar am observat ceva 

extrem de ciudat. Deoarece eram atât de tăcut, 

de fiecare dată când începeam să vorbesc, 

celelalte persoane se opreau din vorbit pentru a 

mă asculta. Vorbind foarte, foarte puțin, am dat 

cumva acestui ”puțin” o oarecare greutate. De 

atunci, am folosit tăcerea în multe alte contexte. 

Poate fi folosită și pentru vânzări. De exemplu, 

atunci când înaintezi o ofertă finală, lansează-ți 

”aruncarea” cu un preț, apoi cel mai bine e să taci. 

Dacă vei continua să vorbești, nu vei face decât să îl 

distragi pe cumpărător de la evaluarea prețului și de 

la luarea unei decizii finale. În conversațiile dintre 

persoane, nu mulți pot suporta o tăcere prelungită, 

mai ales atunci când aceasta precedă un anumit fel 

de afirmație. ”Nu știu ce să fac să rezolv problema 

X”, urmată de o perioadă de liniște, adesea va duce 

la obținerea de sugestii pentru rezolvarea problemei 

respective de la persoane care nu s-ar fi oferit altfel 

voluntari. Învață să folosești liniștea. Este un aliat 

de încredere în multe contexte.  

Sursa: http://www.scientia.ro 

Textul reprezintă traducerea articolului How to Use 

the Power of Silence to Be Heard, publicat pe 

lifehacker.com. 

Traducerea: Alexandru Olteanu 

http://lifehacker.com/5831374/how-to-use-the-power-of-silence-to-be-heard
http://lifehacker.com/5831374/how-to-use-the-power-of-silence-to-be-heard
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Michelangelo  Bounarroti 

 

Marcu Daniela 

clasa a X-a B 

 

                     Viaţa din spatele  operei 

 

“ 

 

 

Trăiesc din moarte mea şi, dacă înteleg bine, sunt 

fericit cu o soartă nefericită. Cel ce nu ştie să 

traiască din nelinişte şi moarte, să vină în focul în 

care ard eu.” 

 

Dacă toţi oamenii, chiar cei mai umili, sunt 

spontani sau atenieni, nu toţi sunt însă titani sau 

olimpieni.Iar artistul care nu este nici titan nici 

olimpian nu este un adevărat artist. Orice creator se 

simte angajat  într-o luptă cu materia rebelă şi ştie 

că această luptă îi dă putinţă să capete conştinţa 

operei sale.El vorbeşte cu uşurinţă de această 

luptă,sau nu o face decât rar,deoarece altă luptă,mai 

vicleană,mai ascunsă şi mai aprigă,aceea dusă 

împotriva demonilor din el.Viata lui Michelangelo 

nu este decât povestea acestei lupte. 

Trecând, singur, prin piaţa Sfântul Petru, îl 

întâlneşte pe Rafael înconjurat de cei cincizeci de 

pictori care formau escorta lui –şi-i strigă cu un 

zâmbet  batjocoritor:”Arăţi mai mult a prinţ decât a 

pictor!” –„Iar dumneata, ripostează Rafael, araţi ca 

un călău!” 

Această legendă, adevărată sau nu, are meritul de a 

opune două tipuri care se înfruntă de când lumea: 
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titanii, care refuză să se suponă sorţii, şi cei care 

găsesc sensul existenţei în acceptarea ei. În ciuda 

preţuirii sau a admiraţiei noastre pentru acestea  din 

urmă, trebiue să marturisim că dragostea noastră se 

îndreaptă către romanticii titani. Şi pentru sceştea, 

Michelangelo are privilegiul de a stârni pasiuni. 

De ce starneşte el un aseamenea entuziasm? 

Datorită frumuseţii desenului său? Nu. Alţii, Jacopo 

Bellini, Leonardo da Vinci, Rembrand au desenat 

cu totul atâta precize şi cu mai  mult ritm decât el. 

Datorită culorii sale? Alături de ceea a lui Andrea 

del Santo, Giorgione sau Tintorentto, a sa este 

aproape inexistentă. Pe vremea când Leonardo 

descoperă clarobscurul, Andrea del Santo culorile 

complementare, Correggio sifonia Domnului din 

Porma, el se mărgineşte să colorize frescele Capelei 

Sixtina. Iubim aşadar în el nu artistul,ci genul 

capabil să exprime sentimentele cu pana, cu dalta 

sau cu pensula. 

Dar care este calitatea umană a sentimentelor lui 

Michelangelo? David gata să-şi întinadă praştia, 

Moise şezând pe tron, puternic, cumplit, aproape 

înspăimântător, Cristos răzbunătorul din Capela 

Sixtina amintes cele mai mişcatoare accese ale 

Tetralogiei lui Wagner. Moise şi Cristos din Capela 

Sixtina, ca şi Wotan al lui Wagner, nu sunt trimişii 

lui Dumnezeu cel mai presus de toate, ci finţe ce au 

toate însuşirile omului,pasiunile acestuia, dorinţele, 

nădejdile lui. Şi noi îl iubim pe Moise şi Wotan 

deoarece vedem în el, însutită, voinţa noastră de 

putere. 

Cu toate astea, printr-o contradicţie ciudata, ne 

place şi strigătele de jale ale lui Michelangelo, 

chemarile sale adresate lui Dumnezeu îndepartat, 
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atat de îndepartat se pare că nu aude. Ne place 

îndrăznelile sale, dispreţul sau faţa de inferioritate, 

obrăznicia faţa de cei mari, ne plac până şi 

slăbiciunile lui, terorile sale subie, neântemeiate, 

care-l fac să plece din Florenţa fiincă unul din 

lucrătorii lui vazuse spectacolul lui Lorenzo 

Magnificul, sau să fugă din Roma fiincă îşi 

închipuise că Juliu al II-lea îl va arunca în tmniţa 

din fortul Sant Angelo.  

Totuşi, dacă ne situăm într-un punct de vedere 

obiectiv, suntem siliţi să mărturisim că această 

exagerare, această senzaţie, această neâcetată 

revoluţie împotriva oamenilor şi a zeilor îl 

caracterizează pe barbar. Titanul separă, 

învrăjbesc,opun. Orbiţi de pulberea pe care ei însuşi 

o ridică,se miră că nu văd stelele. Incapabil să se 

supună voinţei zeilor, incapabil de a se ridica până 

la ceştea prin inteligenţă, îşi clamează durerile, 

dorinţele, fară a încerca să priceapă taina 

olimpienilor. Or, înţelepţii ştiu,spune Platon, că o 

legătură comună uneşte cerul şi pământul, zeii şi 

oamenii prin prietenie, cumpătare, dreptate. Şi 

fiincă Leonardo da Vinci, Rafael şi Bramate sunt 

reptezentanţii acestei înţelepciuni, Michelangelo nu 

are pentru ei decât dispreţ şi sarcasm. El îşi va sfârşi 

zilele cerând îndurar  e,temându-se de mâna acelui 

Dumnezeu din Sinai pe care-l pictase şi-l scluptase. 

Cu toate acaestea, el a fost una din cele mai 

puternice manifestari ale geniului. Pictor, sluptore, 

poet, arhitect, urmarit de imagianea lui Dante, un 

Dante nu tocmai autentic de altfel, şi care nu ar fi 

păşit nicioadată în cercurile Infernului, genul rău, ca 

şi acela al lui Dante, a fost desevit de cel mai 

detestabil caracter de artist din câte s-au văzut şi 
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care l-a făcut să piardă foarte mult. 

Neurastenic,ţinta la boală sa şi ştia asta. Nu este el 

acela care scrie: „Trăiesc din moartea mea şi dacă-

mi dau bine seama, sunt fericit cu o soartă 

nefericită. Cel ce nu ştie să triasca din din nefericire 

şi  moarte, să vină în focul în care adr ei.” 

Iar la bătrâneţe: „ Având o inimă de pucioasă, carne 

de câlţi, oase de lemn uscat, suflet fară cârmaci şi 

fară frâu, o dorinţă cutezătoare, poftă nemăsurată, 

judecată oarbă, slabă, şi scheloadă, nu trebiue să ne 

mire nimeni dacă printe predicile şi capcanele de 

care lumea este plină, mă aprind ca fulgerul de la 

cea mai mică flacără pe care o întâlnesc.” 

Acest om, veşnic bolnav, care veşnic geme, îşi 

plânge veşnic mizeria, încalecă la optzeci de ani şi 

moare la optzeci şi nouă, foarte bogat, admirat, 

înconjurat de prieteni şi de discipoli. Încă din 

leagăn,a avut protectori puternici: Lorenzo 

Macnificul îl ia în palatul său, Julie al II-lea îl 

încredinţează plafonului Capelei Sixtina şi 

construirea mormantului său, Leon al X-lea îl 

însărcinează să ridice faţada bisericii San Lorenzo 

din  Florenţa, Clement al VIII-lea îi cere să 

sclupteze mormintele Medicilor, Paul al III-lea să 

picteze absida din corul Capelei Sixtina şi să 

constriască Catedrala Sfântul Petru. 

Deşi a fost ucenicul lui Ghirlandaio şi al lui 

Bertoldo, elevul lui Dantello, deşi s-au spus în 

glumă că” dantelliza”, nimic nu este mai departe de 

scluptură florentină decât scluptura.Trecand de la 

Sfântul Gheorge al lui Verrocchio, la mormintele 

Medicilor, intrăm în altă lume, lumea romană. Căci 

Roma, Roma antică a fost patria sa spirituală şi de 

aceea în Capela Sixtină, personalizate pe care   le-a 
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pictat pe plafon strivesc sub greutatea trupurilor lor 

frescele florenttinilor. 

Bereson pretindea că Michelangelo ”termină ceea 

ce Masacio abia schiţase: tipul omului făcut pentru 

a stăpâni pământul şi  care ştie? poate şi cerul?” 

cosider că aş greşi dacă îl apobam.Mai întâi este cu 

totul nedrept să folosim personajele sale, ca şi 

acelea ale lui Giotto şi Rafael, oferă însuşi 

tipuldesăvârşirii prin echilibrul corpului, sufletului 

şi al spiritului lor artistic. Apoi Michelangelo, 

departe de a fi înţeles lecţia lui Masaccio, despoia 

omul de darul său spiritual pentru a-l închide într-o 

carapace grosolană de carne, nelinişte, durere, 

dorinţă şi zădarnică vonţă de putere. Că această 

carapace de esnţă mai curând romană decât 

florentină, este, uneori minunată şi patetică, nimeni 

nu se îndoieşte. 

 

 

Melancolie... 

 

Ionela Andreea Trandafir,  

cls a-x-a A 

Când apare el... 

 Nimic nu mai contează... 

Nici ploaia cea amară, 

     ce cade fără-ncetare... 

Şi totul este negru... 

Nimic nu-i colorat... 

Şi-io linişte cruntă... 

De neindurerat... 

Nici stele pe cer...                     
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                                                 Nici soarele răsare... 

Totul este pustiu... 

Nimic în depărtare... 

Doar un ocean de-amaraciune... 

Rămas doar cu iluzii... 

Iar tot ce-a fost frumos... 

Acum s-a terminat... 

                                                                 

                                                                      

Sărăcin Doina Cristina  

cl. a 6 a A 

 

 A sosit iarnă, fiica cea mai mare a bătrânului 

an, în caleașca ei de cel mai scump argint, trasă de 

un roi de fluturi albi. Rochia ei de cea mai fină 

catifea, atinge uşor pătură groasă şi imaculată de 

nea care domina pământul rece. Peste tot domneşte 

albul imaculat al omătului. Drumurile au dispărut 

sub greutatea omătului, iar satele sunt copleşite de 

abundentă zăpezii. Prezenţa lor fiind recunoscută 

doar după clăbucii albi de fum care ies din coşurile 

caselor. Totul devine copleşitor în faţa acestui 

spectacol măreţ oferit de cumplita iarnă. 
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Pentru cititorii noștri redacția revistei vă va 

prezenta și un alt model de prezentare a 

principalelor știri locale. 

 

Pentru iubitorii de utilizare a metodelor 

moderne de predare –învățare le recomandăm:  

Cartea „Efectele televiziunii asupra 

minţii umane“ este primul volum al 

seriei „Faţa nevăzută a televiziunii“ 

şi este primul semnal de alarmă asupra 

acestui subiect, prima analiză 

temeinică a fenomenului în cauză. Ea 

oferă un preţios material informativ 

atât părinţilor sau celor care se ocupă de educaţia 

tinerilor, cât şi tuturor celor care vor să înţeleagă 

pericolul pe care îl reprezintă tehnologia audio-

video şi cultura divertismentului pentru sănătatea 

mentală, pentru viaţa fiecăruia dintre noi. 

Deficienţele de atenţie şi concentrare, slăbirea 

capacităţilor mentale, a puterii de judecată şi a 

motivaţiei sunt probleme care se află de câteva zeci 

de ani în atenţia cercetătorilor din lumea 

occidentală. În ultima vreme aceste afecţiuni au 

început să fie observate şi la mulţi dintre copiii şi 

tinerii din ţara noastră, sindromul anunţându-se a 
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avea o largă răspândire în următorii 10 ani. 

Înţelegerea mecanismelor ce stau în spatele 

procesului disolutiv la care este supusă mintea 

omului în societatea modernă poate fi un prim pas 

pe calea reîntoarcerii la normalitate sau a menţinerii 

în afara sferei de influenţă a modului de viaţă 

bolnav propus de televiziune, divertisment şi, în 

ultimă instanţă, de cultura nihilismului. „Este 

posibil ca tinerii care petrec zilnic un timp 

îndelungat în faţa televizorului să aibă creierul 

dezvoltat diferit faţă de al acelora care se implică în 

activităţi fizice, interpersonale şi cognitive?“ 

Răspunsul la această întrebare, primit din partea 

unor cercetători ca dr. Richard M. Lerner, profesor 

la Universitatea de Stat din Pennsylvania, specialist 

în dezvoltarea mentală a copiilor şi tinerilor, este 

unul afirmativ: „Din moment ce tinerii sunt atraşi 

de un alt tip de activitate (privitul la TV) decât cei 

aparţinând altor generaţii, atunci şi funcţia, şi 

structura creierului lor vor fi alterate.“ 

http://www.jovis.ro 

 

Pentru cei care cred că în Liceul de 

Muzică şi Arte Plastice “Constantin Brăiloiu”, 

Târgu-Jiu, nu există copii talentați sau profesori 

care să-și vadă de activitatea lor vom atașa un 

model de C.V. plus câteva din creațiile literare și 

artistice ale elevilor acestui liceu. 

 

Ne cerem scuze pentru calitatea imaginilor 

cu pictura în alb/negru și dimensiuni dar este 

http://www.jovis.ro/


45 

ORPHEUS 

limpede că pentru unele revistele culturale 

Gorjene (ca de altfel și în alte județe) se găsesc 

mai puțini edili care să fie cu dare de mână pentru 

a îmbunătăți efortul noilor generații pentru care 

România nu va pieri…Este și cazul acestei reviste 

care se află la al 13-lea număr și în ciuda 

efortului aproape sisific continuă să se tipărească. 

 

 

 

   Curriculum vitae  
 

      Nume şi Prenume BREHUI 

OANA ALEXANDRA 

Educaţie şi formare: 

       Perioada 2008/în curs: 

    Numele instituţiei Liceul de 

Muzică şi Arte Plastice “Constantin 

Brăiloiu” 

       Specializarea: Pictura, prof. 

Coordonator Şerban Daniel 

 

        Perioada 2004/2008 

  Numele instituţiei Liceul de 

Muzică şi Arte Plastice “Constantin 

Brăiloiu” (şcoala generală) 

        Specializarea Pictura, prof. Coordonator 

Bistreanu Constantin 

 

 

DIPLOME 

Menţiune clasa XI 2010/2011 
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Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului, 

specializarea tehnician pentru tehnici artistice, 

octombie 2010 

Diploma de participare “Brâncuşiana Copiilor” 

ediţia IX 2011 

Premiul I Pictura “Brâncuşiana Copiilor” ediţia IX 

2011 

Diploma de participare “Brâncuşiana Copiilor” 

ediţia VIII 2010 

Premiul II Pictura “Brâncuşiana Copiilor” ediţia 

VIII 2010 

Diploma de participare “Brâncuşiana Copiilor” 

ediţia VII 2009 

Premiul I Pictura “Flori de Primăvară” Martie 2008 

Diploma de participare “Descoperă îngerul din 

tine” Noiembrie 2008 

Premiul III “Fantasticul din mine şi din afara mea” 

ediţia VI 2006 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREHUI OANA ALEXANDRA 
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Trăim într-o lume în care bunul gust nu mai este aşa 

de apreciat. Mai există persoane.. chiar dacă sunt 

puţine.. care ştiu ce vor de la viaţă.. ştiu pe ce cale 

sunt şi ce vor urma. Liceul de Muzică şi Arte 

Plastice Constantin Brăiloiu Din Tg Jiu se poate 

mândri cu mulţi elevi care studiază aici. Pot 

enumera o parte din ei.. elevi în clasa a 11-a A, 

secţiunea muzica: 

    - Pasăre Nicolae a făcut parte din orchestră 

Filarmonicii din Tg jiu, la un concert în aer liber pe 

datele de 26.09.2011 şi 5.10.2011. 

     - Falcoie Mirabelă a participat la concursul 

"Dobroge, mândră gradina", unde a luat locul 1 şi 

medalia de aur. 

     - Ciocioana Andreea a participat în cadrul 

Liceului de Muzică şi Arte Plastice la concursul 

"Descoperiţi Gorjul" care a fost organizat în 

amfiteatru din centrul oraşului, unde a obţinut locul 

2, alături de încă 2 eleve. 

     - Elevă Bugă Maria a participat anul trecut la un 

concurs de pian în Serbia, de unde a adus şcolii 

noastre locul al 2 - lea. După care, a concurat la 

Olimpiada Naţională De Pian, unde s-a clasificat a 

4-a. 

     - Aninisi Andreea a obţinut locul 1 la Festivalul 

Naţional "Maria Tănase" din Craiova, tot acelaşi 

loc, ocupându-l şi la Festivalul Internaţional "Pe Fir 

de Baladă", care a avut loc la Tg Jiu. A continuat cu 

participarea la Olimpiada Naţională de Interpretare 

a Muzicii Clasice care a avut loc în oraşul Cluj-

Napoca; pe lângă aceste importante apariţii se mai 

adăugă activităţile din cadrul Liceului de Muzică la 

diferite concursuri, audiţii, simpozionuri, cu grupul 
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de naişti "Muguri Zamfirieni" coordonaţi de 

domnul director al liceului, Pasăre Dumitru Mitel. 

      - Elevii din Grupul Vocal de Muzică 

Tradiţională Românească au reuşit să imprime un 

CD, cu ajutorul doamnei profesoare Nicoleta 

Lacatuşu dascăl al liceului, după care au mers la 

diferite emisiuni. 

                                                                                                                  

Vlad Mariana. 

 

 

1. Spectacol  organizat de Liceul de Muzică şi Arte 

Plastice, Târgu-Jiu, cu ocazia sărbătorilor de iarnă la 

Casa Armatei, Târgu-Jiu, decembrie 2011. 
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2. Cu ocazia zilei de 1 decembrie, ziua naţională a 

României 2011, elevii  de  la Liceul de Muzică 

şi Arte Plastice, Târgu-Jiu au organizat o 

tombolă necesară sonorizării şcolii 
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3. 177 de ani de ani de când s-a montat prima 

piesa de teatru în Tg-Jiu 
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Cel mai mare OM din istorie.. Iisus n-a avut 
servitori, şi totuşi I se spunea Stăpân.. 
N-a avut diplomă, şi totuşi I se spunea 
Învăţător. 
N-a avut medicamente, şi totuşi I se spunea 
Vindecător. 
N-a avut armată, şi totuşi se temeau de EL. N-
a câştigat nici un 
Război, şi totuşi a cucerit lumea... 
N-a comis nici o crimă, şi totuşi l-au răstignit. 
A fost înmormântat, şi totuşi trăieşte şi azi. 
 

 

ROMÂN PLIN DE CARACTER 

 

În perioada în care Octavian Goga a fost prim 

ministru nu exista televiziune. Aparate de radio 

erau puţine. 

De asemenea, şi ziare erau puţine. Aşa că oamenii 

nu-i prea cunoşteau pe politicieni. 

Demnitarii nu aveau maşina cu şofer. Pentru 

deplasări foloseau taxiul, apoi se făceau decontările. 

Primul ministru Octavian Goga urma să vorbească 

la radio. 
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A luat un taxi până la Casa Radio. 

Ajuns acolo, l-a rugat pe şofer să-l aştepte. 

Şoferul i-a spus că nu poate să-l aştepte pentru că se 

grăbeşte să ajungă acasă să-l asculte pe primul 

ministru care urmează să vorbească la radio. 

Atunci Octavian Goga i-a dat un bacşiş gras. 

Văzând bacşişul, şoferul i-a spus primului ministru: 

"Îl bag în p... a mă-sii pe primul ministru! Eu vă 

aştept pe dumneavoastră!" 

Întâmplarea a povestit-o chiar Octavian Goga. 

 

 

Povestea Uniunii Europene 

 

A fost odată un ţăran sărac, dar cinstit, ca de 

aia era şi sărac. El putea fi deopotrivă roman, 

bulgar, ungur, ceh, slovac, polonez, croat, ori sârb, 

ori albanez, ucrainean, rus, moldovean, ori turc, sau 

orice alta naţie, importante fiind - în acest caz - 

sărăcia şi cinstea. De altfel, în diverse variante, 

 povestea  circulă şi în folclorul nou al amintitelor 

popoare.   În satul lui, uitat de lume, se auzise că 

undeva, departe, peste mari şi ţări s-ar afla o 

cucoană înstărita, cu dărnicie fără seamăn, care s-ar 

fi numit Uniunea Europeană. Şi zvonul nu era 

numai zvon, căci văzuse omul prin vecini, ba pe 

unul, ba pe altul, fălindu-se cu Darurile Cucoanei. 

 

    Într-o bună zi şi-a  pus  traista în bat şi a plecat la 

drum. Ajuns la Palatul Cucoanei celeia mari, a bătut 

la poartă şi i s-a deschis. Doamna cea mare l-a 

primit, l-a poftit să şadă şi, fiindcă era peste măsură 

de ostenit, l-a îmbiat cu Coca-Cola şi gumă de 
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mestecat. Ţăranul de-abia s-a atins de ele şi şi-a 

spus necazul: 

-  Mărita Doamna Uniune, am auzit că faci daruri 

celor nevoiaşi. Eu am acasă pământ bun, ape 

limpezi, am şi păduri. Iarna pe la noi însă-i 

Cam lungă, tine aproape şase-şapte  luni pe an. Ca 

să lucrez bine pământul aş avea nevoie de o pereche 

de încălţări noi. Sunt desculţ şi 

Mi-e frig, doar atât îţi cer.     Doamna Uniune 

Europeană l-a măsurat din cap până în picioare şi a 

Rămas cu privirea pironită la degetele acestuia, 

vineţii, înfrigurate, bătătorite şi prăfuite de drum. 

  Apoi a glăsuit: 

 - Omule, eşti desculţ şi eu te înţeleg... Dar, tot ce-ţi 

pot oferi 

Este o bască. Una nouă şi de calitate europeană - 

Armani. Ţine de frig, de ploaie." 

   Dacă a văzut aşa, omul a luat bască, a oftat 

dezamăgit, a mulţumit 

Şi a făcut calea-ntoarsă spunându-şi: 

- Totuşi e doamnă bună. Putea să nu-mi dea nimic. 

A trecut iarna şi din gerurile sale cumplite, omul a 

ieşit cu un deget degerat. Apoi, la sfârşitul verii, 

istovit de munca pământului, a 

plecat iar pe lungul drum al Doamnei Uniuni, 

spunându-i păsul cel vechi: 

 - Coană Mare, sunt desculţ, o pereche de încălţări 

mi-ar prinde tare bine. 

Doamna l-a privit iar cu înţelegere şi căldură, l-a 

ospătat cu Coca-Cola, oferindu-i iar o bască nouă-

nouţă, de firmă. 

 - Dacă-i degeaba, merită s-o ia,  îşi spune la 

întoarcere ţăranul cel sărac şi cinstit. 
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A mai trecut o iarnă grea, cu chiu cu vai şi, în afara 

altui deget de la picior, numai unul, degerat şi 

amputat, omul n-a avut de suferit.  

A urmat primăvara, vara şi pe când frunzele s-au 

îngălbenit, ţăranul Şi-a amintit iar de Doamna cea 

darnica pornind iar spre ea să-şi încerce norocul.  

Dinaintea acesteia şi-a băut cu poftă paharul 

de Coca-Cola, ba a mai şi cerut unul, căci începuse 

să-i placă, dar de întors s-a întors tot cu o bască. 

Totuşi, nu s-a dat bătut. An după an a 

străbătut calea plin de speranţă, primind cu politeţe 

ştiutul dar. Până într-o iarnă, când zăpezile şi 

gerurile au fost mai amarnice ca niciodată. Prins cu 

treburile, picioarele i-au degerat şi la spital a trebuit 

să i le amputeze, spre a-i salva viaţa. Purtat pe braţe 

de vecini, omul a bătut la poarta Doamnei Uniune 

care, iute, şi-a dat seama de trebuinţe, făcându-i 

cadou un cărucior de invalid, cu rotile, nou şi 

strălucitor, având mai multe  viteze şi telecomanda. 

Omul a mulţumit şi, întorcându-se în satul 

său cu maşinăria cea arătoasă, a stârnit mari invidii. 

De aici i s-a tras un necaz: într-o noapte fu călcat de 

hoţi. Aceştia nu găsiră mare lucru, dar plecară acasă 

cu saci întregi de băşti. În prag de iarnă, ţăranul s-a 

pomenit astfel fără nici o bască. Hoţii, oameni cu 

frică de Dumnezeu, îi lăsaseră, totuşi, căruciorul. 

Aşa că, aşezat comod în căruciorul sau silenţios, cu 

mai multe viteze, a pornit iar la drum şi s-a înfăţişat 

Doamnei Uniuni şi i-a spus: 

- Mărită Doamnă, m-au călcat hoţii şi acum, 

la căderea zăpezii, sunt cu capul descoperit. Fii 

bună şi dă-mi o bască, fiindcă ştiu că ai şi 

poţi. Doamna l-a măsurat din cap până la brâu, 

acolo unde începea 
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 Căruciorul,  şi gânditoare i-a spus: 

-  Bade dragă, eu te înţeleg. Dar, tot ce-ţi pot 

dărui acum este o pereche de încălţări. Apropo, aşa 

cum te văd, cred că nu poţi munci.  

Nu-mi vinzi mie pământul dumitale? 

  Cu banii primiţi ai putea să-ţi cumperi cea 

mai bună bască. 

  Această poveste, ca orice poveste din 

popor, are autor necunoscut. 
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APARIŢIA 

       Revista culturală „Orpheus” este editată periodic 

la cererea cadrelor didactice şi se găseşte de vânzare la 

sediul redacţiei.  

CONTACT 

Târgu Jiu: Liceul de Muzică şi Arte Plastice 

„Constantin Brăiloiu”, Târgu-Jiu, Gorj.  

Telefon: 0253214077 

COLABORARE 

       Aşteptăm colaboratori serioşi. Textele 

tehnoredactate*, în Microsoft Word, Office XP, şi 

semnate pot fi trimise pe adresa de e-mail a revistei: 

magazincritic@yahoo.com, până la data de 20 a 

fiecărei luni. Tehnoredactarea se va face cu font Arial, 

corp 10-12, pagină format A5, folosindu-se diacritice. 

Responsabilitatea textelor publicate aparţine în 

exclusivitate autorilor. O echipă redacţională va selecta 

articolele în vederea publicării acestora. Atenţie la 

plagiat! (*Reguli minime de tehnoredactare: Înainte de 

punct, virgulă, punct şi virgulă, două puncte, trei 

puncte, semnul exclamării, semnul întrebării, nu se 

pune spaţiu. Spaţiul se va pune după aceste semne de 

punctuaţie, precum şi înainte de deschiderea unei 

paranteze.) 
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