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Vreme trece, vreme vine..., spunea poetul nostru 
naţional Mihai Eminescu. Stăm cu toţii sub semnul 
ciclicităţii, al repetabilităţii. A venit din nou vremea unui 
nou început. Altă generaţie de boboci a păşit anul acesta pe 
porţile colegiului nostru, dornici să exploreze cât mai mult 
din tainele cunoaşterii şi să trăiască experienţe diverse în 
anii de liceu atât de tumultuoşi.

Ne propunem să le împărtăşim şi lor frumuseţea 
creaţiei literare, pasiunea pentru literatură şi cultură a 
colegilor lor mai mari şi, bineînţeles, a dascălilor care îi 
formează.

În prezentul număr al revistei noastre, şi-au găsit 
un loc special elevii de la clasele cu profil pedagogic, copii 
cu o sensibilitate deosebită, cu o receptivitate aparte faţă de 
frumos, de artă. Ei vor fi, la rândul lor, educatori, iar această 
experienţă creativă îi va ajuta, cu siguranţă.

Ne bucurăm că în acest număr au răspuns invitaţiei 
noastre şi foştii elevi ai colegiului nostru, care, în prezent, 
sunt studenţi ai unor prestigioase facultăţi din ţară şi din 
străinătate. Le mulţumim şi îi aşteptăm să publice şi în 
următoarele numere pentru a-i iniţia pe bobocii 
eminescieni  în  tainele  creaţiei literare şi ale jurnalismului.

Mulţumim colaboratorilor noştri şi, nu în ultimul 
rând, editurii Enesis, care a făcut posibilă apariţia 
prezentului număr al revistei noastre.

Prof. Mărioara Donca
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dezvoltare pe toate planurile, inclusiv educaţia şcolară, 
totuşi în anumite părţi ale globului, drumul spre educaţie 
este destul de dificil de parcurs de către copii, care, în 
majoritatea cazurilor, au o situaţie materială precară. Acest 
film documentar mi-a deschis ochii şi mi-a arătat că trebuie 
să preţuiesc faptul că pot beneficia de educaţia şcolară fără 
a parcurge atâţia kilometri obositori şi plini de pericole.

În primul rând, m-a impresionat mesajul filmului, care a 
fost unul atât de profund pentru mine, încât, la un moment 
dat mi-au dat lacrimile. Am văzut că în alte colţuri ale lumii, 
în ciuda situaţiei materiale, copiii sunt dispuşi să facă mari 
sacrificii pentru a ajunge la destinaţie, dar ceea ce n-am 
putut să nu observ este faptul că ei o făceau cu bucurie, 
deoarece ştiu că educaţia este esenţială pentru viitorul lor, 
ca oameni. Dacă pentru majoritatea copiilor din ziua de azi 
mersul la şcoală pe jos, cu autobusul sau maşina reprezintă 
o rutină cu un caracter monoton, pentru Jackson şi fratele 
său şi mulţi alţi copii din Kenya este un drum în care viaţa 
lor oscilează între viaţă şi moarte, datorită fiarelor din 
sălbăticie peste care poţi să dai la fiecare pas. Este un mare 
lucru să îţi sacrifici viaţa pentru a ajunge la şcoală, pentru 
cei din Africa, riscul de a fi mâncat de lei, hiene sau călcat în 
picioare de girafe, rinoceri sau elefanţi având un procent 
destul de ridicat.

Pe de altă parte, m-a marcat puterea emoţională a 
copiilor de a accepta refuzul din partea celorlalţi. O inimă 
atât de puternică din punct de vedere emoţional, care 
reuşeşte să facă faţă fiecărui „nu” spus din partea celor care, 
deşi aveau autovehicul, refuzau să îi ducă cu maşina încă 
câţiva kilometri spre şcoală. Această putere şi pregătire 
psihică matură am regăsit-o în fetele din Munţii Atlas 

Drumul spre ºcoalã
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localizaţi în Maroc: Zahira şi cele două prietene ale ei. Atât 
de fragile şi totuşi atât de puternice, ambiţioase şi mature. 
Printre calităţiile acestor copii se regăseşte unitatea, 
prietenia, dar şi iubirea faţă de semeni,indiferent de vârsta, 
persoana sau problema lor de sănătate. Văzându-l pe acel 
băiat cu deficienţă fizică, Samuel, asaltat în faţa porţii de o 
mulţime de alţi copii, mi-a demonstrat faptul că mult mai 
important decât toate este sprijinul reciproc şi respectul 
precum şi iubirea faţă de semenul tău.

Viaţa aduce odată cu sine multe încercări, pe care mulţi 
copii de pe Pamânt le au de înfruntat de la o vârstă fragedă. 
Acest film ne-a arătat diferenţa dintre a sta la doi paşi de 
şcoală şi a fi nemulţumit de beneficiile pe care ea le aduce şi 
a sta la kilometri de ea,  dar bucurându-te de tot ceea ce îţi 
oferă .Copiii din Kenya, Munţii Atlas, India, Patagonia şi 
multe alte locuri, ne-au demonstrat prin viaţa lor, marea şi 
sincera lor iubire şi apreciere faţă de acest binecuvântat 
institut numit şcoală.
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Cristina Şindreştean, 
clasa a IX-a C



Trăim într-o lume în care fără educaţie este foarte greu să 
ai succes. Pentru a obţine această educaţie, unii copii din 
părţile mai puţin dezvoltate ale lumii depun eforturi 
imense, pe când alţii, din ţările mai dezvoltate economic nu 
pun aşa mult preţ pe şcoală. 

Documentarul „Lungul drum spre şcoală” ne ajută să ne 
deschidem ochii, să ne dăm seama ce eforturi pot depune 
unii copii doar pentru a ajunge la şcoală la timp în fiecare zi 
şi pentru a putea învăţa lucruri noi.

Mare parte din copiii care locuiesc pe continentul 
african, îţi riscă viaţa pentru a ajunge la timp la cursuri. 
Aceştia se strecoară printre girafe, se ascund de imenşii 
elefanţi şi îşi croiesc drum prin puţinele păduri care există şi 
prin căldura infernală a continentului negru.

La fel păşesc şi tinerii din alte colţuri ale lumii, cum ar fi 
Argentina, care îşi riscă viaţa mergând pe poteci abrupte şi 
drumuri pustii, uitate de lume.

În concluzie, cei care au posibilitatea de a ajunge rapid şi 
uşor la şcoală ar trebui să se bucure de acest lucru, să pună 
mai mult preţ pe învăţătură, pentru că au o şansă foarte 
mare, pe care alţi copii şi-ar dori şi s-ar bucura nespus de 
mult să o aibă.

Flaviu Mureşanu,

clasa a IX-a C

Literatura ºi celelalte arte
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Ilustraţie: Mihaela Harko
                   clasa a XI-a G
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C Viaţa este un drum desăvârşit, presărat pe alocuri cu mii 

şi mii de peripeţii, care diferă de la o fiinţă raţională la alta 
sau dintr-un capăt al lumii în altul. Acestea contribuie la 
dezvoltarea noastră psihică şi emoţională.

Consider că educaţia în viaţa omului este necesară 
deoarece, prin intermediul acesteia ne putem face 
remarcaţi şi apreciaţi. Este singurul mod prin care putem să 
ne îmbogăţim cu adevărat, căci este cea mai bună hrană pe 
care putem să ne-o facem pentru bătrâneţe.

Pe de-o parte, filmul intitulat „Drumul spre şcoală”, 
prezintă starea pauperă a copiilor, care speră la un viitor 
mai înfloritor, spre deosebire de cel pe care l-au avut 
părinţii lor. Carlito, în vârstă de 11 ani din Argentina, 
Zahira, în vârstă de 12 ani din Maroc, Jackson, de 14 ani din 
Kenya împreună cu sora lui Salome şi Samuel în vârstă de 
12 ani sunt fericiţi că pot avea acces la biletul spre 
învăţătură. Ei speră la o viaţă mai bună, fără greutăţi, 
dorindu-şi ca idealurile lor în viaţă să devină realitate. 

În ciuda zecilor de kilometri făcuţi săptămânal sau 
zilnic, nu vor să renunţe, căci cunosc adevărata valoare a 
educaţiei, spre deosebire de oamenii bogaţi care nu acordă 
importanţă decât banilor şi implicit averilor.

Pe de altă parte, în peliculă pot fi observate lipsurile 
necesare traiului de zi cu zi, în special, cel mai important 
fluid fără de care nu putem trăi, apa. Toate aceste 
insuficienţe le-au creat o ambiţie de fier şi un caracter 
puternic micilor fiinţe ludice. Comunitatea, uniunea şi 
prietenia sunt printre puţinii factori ce-i ajută pe micii elevi 
să lupte în continuare. Această bătălie cu cotidianul este 
pentru ei uitată o dată ce sunt la şcoală, înconjuraţi de 
profesori şi prieteni. 

Nu în ultimul rând, aceştia trebuie să fie pentru noi 
exemplul viu; trebuie să ne bucurăm, să fim recunoscători 
faţă de viaţă şi de şansele pe care le avem în a deveni 

Lungul drum spre ºcoalã
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oameni iluştri, pentru societatea în care ne aflăm. Este 
necesar să vedem adevărata valoare a educaţiei şi a 
darurilor oferite de aceasta, deoarece „Educaţia este cea 
mai puternică armă pe care o putem folosi pentru a 
schimba lumea.”-Nelson Mandela.

Aşadar, succesul în viaţă va apărea numai prin 
intermediul muncii şi al sacrificiilor. Acest drum spre 
reuşită nu va fi uşor, însă oamenii puternici, susţinuţi din 
punct de vedere spiritual şi financiar de părinţi, vor fi 
triumfători.

 
 Larisa Tînc, 

clasa a IX-a C
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Aş putea să te iubesc

Cu mii de semne de punctuaţie,

Cu virgule şi puncte care poate m-ar opri

Din a spune mai departe...

Cu semnul exclamării

Care poate te-ar speria,

Cu semnul întrebarii,

Care poate ar stârni neliniştea ta.

Aş putea să te iubesc cu cratime şi ghilimele...

Dar de ce să complicăm atât

Cuvintele simple ale inimii mele?

 Daiana Danciu,                            

clasa a IX-a C

Iubirea în semne de punctuaþie
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Stropi de soare îţi gâdilă obrazul rumen,

Iar petale de trandafir atârnă în păru-ţi de grâne.

Te privesc fermecat, învăluit de romanţă,

Eşti ca un vis neîncetat, frivol,

Derulat în mintea unui pacient fără speranţă.

Când stai întinsă, analizând cerul înstelat,

Vântul te îmbrăţişează, zâmbind îngândurat,

-Cum ar putea exista un înger într-o lume dominată de 

păcat?

Doina inimii

Crisalide - 2015 | 11

Crisalide
Crisalide

Adria Papuc , 
clasa a IX-a C



În lumea noastră fără punct,

Totul este infinit

Nici o virgulă nu separă lucrurile,

Dar totuşi semnele de întrebare apar.

Apar în jurul nostru zi de zi,

Iar uneori apare,

Ca  prin minune,

Un semn de exclamare.

Ai grijă, viaţa-i scurtă !

Cu-o linie de dialog

Îţi spun, prieteneşte,

Trăieşte-o ca atare !

Acum doar două puncte te atenţionează

Că totul moare,

Că totul este trecător,

Că timpul este o convenţie

De om creată, dar în univers

Punctul creat de timp nu există,

Ci doar în mintea noastră,

Că moartea ne urmăreşte

Din ziua-n care ne-am născut.

 Petru Marcel Duma, 

clasa a IX-a C

CrisalideOrtogramele vieþii
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M-am întrebat deseori oare ce se află în spatele 
intensităţii albastre care se desfăşoară când serenă, când 
înfricoşătoare deasupra noastră. Să fie doar un ,,albastru 
infinit”, o galaxie fără sfârşit în care domnesc cu puteri 
supreme, Soarele şi Luna, înconjuraţi de sclipiri de stele? 
Chiar nu o există niciun mister dincolo de ele?

Eu aş vrea să îmi îmaginez cerul ca o oglindă imensă a 
lumii, o oglindă în care ne reflectăm cu toţii, dar, de bună 
seamă, invers. Căci legea oricărei oglinzi e să reflecte invers 
imaginile, ba deseori chiar să le distorsioneze sau să le 
deformeze. Cerul ar fi atunci cea mai fidelă imagine a lumii 
pe dos. O lume în care am umbla cu capul în jos, în care 
arborii ar creşte invers şi casele s-ar sprijinii în acoperişuri. 
Şi neapărat în spatele unei astfel de lumi ar exista o 
divinitate care ne urmăreşte paşii, ne cunoaşte gândurile şi 
ne ştie frământările ori dorinţele, fie ele şi nespuse.

De aceea, poate ar fi bine să privim uneori şi în sus, în 
oglinda imensă de deasupra lumii noastre. Poate dacă am 
privi cu atenţie ne-am vedea... aşa...invers, cum suntem, 
am vedea cine e în jurul nostru şi cine ne veghează de 
departe. Am vedea mai bine drumul pe care trebuie să-l 
urmăm şi am putea înţelege mai bine întreaga lume în care 
trăim.

Păcat, însă că prea puţin ne uităm înspre cer, nebănuind 
ce s-ar putea ascunde în spatele lui. Prea mult ne uităm în 
jos, înspre pământ. Dacă ar fi mai mulţi cei care asemeni 
mie spun că cerul e oglinda lumii noastre, sunt sigură că 
viitorul lumii, al omenirii ar fi altul. Unul mai bun. Eu voi 
continua să mă uit înspre cer ca într-o oglindă, o oglindă a 
noastră, a sufletelor noastre, a celor care cred... 

Florina Kelner, 
clasa a IX-a C

Lumea în oglindã
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O fată iubibilă
Nu este tactibilă,
Fiind imprevizibilă,
Impunând respect.
Poţi să fii discret,
Nu ajungi la ea
Numai dacă vrea.
Este adorabilă
Chiar şi alintabilă,
Dar şi răsfăţabilă,
Mereu respectabilă.

  Raisa Tibil,
clasa a IX-a C

Iubirea sinceră şi pură,
Semne de punctuaţie n-are.
Fără semne de întrebare,
Fără virgule, chiar semne de exclamare.
Ea e simplă:
Îţi umple inima de-alinare, fericire, împlinire
E ca o poezie.

Andreea Pop,
clasa a IX-a C 

Iubibilã

Iubirea
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Deşi genetic ne diferenţiem prin înfăţişare, ne putem 
împlini destinul privind dincolo de aparenţe.

 Ilustraţie: Mihaela Harko
Clasa: a X-a G

Fãrã discriminare
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Romanul „Ion” de Liviu Rebreanu este un roman 
social, obiectiv, realist şi modern ce are ca temă principală 
dragostea şi dorinţa obsesivă a ţăranului român de a avea 
pământ. 

Pentru a înţelege mai bine mesajul transmis de 
autor şi pentru a reţine mai bine citatele importante atât 
pentru anii următori de şcoală cât şi pentru viaţă, noi, elevii 
clasei a X-a G de la Colegiul Naţional Mihai Eminescu, 
împreuna cu doamna dirigintă, Mărioara Donca, am 
hotărât să desfăşurăm un proces literar pentru a găsi un 
răspuns la întrebarea „Este sau nu vinovat Ion Pop al 
Glanetaşului?”. Bineînţeles, răspunsurile la această 
întrebare au fost diferite în funcţie de personalitatea şi 
gândirea fiecărui elev.

Din punctul meu de vedere, acest proces a avut un 
efect pozitiv pentru  toţi elevii, deoarece am avut 
posibilitatea de a ne pune în pielea personajelor, ne-am 
dezvoltat limbajul  şi am reuşit să înţelegem că „nu tot ce 
zboară se mănâncă”. Datorită comportamentului lui Ion 
faţă de Ana, personajul principal al acestei opere, am reuşit 
să văd că în viaţă nu totul e roz şi că nu merită să ne înjosim  
doar pentru a crede că în aşa fel vom câştiga afecţiune şi 
dragoste din partea cuiva. 
În concluzie, procesul literar „Ion” a avut mari beneficii, iar 
elevii au reuşit să înţeleagă mai bine romanul şi să facă 
legătura între acesta şi realitate. În urma acestui proces, atât 
fetele cât şi baieţii, trebuie să înţeleagă că mai presus de 
orice este dragostea, demnitatea şi respectul de sine.

 Mădălina Monica Perciovici, 

clasa a X-a G

Este sau nu vinovat
Ion Pop al Glanetaºului ?

Crisalide
Procese literare derulate 

la clasa a X-a G
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Această întrebare ne-am pus-o şi noi , elevii clasei a X-a G 
, iar răspunsurile şi părerile au fost împărţite, fiecare elev a 
avut o părere diferită, în funcţie de personalitatea fiecăruia.

Procesul literar care s-a desfăşurat în luna februarie a 
fost oarecum un răspuns la această întrebare, dar nu numai 
acest proces a avut o mulţime de beneficii: în primul rând, 
romanul „Ion” a fost înţeles mult mai uşor, am învâţat mult 
mai uşor citate, secvenţe din roman, iar în al doilea rând, 
ne-am dezvoltat vocabularul, am fost puşi în pielea 
personajelor, am învăţat cum să ne adresăm persoanelor 
care ne pot decide noua ca persoană viitorul sau întregii 
comunităţi.

Din punctul meu de vedere, acest proces a avut 
bineînţeles un obiectiv pretenţios, putem spune, a fost 
important să citim şi să înţelegem romanul ca să fim 
capabili să decidem dacă Ion Pop al Glanetaşului a fost sau 
nu vinovat , dar cred că cel mai important este să înţelegem 
că tot ce Rebreanu a descris în roman nu este decât o lecţie 
de viaţă. Naivitatea, orgoliul, lăcomia sunt des întâlnite în 
zilele noastre sub diferite forme şi problemele, la care 
uneori nu ştim cum să reacţionăm, dar dacă poţi să le 
asociez cu problemele protagoniştilor din roman vei găsi 
rezolvarea pe loc, asta dacă bineînţeles ai înţeles mesajul 
romanului „Ion”.

În concluzie, acest proces a făcut mult mai atractivă 
predarea romanului, a fost înţeles mult mai uşor, iar noi, 
elevii am avut de data aceasta o implicare aparte. 
Rezultatul final, Ion Pop al Glanetaşului este vinovat, dar 
nu în totalitate, deoarece viaţa a fost foarte crudă cu el.

Gabriela Bîrle,  
clasa a X-a G  

Este sau nu vinovat
Ion Pop al Glanetaºului ?
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Imagini de la Procesul literar
„Ion Pop al Glanetaşului- vinovat sau nu?“
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În cadrul activităţiilor din săptămâna „Şcoala altfel”, 
noi, elevii clasei a X-a G, de la Colegiul Naţional „Mihai 
Eminescu”, împreună cu doamna dirigintă, am hotărât să 
fim alături de cei care au nevoie de noi, cum ar fi: tinerii de 
la ASSOC(Asociatia Servicii Sociale şi Servicii de Ocupare) 
sau copiii de la „Centrul special pentru copiii şcolari şi cu 
deficienţe”.

După parerea mea, aceste activităţi au o foarte mare 
importanţă, atât în viaţa noastră ca viitori pedagogi cât şi în 
viaţa tinerilor pe care i-am ajutat.

 În primul rând, prin interacţiunea elevilor cu tinerii cu 
dizabilităţi şi nevoi sociale reuşim să îi integrăm şi pe ei în 
mediul nostru de viaţa, iar acest lucru va avea un efect 
pozitiv, pentru ei, deoarece, ei având aceste deficienţe, 
oamenii de rând încearcă să îi marginalizeze, fără să se 
gândească la urmarile negative apărute în urma 
marginalizării acestora. 

În al doilea rând, trebuie să ne gândim că aceste 
persoane sunt în starea aceasta, nu pentru că aşa vor ele, ci 
pentru că s-au născut cu aceste probleme. O persoană cu 
dizabilităţi nu refuză să muncească, ci îi este subestimată 
contribuţia pe care şi-o poate dărui sieşi, în primul rând, şi 
societăţii, mai apoi. Consider ca motiv pentru care 
persoanele cu  dizabilităţi nu se bucură de acces comun, cu 
celelalte persoane, faptul că, spre deosebire de alte ţări , 
acestora nu le este oferită  o distribuire uniformă în 
societate, ci sunt sprijinite doar de anumite instituţii.

În concluzie, orice mic gest pozitiv, faţă de persoanele cu 
dizabilităţi şi nevoi speciale, este binevenit din partea 
oricui şi este aşteptat cu mare drag.

Din suflet pentru suflet
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Mădălina Perciovici, 
clasa a X-a G
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La început totul e negru. Odată cu prima rază de lumină 
apare şi sentimentul de teamă, teamă de necunoscut. Însă 
acest sentiment dispare treptat, înlocuit de sentimentul de 
siguranţă pe care îl obţii fiind înconjurat de persoane care 
te iubesc mai presus de propria viaţă, fiind gata să facă orice 
pentru tine. Aşa începe viaţa.

Copilăria este epoca de aur a vieţii, pe care fiecare om o 
poartă veşnic întipărită în suflet şi în minte. Îmi amintesc de 
acea perioadă a vieţii mele cu nostalgie, melancolie. Mi-aş 
dori să trăiesc din nou în acea lume a ludicului, o lume în 
care singura grijă a copilului o constituie joaca sau micile 
certuri cu prietenii, o lume în care sinceritatea şi inocenţa 
domină, iar ura şi invidia sunt inexistente.

Pot spune că am avut parte de o copilărie frumoasă, însă, 

trebuie să admit un fapt: ca orice copil, mi-am dorit mereu 

să fiu mare, să pot lua propriile-mi decizii în legătură cu 

viaţa mea, să mă asemăn adulţilor, să-mi fie luate în 

considerare spusele, părerile. Desigur, la acea vreme nu 

conştientizam faptul că marile mele probleme copilăreşti 

nu se puteau compara cu problemele cu care se confruntau 

părinţii mei zi de zi, încercând să-mi clădească un viitor 

pentru a avea parte de o viaţă mai bună decât a acestora.
Astfel, anii au trecut şi am ajuns în punctul în care a 

trebuit să mă confrunt cu viaţa reală având umerii încărcaţi 
de responsabilităţi şi griji. M-am trezit încetând să mai 
privesc înainte cu nerăbdare, ci în urmă, spre copilăria 
pierdută, dorindu-mi acea libertate necondiţionată de 
conştiinţa grijilor vieţii cotidiene. În trecut, consideram că 
maturitatea îmi va aduce libertate, că eram ca o pasăre în 
colivie, incapabilă să zbor liberă. Nu aveam cum să ştiu 
faptul că atunci eram mai liberă ca oricând, maturitatea 
înmulţind gratiile ce-mi împiedicau zborul. 

Trãieºte clipa
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M-am văzut prinsă într-o rutină epuizantă, 
muncind cu orele, dorind să-mi clădesc un viitor sigur, 
îndepărtându-mă de cei dragi, până într-o zi in care am 
realizat un lucru: viaţa este ca un traseu plin de obstacole ce 
se poate sfârşi în orice moment. De aceea, trebuie să trăieşti 
fiecare clipă ca şi cum ar fi ultima, astfel încât, în clipa în 
care traseul se încheie, să poţi păşi în întunericul lumii 
umbrelor cu zâmbetul pe buze, cu gândul că ai făcut tot 
ceea ce ai dorit în viaţă, că ai trăit cu adevărat, că ai 
contribuit cu ceva în lume. 

Drept urmare, am început să fac ceea ce îmi doream 
din totdeauna: am călătorit şi am văzut lumea, am studiat şi 
am urmat o carieră ce mi-a plăcut cu adevărat. Am început 
să privesc lumea cu alţi ochi şi să cunosc acest sentiment 
fantastic: fericirea.

În ciuda faptului că reuşisem, într-un final,     să-mi 
părăsesc colivia, existau unele momente în care melancolia 
mă invada. Unul dintre acele momente de slăbiciune l-am 
trăit în vara petrecută la familia Popescu. 

Decisă să încep să imi cunosc ţara, am pornit într-o 
călătorie de-a lungul acesteia pentru a descoperi atât 
lucrurile bune, cât şi cele rele despre aceasta. Nu petreceam 
niciodată mai mult de câteva zile într-un loc, însă, cam pe la 
începutul verii, am ajuns la casa familiei Popescu ce s-a 
oferit să mă primească fără cele mai mici rezerve în ciuda 
faptului că eram, practic, o străină. 
 Alături de fiul doamnei şi domnului Popescu, Paul, 
am colindat străzile Clujului, admirând frumuseţea 
acestuia, a clădirilor sale vechi ce deţin un farmec aparte ce 
te determină să te întrebi câte generaţii au trăit în acele 
locuri, de câtă vreme acestea găzduiesc în inimile lor familii 
întregi, fiind martore ale tristeţilor şi bucuriilor acestora.
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Am văzut lucruri frumoase şi totodată lucruri ce te 
întristau: clădiri superbe ce la vremea lor erau falnice, 
inducând respect şi admiraţie, se aflau în paragină, părăsite 
de oamenii pe care i-a apărat, menţinându-i în siguranţă în 
spatele zidurilor lor.
 Am văzut oameni cu zâmbetul pe buze ce se 
plimbau alături de familiile lor, dar şi oameni trişti ce 
priveau cu invidie fericirea celorlalţi, dorindu-şi ca viaţa lor 
să fie măcar pe jumătate la fel de bună ca a lor, bătrâni care 
trăiau prin parcuri, fără ca nimeni să le ofere sprijin, cu 
priviri triste pe feţe, cărora viaţa le-a pus pe umeri mult mai 
mult decât puteau duce.
 Atunci am realizat faptul că există oameni lipsiţi de 
ajutor pe acest pământ, însă nu eram singura care 
conştientizase acest fapt. Paul era de acord cu mine.
 Astfel, cu gândul de a ajuta aceşti oameni, ne-am 
petrecut întreaga vară planificând înfiinţarea unei asociaţii 
de voluntari şi treptat, familia Popescu a devenit pentru 
mine o a doua familie, impresionându-mă cu dorinţa lor 
sinceră de a se implica în acest proiect.
 În acea vară am  găsit o cauză pentru care să lupt, 
am întâlnit nişte oameni minunaţi ce au fost alături de mine 
atunci când credeam că totul se va destrăma. 
În acea vară am realizat mai multe lucruri decât credeam că 
voi reuşi, eram mulţumită. Soarta, însă, probabil a decis că 
mi-am îndeplinit scopul pe pământ întrucât o boală cruntă 
a pus stăpânire pe trupul meu, ameninţând să-mi pună 
capăt zilelor. 
 Ciudat este, totuşi, faptul că în acel moment nu îmi 
era frică de moarte. Chiar dacă drumul meu s-ar fi sfârşit 
atunci, puteam părăsi această lume în pace, fericită că am 
lăsat ceva în urmă, că am trăit şi am contribuit la 
îmbunătăţirea acestei lumi.
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Pop Andreea Nicoleta
Clasa: a IX-a C 

Mă gândeam la lucrurile astea în lungile şi 
chinuitoarele după-amiezi când trebuia să dorm. Lumina 
auriu-roşiatică umplea încetişor dormitorul, se reflecta în 
uşa cu ape a şifonierului şi îmi cădea pe obraz. Stăteam în 
pat cu ochii deschişi şi priveam prin fereastră norii 
minunaţi, rostogolindu-se strălucitori, capricioşi, pe cerul 
verii. Uneori mă ridicam tiptil dintre cearşafurile scrobite, 
tăioase ca o sticlă albă, dar uşoare ca hârtia, şi mă duceam la 
fereastră. Priveam lumea exterioară camerei mele, care 
ulterior se transformase într-o colivie, împăcată cu mine 
însumi, decisă să las totul în mâinile destinului.



     „Dacă găseşti un drum fără obstacole, probabil acel 
drum nu duce nicăieri. ”, afirmă John Fitzgerald Kennedy ; 
înseamnă că viaţa este plină de mister, un traseu cu multe 
încercări , cu reuşite şi eşecuri.
     Aşa a fost şi drumul lui Alice, protagonista filmului cu 
acelaşi nume „Alice în ţara minunilor”, un drum cu multe 
obstacole, cu multe uşi închise, dar acest lucru nu o face pe 
Alice  să-şi  piardă încrederea în sine, chiar mai mult, o 
ambiţionează şi o maturizează.
    La început, Alice este complet confuză, nu-şi poate 
explica „cine este”, „cum este”; pentru ea viaţa este un 
mister, dar acest mister nu o opreşte să facă bine, să-i înveţe 
pe oameni să fie mai buni. Comparând „Alice în ţara 
minunilor”şi basmul cult „Povestea lui Harap-Alb”, 
observăm că au în comun acei prieteni ciudaţi, care îi ajută 
pe protagonişti să treacă peste toate obstacolele vieţii şi să 
iasă mereu învingători.
    Pierderea tatălui, pentru Alice a fost un gol imens; cel mai 
bun prieten care făcea ca viaţa să pară un joc, acum nu mai 
este. Abia în aceste momente, Alice începe să realizeze toate 
greutăţile vieţii, trece prin toate aceste greutăţi, iar la final 
devine o învingătoare.
    În concluzie, Alice este o învingătoare, iar toate eşecurile, 
greutăţile vieţii sau toate uşile încuiate au făcut-o mult mai 
puternica, au maturizat-o, iar acum ştie cum să gestioneze 
o problemă, cum să-şi susţină punctul de vedere. 

Gabriela Bîrle,  
clasa a X-a G  

Impresii- Cartea ºi filmul
Alice în þara minunilor

Din activitãţile elevilor de la 
profilul pedagogic- dezbateri şi eseuri 

pe tema dezvoltãrii personale
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În opinia mea, întregul film este o metaforă care 
presupune o etapă din viaţa protagonistei şi, totodată, 
necesitatea încheierii unui ciclu, asemeni unei sfere 
temporale magice. Spun asta deoarece filmul începe în- 
tocmai de la povestea originală a fetiţei care trăieşte 
experienţa din „lumea de dedesubt”, iar acum, 13 ani mai 
târziu, ajunge la acel moment al vieţii în care atât cei din 
lumea de jos, cât şi cei  din lumea de sus, o aşteaptă să-şi 
împlinească destinul. Există doua motive pentru care Alice 
este chemată în ţara Minunilor. 

În primul rând, pentru înfrângerea maleficului care 
domneşte deasupra ţinutului, iar în al doilea rând, referitor 
la încercarea la care este supusă în lumea reală. 

Dacă în lumea reală visează la ceva fantastic, în lumea 
fiinţelor supranaturale, trăieşte pentru a se cunoşte pe sine. 
În mintea lui Alice se naşte o dilemă cu privire la ceea ce-şi 
doreşte şi ceea ce are nevoie. 

Întreaga călătorie este împânzită de încercări şi 
simboluri. Datorită acestora, Alice reuşeşte să treacă peste 
aparenţe (mai ales peste înfăţişarea prietenilor ei 
fantastici). Astfel, Alice stabileşte adevăratele valori ale 
oamenilor din lumea reală. Ajunge la maturitatea necesară 
pentru a lua decizii  importante. Călătoria o ajută să-şi facă 
ordine printre gânduri, să-şi stabilească principiile, iar în 
final, să înfrângă răul în favoarea binelui.

  Mihaela Harko,
clasa a X-a G

Impresii- Cartea ºi filmul
Alice în þara minunilor
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    Lumea reală în care trăiește Alice se desfășoară după o 
serie de reguli: toată lumea trebuie să se îmbrace într-un 
anumit stil vestimentar, este un dans specific și căsătoriile 
sunt aranjate, reguli pe care nimeni nu îndrăznește să le 
încalce, căci se temeau că ar putea fi excluși din societate și 
că lumea ar începe să vorbeasca cu răutate despre ei. 
Lumea Reginei Roșii este de asemenea una plină de reguli, 
iar cine le încălca era judecat și i se tăia capul, așa că oamenii 
le respectau din frica pedepsei. Aici, toate persoanele care 
erau în jurul Reginei Roșii erau false, fiecare avea o parte a 
corpului mărită pentru a-i face ei pe plac, căci ea avea capul 
mare. Lumea Reginei Albe, deși avea reguli, era o lume 
plină de bunătate și iubire, iar oamenii respectau regulile cu 
plăcere.

 Alice este una dintre puținele persoane care are 
curajul de a înfrunta părerile celorlalți și de a se impune. 
Aventura ei începe de mică, când  își întreabă tatăl dacă și-a 
pierdut mințile, iar el îi confirmă acest lucru, spunându-i 
apoi că „cei mai buni oameni sunt așa”. În trăsură, nu este 
de acord cu purtarea corsetului și îi spune mamei că nu îl va 
purta doar pentru că așa zice lumea că trebuie. Când 
ajunge la petrecere, este cerută în căsătorie și știe că toată 
lumea este convinsă că va accepta, dar ea nu voia să se 
căsătorească și nu știa ce să facă. 

 Faptul că ajunge în „Țara Minunilor” și trece prin 
atâtea încercări, o motivează și o ajută să-și învingă teama și 
să-și exprime nemulțumirea fără reținere față de 
absurditățile lumii. Acum are curajul de a le spune tuturor 
adevărul, adevăr pe care toată lumea crede că îl cunoaște și 
despre care toată lumea vorbește, dar nimeni nu are curajul 
de a-l spune persoanei pe care o privește. Îi propune 
asociatului său un nou plan de afaceri, spunându-i exact 
unde trebuie să ajungă și asigurându-l de succesul acestuia, 

Impresii- Cartea ºi filmul
Alice în þara minunilor
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căci „ dacă nu știi unde mergi, nici un drum nu te va duce 

acolo ”. 

Alice încheie cu un dans din picioare, arătându-le 

tuturor că există și alte stiluri de dans, alt stil vestimentar, 

un alt mod de a trăi; că toate au un început, dar și un sfârșit: 

„ începe de la început și continuă până ajungi la sfârșit, apoi 

oprește-te” și că fiecare clipă trebuie trăită din plin, căci 

uneori, „pentru totdeauna înseamnă doar o secundă”.

Alexandra Tămăşan,  

clasa a X-a G  

Imagini de la vizionarea filmului 

„Alice în Ţara Minunilor“
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Norii adunaţi grămadă
Scutură fulgi de zăpadă,
Îmbrăcând natura toată
Într-o mantie curată.
 
Pomii crengile-şi apleacă,
Sub poveri de promoroacă
Şi aşa de nea albiţi
Par să fie înfloriţi .
 
Pe un stâlp de telegraf,
Croncăne o cioară grav
Supărată că sub cer
Nu e loc decât de ger!
             
Jumătate îngheţat
Azor latră-n furiat ,
Pe un străin ce stă-n livadă!
Dar…e omul de zăpadă.

Mirabela Siladi,  
clasa a IX-a  B

Iarna grea

Ema Jentea Photography

Premiul Special la Concursul Naţional

„Naşterea Domnului, renaşterea bucuriei“

Iaşi 2014
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Fericirea copiilor,

Bucuria florilor,

Vara mult aşteptată

A sosit de-ndată.

Veselie şi gălăgie

Toate adunate pe câmpie

Jocurile din copilărie

Ne aduc multă bucurie.

Soarele de foc,

Ni se alătură la joc

De dimineaţa până seara

Continuă zbenguiala.

Oana Sulea,
 clasa a XI-a H

Vara
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        Poze de la lansarea cărţii „Priviri în împrejurimi şi 
spre înălţimi“, autor Ioan Potop, la Biblioteca Judeţeană
„Petre Dulfu“ din Baia Mare, unde au participat şi elevii de 
la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“ Baia Mare,  
membrii cenaclului „Crisalide“ coordonaţi de doamana prof. 
Mărioara Donca.
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        Poze de la diferite activităţi din cadrul „Şcolii altfel“ 
unde au participat elevi ai Colegiului Naţional „Mihai 
Eminescu“



Uite că a și venit,
Anotimpul mult dorit!
Păsări, rândunele, au sosit
Și la joc noi am ieșit.

Am ieșit cu mic, cu mare,
Ca în zi de sarbatoare.
Fericire noi simțim,
Și la jocuri să pornim.

Fetele-au ieșit in sat,
Și frumos s-au aranjat.
Și băieții ies și ei, frumușei!

 Roxana Ciocoiet, 
clasa a XI-a H

Cãldura
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Copilãria
Of, copilărie dragă,
Cât de dor imi e de tine,
Basme dragi cu Feţi-Frumosi,
Şi cu multe, multe zâne.

Oh, ce dor imi e de basme
Şi de vise de copil,
De Ilene Cosânzene
Şi de zumzet de copii!

Copilăria-i o poveste

Ce te cuprinde şi apoi te lasă,

Ajungi bătrân, şi zici c-a fost frumoasă,

A fost atunci, azi nu mai este.

Anamaria Valentina Ungur,
 clasa a XI-a H
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Bucurii ºi împliniri

Îmi amintesc cu imensă bucurie, cum, în anul 
2010, câţiva elevi ai Colegiului Naţional „Mihai 
Eminescu” Baia Mare, printre care i-aş aminti pe 
Andra Cotz, Daniel Moldovan, Patricia Rist şi 
subsemnata, sub îndrumarea doamnei profesoare 
Mărioara Donca şi a profesorilor colaboratori: 
Gabriela Vanca şi Olivia Hosu, am format primul 
colectiv redacţional al revistei „Crisalide” şi am editat 
primul număr din această revistă, intitulat „Toamna 
bobocilor“, având în vedere că majoritatea colectivului 
redacţional eram boboci, revistă editată şi tipărită la 
Editura şi Tipografia ENESIS, Baia Mare, primind şi 
un ISSN.

Cu multă muncă, ambiţie şi dorinţă a continuat 
apariţia acestei reviste sub denumirea („Toamna 
boboci lor” ,  „Primăvara bobci lor” ,  „Zbor”,  
„Metamorfoze”, „Devenirea sinelui”, „Meandre”, 
„Memento”, „Gaudeamus”), revista şi-a continuat 
apariţia pe parcursul a 4 ani de liceu, cât am fost elevă 
la acest colegiu.

O imensă bucurie am trăit când am aflat că 
revista îşi continuă apariţia şi mă simt deosebit de 
onorată să colaborez la această revistă, la dorinţa 
doamnei profesor Mărioara Donca şi a noului colectiv 
redacţional.

Fiecare dintre colegii mei a urmat cursurile 
unei Facultăţi sau Intituţii de învăţământ din ţară sau 
străinătate continuându-şi visul dorit.

În prezent, sunt studentă în anul I la 
Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, 
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secţia Foto-Video, urmând visele ce mi-au însoţit 
aspiraţiile mele şi fac parte din colectivul redacţional 
al revistei de cultură „Clepsidra de Cristal” Tăuţii-
Măgherăuş, colaborez cu Tipografia şi Editura 
ENESIS Baia Mare.

Dacă ar fi să menţionez trei dintre calităţile care 
ar determina să urmez cu succes facultatea şi cariera 
profesională dorită, aş începe cu pasiunea pentru ceea 
ce fac, aş continua cu perseverenţa şi aş încheia cu 
puterea de muncă.

Doresc revistei „Crisalide” şi noului colectiv 
redacţional multă pasiune, dăruire şi mult succes!

stud. Ema Jentea

Foşti elevi ai Colegiului Naţional
„Mihai Eminescu“ (Clasa a XII-a C)
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Cuprins
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