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Argument
Acest număr al revistei ”Verbe Vii”, revista
catedrei de limba și literatura română a Colegiului
Național ”Mihai Eminescu”, își propune să omagieze
ȚARA la cei 100 de ani pe care îi împlinește.
Acest secol de existență al ROMÂNIEI a însemnat
pentru noi toți un interval scurt (pe scara istoriei) și
lung deopotrivă, în care noi, cu toții, am pus umărul la
zidirea unei națiuni care se vrea mândră și prosperă.
La 100 ani de ani pe care țara îi număr în 2018, am
simțit nevoia, ca împreună cu elevii noștri să ne
exprimăm gândurile, sentimentele, simțirile noastre
pentru țara în care ne-am născut și în care, cu drag,
trăim.
Așa că, 100 de elevi și-au deschis sufletul
”vorbind” în versuri sau în proză despre țara lor,
despre trăirile lor.
Vom vedea toate acestea în cele 100 de creații
având ca punct de plecare centenarul țării.
prof. Sanda Inceu
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Țara mea este un loc special, cu o frumusețe de nedescris, dar din păcate unii oameni, în loc să o ajute să
crească în valoare, preferă să o “fure”. Primul lucru care ar trebui schimbat este mentalitatea unor oameni care
vor să le fie doar lor bine, nu și celorlalți.
Țarălungă Narcisa
Clasa a IX-a D
Profesor coordonator: Ramona Fonai

100
Realizat de Câmpan Diana, a X-a C
Profesor coordonator: Mureșan Codruța

„Țara mea se scufundă într-o negură.”
Bonațiu Lorena
Clasa a IX-a D
Profesor coordonator: Ramona Fonai

100 sunt zâmbetele tinere,
100 sunt flăcăii de la hore,
100 sunt fetele ce s-alătură în dans,
100 sunt cântecele noastre dulci,
100 este a noastră Unire.

România, țara mea iubită, îți doresc o evoluție
cât mai fericită și oameni care să te conducă cu
istețime.
Borota Andreea
Clasa a IX-a D
Profesor coordonator: Ramona Fonai

100 sunt vocile ce se ridică
cântând imnul prea iubit,
100 sunt sufletele ce se îmbată
de eterna fericire,
100 este a noastră Unire.

România mea

100 sunt războaiele câștigate,
100 sunt trădătorii arși,
100 sunt vitejii noștri revoluţionari,
100 sunt sufletele mânate de ideal,
100 este a noastră Unire.

Eu româncă m-am născut,
De mică mi-am cam plăcut
Să fiu îmbrăcată în ie
Și să fac sarmale bine.
Iar tradiția o iubesc
Știu colind, să dansez,
De Crăciun, de sărbători
Să încânt al meu popor.

100 suntem toţi în al nost' suflet,
100 suntem toţi eroi ai viitorului,
100 suntem toţi cu inima română,
100 este a noastră Unire.

N-aș putea lăsa în spate
O istorie cam mare,
Și cu multe bătălii
Ce ne fac pe noi să fim
Mândri de unde venim.
Karina BARTHA,
Clasa a XI-a G,
Profesor coordonator:Mihaela POPAN
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În opinia mea, Centenarul Marii Uniri este un eveniment marcant în istoria românilor. Acum 100
de ani, de 1 Decembrie, cele trei Principate s-au unit pentru a forma " România Dodoloață", cum o numea
Lucian Blaga. Mereu ne bucurăm când ne gândim că țara noastră este unită: "Unde-s doi puterea crește și
dușmanul nu sporește"
Andrei Cătană
Clasa a IX-a C
Profesor coordonator: Mărioara Donca
Țara mea este un loc minunat, cu toate formele de relief. Singurul lucru pe care l-aș schimba ar fi
sistemul, care în momentul de față este unul neprielnic persoanelor de vârsta noastră.
Ciurte Mara
Clasa a IX-a D
Profesor coordonator: Ramona Fonai
Azi, nu este despre noi, azi este despre România, despre cei 100 de ani împliniți de când bunicii și
străbunicii noștri au reușit să unească Principatele Române, despre țara pe care ei au format-o și pentru care
și-au vărsat sângele. Azi, la Centenarul Marii Uniri, noi nepoții și strănepoții lor pregătim o altă unire,
unirea cu Basarabia, cu frații noștri de peste Prut, frați de sânge și de limbă, noi alături de ei, formăm un
singur popor și așa va fi mereu, nimeni nu poate să despartă ceea ce istoria a unit!
La mulți ani România, la mulți ani români!
Rotărescu Gabriel
Clasa: a X-a F
Profesor coordonator: Sanda Inceu
De ziua ta, Țara mea…

Țara mea dragă
Țara mea dragă,
Te iubește o lume întreagă
Te iubește doar pe tine
Pentru că ai adus mult bine
Te iubește ca pe o comoară
O comoară foarte rară
Te iubește pentru că aduci
Sentimente,vorbe dulci,
Sentimente de mândrie ,
Când vorbim de-a noastră
ROMÂNIE!

Ooo, dulcea mea țară…
Te iubesc, fecioară rară,
În tine eu viețuiesc
Țara mea, eu te iubesc!
Ca o rază de lumină
Se ridică țara mea!
Lumineaza locu-n care
România e o stea.
Darius Pop, IX D
Profesor coordonator: Ramona Fonai

Fonai Diana
Clasa a IX-a D
Profesor coordonator: Ramona Fonai
Gânduri patriotice

Pământ îmbătrânit de lupte pe parcursul istoriei poporului, spălat în sudoarea unei țărănimi
emancipate, străbătut de ape curate și mângâiat de lacrima norilor, România își continuă povestea la un veac
după Marea Unire, sărbătorindu-și centenarul. Românii, oameni care au avut între ei hotare impuse de
circumstanțe și perseverență față în față cu greutățile impuse de vremuri, sunt legați prin limba romanică pe
care o vorbesc și prin țara acum unită, limitată de sine însăși doar la Prut. Centenarul e un eveniment al
reamintirii istoriei, al recunoștinței față de strămoșii noștri curajoși, care au împletit plaiurile sub numele de
România.
Mașcovici Ada, cls. a IX-a C
prof. coordonator Donca Mărioara
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România, țara mea în care avem tot ce ne-am putea dori. Însă… unii oameni nu știu să o valorifice.
Martocean Cristina
Clasa a IX-a D
Profesor coordonator: Ramona Fonai
Îmi iubesc țara, țara mea frumoasă, plină de credință și armonie. Îmi doresc pe mai departe, ca cei de la
conducerea acestei țări, să vadă acest loc magic, așa cum îl văd și eu.
Oancea Delia
Clasa a IX-a D
Profesor coordonator: Ramona Fonai
Demnitatea, respectul și curajul ne vor ține țara pe picioare!
Pop Florina-Laura
Clasa a IX-a D
Profesor coordonator: Ramona Fonai
Anul acesta sărbătorim o sută de ani de la Marea Unire, un eveniment care a marcat pentru totdeauna soarta
poporului român. Transilvania s-a unit cu România, formând "România dodoloață", cum spunea scriitorul
Lucian Blaga. Anul acesta și nu numai, românii trebuie să fie mai uniți ca oricând: "Hai să dăm mână cu
mână/Cei cu inima română/Să-nvârtim hora frăției/Pe pământul României”.
Rusu Alexandru
Clasa a IX-a C
Profesor coordonator, Mărioara Donca
Centenarul Marii Uniri
“Patriotismul nu înseamnă să-ți vorbeşti țara de bine, ci să-i determini pe alții s-o facă.” -Mihai Eminescu
Pornind de la această premisă, țara noastră este mult mai frumoasă privită prin ochii unui străin. Precum nici
fluturele nu-şi poate vedea sublimele aripi, deseori nici noi nu observăm adevăratele valori ale țării noastre.
De 100 de ani ne luptăm sa fim intr-o continua evoluție şi tot de 100 de ani am dat dovadă de devotament şi o
Unire cu adevărat autentică.
Şut Karicia
Clasa a IX-a C
Prof. Coordonator: Mărioara Donca
Dacă stau și mă gândesc la fiecare lucru bun sau mai puțin bun care se întâmplă în țara mea, aș
putea spune că sunt mândră de tot. Începând de la armonia în care trăim, la modul de viață, traiul pe care
ni-l oferă țara, cu toate că ar mai încăpea. Până acum, fiind încă o tânără adolescentă, nu am reușit să fac
prea multe ca să-mi rasplatesc țara, dar mai am timp să o fac și voi încerca ca și orice tânăr de vârsta mea
să fiu de folos țării pe viitor iar țara să fie mândră de mine.
E țara mea, țara noastră a fiecăruia din noi, e unica noastră casă și toți trebuie să punem mâna pentru
a o face așa cum ne-o dorim, prosperă și frumoasă.
Hojda Izadora, Clasa a X-a A
Profesor Coordonator: Ardelean Mirela
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Gânduri patriotice
Ce înseamnă să fii un bun patriot?
În Dicționarul explicativ al limbii române, termenul "patriotism" este definit ca "sentiment de dragoste și
devotament față de patrie și de popor, statornicit în decursul istoriei".
"Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut, ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de
care nu există iubire de țară", așa înțelegea ideea de patriotism Mihai Eminescu, cel mai mare poet al
românilor.
Eu, atunci când sărbătoresc Ziua Națională, nutresc un sentiment aparte de mândrie și respect față de
atâția oameni care și-au dat viața pentru viitorul neamului românesc. Cred că este datoria generației de
intelectuali de acum să insufle fiecărui român sentimentul patriotic cu toate valorile și atributele acestuia.
Dar, în ziua de azi, câți ar urma modelul strămoșilor noștri care s-au jertfit pentru poporul și pământul
românesc?
Patriotismul nu înseamnă să urâm alte neamuri și nici să credem că suntem cel mai destoinic popor din
lume, ci dragoste pentru propria țară și disponibilitatea de a-ți da oricând viața pentru ea.
Florina Voicu clasa a IX-a C
profesor coordonator, Mărioara Donca
Moștenire de la daci, casa noastră, România, s-o apărăm cu drag de străinii ce-o atacă ne-ncetat, vrând
să ne fure patria pentru care străbunii au luptat.
Botiș Diana și Kiss Aylla
Clasa : a IX-a B
Profesor coordonator: Sanda Inceu
Gânduri despre România
Îmi IUBESC țara !
România este locul unde am crescut și de unde nu aș vrea să plec niciodată. Chiar dacă unii își doresc să
plece repede în alte țări, unde spun ei că ,,Este un trai mai bun'', eu îmi doresc doar să schimbăm această
țară și din lucrurile rele să ne străduim să le facem bune.
De ce să pleci din țara ta? Și aici sunt locuri pe care le poți vedea, locuri de poveste pe care nu cred că o
să le vezi vreodată în alte țări .
Am un singur gând de când eram mic copil: Să vizitez toate locurile și obiectivele turistice ale României
și să le arăt tuturor românilor de pretutindeni ce țară frumoasă avem, o țară care nu merită părăsită!
GORZO ANDREEA ILEANA
CLASA a10-A
Profesor coordonator :Mirela Ardelean
Cu trecerea anilor încep să înțeleg ce înseamnă cu adevărat să fii patriot! Să vezi frumusețea țării tale, să
simți că îți sare inima din piept urmărind meciurile echipei naționale, să lupți pentru a-ți asigura un viitor
mai bun în țara ta și, nu in ultimul rând, să le spui cu mândrie străinilor că ești ROMÂN.
Lakatoș Eliza-Maria
a-IX a D
profesor coordonator, Ramoan Fonai
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Pot să spun că mă simt o persoană norocoasă deoarece am ocazia să particip la un eveniment ce are
loc din 100 în 100 de ani, și anume “Centenarul Unirii”. Această zi de 24 ianuarie are o semnificație
puternică în istoria poporului român deoarece este primul pas important pe calea înfăptuirii statului național
unitar. Unirea Basarabiei, a Bucovinei și, în cele din urmă, a Transilvanie cu Regatul României (așa-zisul
Vechi Regat) a dus la constituirea României Mari.
Am auzit mulți oameni spunând ca le e rușine cu faptul că sunt români. Însă eu, sunt mandră de țara în
care trăiesc, România.
Luca Raluca,
clasa a IX-a F
Profesor coordonator: Inceu Sanda

Unirea face puterea. Prin unire cresc lucrurile mici, prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari. Marea
Unire din 1918 a fost procesul istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite de români s-au unit în
anul 1918 în cuprinsul aceluiași stat național, România. Etapele preliminare au fost Mica Unire din 1859 a
Țării Moldovei cu Țara Românească și dobândirea independenței în urma războiului din 1877-1878, pe
fondul renașterii naționale a românilor pe parcursul secolului al XIX-lea.
În România a fost declarată mobilizarea trupelor. Aproximativ 120.000 de soldați au fost masați de-a
lungul Dunării pentru apărarea țării în fața unui eventual atac al turcilor. Unde există unitate, există şi
progres. Din punctul meu de vedere,acest citat îi simbolizează pe români ,pe acea vreme ei ar fi făcut orice
pentru a fi uniți mereu ,și au luptat până la capăt. Cultivând conștiința unității de credință și neam, Biserica
Ortodoxă Română a contribuit la pregătirea marilor evenimente istorice, având ca scop unitatea naţională a
românilor, şi anume: Unirea Principatelor din 1859, obținerea Independenței de stat a României (18771878) și Marea Unire din 1918, decisivă pentru constituirea statului național unitar România. În final, toți
cei care au susținut România au fost uniți și au avut demnitate în fața celorlalte popoare.
Pop Patricia
clasa a IX-a F
Profesor coordonator: Inceu Sanda

100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE
Având în vedere faptul că anul acesta se împlinesc 100 de ani la Marea Unire care s-a înfăptuit la 1
decembrie 1918, vreau să afirm că sunt mândră de a fi româncă. M-am născut într-o ţară frumoasă şi bogată
care a dat de-a lungul timpului oameni de valoare ce au revoluţionat lumea prin descoperirile și invenţiile
făcute. Tradiţiile şi valorile românului conturează şi reprezintă, de asemenea, unul din numeroasele motive
pentru care pot spune că nu aş părăsi niciodată această ţară. Nu în ultimul rând, să nu uităm de faimoasele
întâmplări istorice, de oamenii care au contribuit semnificativ la anumite etape din viaţa noastră şi de
peisajele mirifice, pe care străinii le îndrăgesc.
Iulia CHEȘA,
Clasa a XI-a G,
Profesor coordonator: Mihaela POPAN
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România la 100 de ani
România a intrat în anul centenarului. Ar fi bine să ne oprim o clipă, să ne gândim la toate lucrurile
frumoase pe care le avem și cu care ne mândrim.
Din cauza grijilor care ne apasă, debusolați sau demoralizați, uităm să ne bucurăm de lucrurile
frumoase pe care ni le oferă țara, uităm să apreciem lucrurile mărunte din jurul nostru și suntem tot mai
focusați asupra unor lucruri care, probabil, nu au atâta valoare.
Româmia este o țară minunată, cu multe bogății, tradiții pe care ar trebui să le prețuim și ar trebui să ne
aducem mereu aminte de idealurile care i-au ajutat pe înaintași să nu se dea bătuți în lupte, dându-și viața
pentru țară.
Bărbos Mariana
Clasa: a X-a A
Profesor coordonator: Ardelean Mirela

România
Pentru mine, Românie, ești „Buchetul” meu de flori colorate. Bogățiile tale sunt numeroase: de la
frumoșii Munți Carpați până la Delta Dunării, toate sunt ale tale. Te bucuri de cele mai frumoase locuri turistice
însă, noi românii, nu știm tot timpul să te apreciem la adevărata ta valoare. Ai oameni minunați care îți poartă
numele pe cele mai înalte culmi: inventatori, sportivi, artiști, elevi.
Românie mamă, iartă-ne pentru tot răul pe care ți-l facem și speră că într-o zi vei fi mult mai frumoasă și
bogată, ca azi.
Ciceu Mădălina
Clasa: a X-a A
Profesor coordonator: Ardelean Mirela
România
Țara mea, de o frumusețe rară, înzestrată cu locuri minunate și cu o istorie memorabilă, căci, de-a lungul
anilor, popoarele care au locuit în acest ținut, s-au luptat pentru aceste meleaguri surprinzător de uimitoare,
dându-și viața pentru națiune. Toate acestea au făcut ca România de astăzi să fie recunoscută în lume.
Câteva dintre motivele pentru care îmi iubesc țara, este poziția sa geografică, având patru anotimpuri
și patru forme de relief. Granița dintre România și alte sate fiind delimitată de Mama natură și nu în
ultimul rând tradițiile care dăinuiesc în țara noastră fac ca România să fie originală și din ce în ce mai
iubită și apreciată.
Eu iubesc România, nu doar pentru faptul că m-am născut și am crescut aici, ci pentru că este țara
mea.
Pop Paula
Clasa a X-a A
Profesor coordonator: Ardelean Mirela
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România este o ţară foarte frumoasă, dar care are mulţi oameni care nu ştiu să o preţuiască.
Pentru mine România este şi va fi mereu, chiar dacă, viaţa mă va duce în alte colţuri ale lumii, locul la care
atunci când mă voi gândi, îmi va aduce aminte de familie, prieteni, peisaje minunate.
Bineînţeles că această ţară are multe defecte ca oricare alta, dar acestea pot fi reglate cu ajutorul cetăţenilor şi
sunt sigură că se vor regla cu timpul.
Dar nu vreau să mă gândesc la asta, ci la părţile bune ale României, la Unirea de la 1918, fără de care
această ţară plină de tradiţie nu ar fi existat,la oamenii care au luptat ca această Unire să aibă loc, şi cărora le
sunt recunoscătoare, chiar dacă nu îi cunosc, ceea ce ar fi imposibil.
Sunt mândră de ţara mea şi de oamenii care se străduie şi o reprezintă peste hotare, de numeroşii
sportivi care au adus multe locuri 1 pentru România, de scriitorii acestei ţări care vor rămâne în istorie.
Îmi iubesc ţara cu defectele şi calităţile ei!
Elev: Tomșa Andreea
Profesor coordonator: Ardelean Mirela
Clasa: a X-a A
Romania la 100 de ani de la Unirea din 1918
Țara noastra a îndurat multe de-a lungul celor 100 de ani. A rezistat atacurilor barbare, cotropirii si a
greutaților vremii. Nu a renunțat niciodată la frumoasele obiceiuri şi tradiții. În ciuda tuturor nenorocirilor,
România a rămas aceiaşi țară primitoare care farmecă orice făptură străină ce calcă pe pământurile ei.
Mulțumim, România, pentru toate sacrificiile făcute! Mulțumim, că eşti răbdătoare cu noi! La mulți ani, țara
noastră sfântă!
Ionaș Diana, XI A
Profesor coordonator: Cândea Monica
Iubita noastră Românie are o mulțime de frumuseți care ne surprind, nu doar prin geografia sa și
trecutul tumultuos, dar și prin obiceiurile, tradițiile și portul popular. Timp de 100 de ani de la Unire, România
a trecut prin multe schimbări, iar acest moment este unul de sfârșit al ipocriziei și minciunii unui sistem bolnav,
de trezire la o realitate dureroasă, din care va trebui să găsim ieșire.
Un rol important în europenizarea României l-a avut presa literară și literatura care cunosc o
efervescență deosebită în perioada interbelică, din care nu lipsesc polemicile, uneori violente. După Marea
Unire, ziarele cu pagină literară și revistele literare se înmulțesc prin traduceri din alte limbi de circulație
internațională. În concluzie, România reprezintă totul pentru noi, ea merită prețuită și apreciată conform
bogățiilor ei.
Cătălina Crișan, XI A
profesor coordonator: Cândea Monica
Țara mea
Dragostea pentru țara mea, înseamnă locul în care m-am născut, am crescut, locul în care am rostit
pentru prima oară cuvântul mamă.
Dragostea de patrie, e admirația și respectul față de popor care a luptat cu iubire și devotament
pentru binele țării.
Orice ar spune alții, eu sunt mândră că sunt român.
Miclăuș Diana
Profesor coordonator:Ardelean Mirela
Clasa: X A
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100 de ani de la Unirea din 1918
România este țara în care m-am născut, în care am crescut, în care am dobândit o mulțime de lucruri
esențiale. În acești 100 de ani de la Unirea din 1918, România a trecut la un alt nivel, a evoluat și a devenit o
țară independentă și minunată. Sunt mândră de țara mea! Așa ar trebui să fii și tu!
Ștefania Lazăr, XI A
profesor coordonator: Cândea Monica
În 2018 se vor împlini 100 de ani de la Marea Unire. România a obținut recunoașterea
definitivă a Marii Uniri abia după doi ani. Noile sale granițe au fost recunoscute prin tratatul de la Trianon, la
4 iunie 1920. Unirea a primit și sărbătoarea pe care o merită, pe 15 octombrie 1922. Atunci, regele Ferdinand
și Regina Maria au fost încoronați în noua catedrală de la Alba Iulia.
Selejan Anitta, clasa XI A
profesor coordonator: Cândea Monica

Marea Unire din 1918 a fost un pas uriaș pentru România și locuitorii ei și s-a împlinită în miezul
zilei de 1 Decembrie 1918. Acesta a fost procesul istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite de
români s-au unit în anul 1918 în cuprinsul aceluiași stat național, România.
Marea Unire din 1918 a fost și va rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. Măreția sa
stă în faptul că desăvârșirea unității naționale nu este opera nici a unui om politic, nici a unui guvern, nici a
unui partid, este fapta istorică a întregii națiuni române.
Bujor Sarai,clasa XI A
profesor coordonator: Cândea Monica

Au trecut o sută de ani de la Marea Unire din 1918. Acest eveniment nu trebuie să fie trecut cu
vederea, indiferent de ideile, trăirile și remușcările care ne leagă de România. Centenarul Marii Uniri trebuie
considerat o responsabilitate a noastră, a tuturor, față de trecut și o promisiune că peste mersul vremii există
mereu un gând, un eveniment, o zi care ne leagă.
În această perioadă România s-a modernizat foarte mult, tehnologia ajungând la putere.
Ionuț Maria,clasa XI A
profesor coordonator: Cândea Monica
România a trecut prin multe războaie, revoluții și crize economice de la Marea Unire. A fost introdus
un nou regim politic, dar cu toate acestea a făcut ca România să devină țara de azi. România este țara noastră,
unde ne-am născut și am crescut, eu cu siguranță nu o să-mi părăsesc țara numai pentru un trai bun.
Incze Sylvia, clasa XI A
profesor coordonator: Cândea Monica
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Centenar
Marea Unire din 1918 a reprezentat un moment crucial în dezvoltarea poporului român, fiind
rezultatul muncii și luptelor întregului popor român și nu doar a unei singure persoane. Elanul românilor a dus
la împlinirea unui țel de mult urmărit și implicit la păstrarea tradițiilor și a valurilor culturale ale poporului
român. Acest an îmi trezește sentimente de melancolie, dar și de admirație pentru soldații care au luptat pe
front și și-au dat chiar și viața pentru iubita lor țară. Este o perioadă în care fiecare cetățean sărbătorește
libertatea poporului român.
Sunt mândră că fac parte din această frumoasă țară care are o istorie bogată,care are cu ce să se
mândrească. Trăiesc într-o țară minunată, cu oameni muncitori și frumoși. Țara mea are munți înalți cu păduri
ca smaraldul, daluri cu miresme de struguri, câmpii aurite cu lanuri de grâu. Am tradiții moștenite de la
străbuni, colinde frumoase, obiceiuri si datini pe care nicio țară nu le are. Sunt mândră de țara mea pentru că
avem sportivi buni care au ridicat steagul țării mele pe cele mai înalte culmi, avem cei mai deștepți copii,
deoarece mereu ne reprezintă la olimpiade internaționale.
Când simțiți că alte nații vor să vă înjosească gândiți-vă că suntem români, că doar aici Brâncuși vă
așteaptă la Masa Tăcerii, că aici este Coloana Infinitului și o Poartă a Sărutului. De 1 decembrie aduceți-vă
aminte că doar aici florile de cireș au parfumul lor aparte atunci când se scutură și în văzduhuri se aud
acordurile cântecelor lui Ciprian Porumbescu sau Enescu. Doar aici te poți simți tu, român adevărat, acasă la
tine.
Raluca AIM
Clasa: a XII-a D
Prof. coordonator: Popan Mihaela
Centenarul. Această sărbătoare sinceră și superbă, infăptuită la un secol din istoricul moment in care
patria noastră, după atâta sânge și suspin a venit la viață. Această naștere deloc prematură, ba chiar îndelung
așteptată și râvnită se datorează strămoșilor noștri care cu atâta patos și dăruire au luptat pentru acest ideal. Cu
mâinile lor murdare de pământul străbun, s-au răsculat și au luptat orbește pentru vatra mama. Cu piepturile
pătate de sângele camarazilor de arme au continuat vitejește, străpungând fronturile inamice ce se
împotriveau fericirii noastre până la ultima suflare. Cu fețele intinate de gânduri si remușcări, străpunse de
dor față de familii și jale pentru frații căzuți, au reuțit să iasă la lumină, intorcându-se acasă mai bogați cu un
vis, dar mai săraci de frați, tați, bunici si nepoți. Lor le datorăm ceea ce distrugem noi azi. Dacă ei nu ar fi
existat pe aceste meleaguri, noi azi nu mai aveam ce să prădăm și să nedreptățim.
Am ajuns să ne disprețuim frații aceleași națiuni pe motive stupide. Ne urâm doar pentru că am fost
nascuți în regiuni diferite ale țării. Dar țara e numai una si ne iubește pe toți, chiar dacă suntem ardeleni,
munteni,dobrogeni ori moldoveni.
Iar eu, doresc să vă întreb... dacă țara ne iubește pe toți așa cum suntem, noi de ce să o urâm pe ea
pentru ceea ce este?
Achim Andrei
Clasa a IX-a C
Prof. Coordonator: Donca Mărioara
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CENTENARUL UNIRII

Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite de români
s-au unit în anul 1918 în cuprinsul aceluiași stat național, România. Etapele preliminare au fost Mica Unire
din 1859 a Țării Moldovei cu Țara Românească și dobândirea independenței în urma războiului din 18771878, pe fondul renașterii naționale a românilor pe parcursul secolului al XIX-lea.
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a avut loc la 1 decembrie 1918, a fost convocată de către
Marele Sfat Național Român, prin Consiliul Național Român Central de la Arad, la care au participat 1228 de
deputați pentru a vota Rezoluția de la Alba Iulia, prin care se pecetluia Unirea Transilvaniei cu Regatul
Român. Marea Adunare Națională a avut loc în Sala Cazinoului din Alba Iulia.
La 15 noiembrie 1918, după eșecul tratativelor cu delegația maghiară condusă de ministrul Oszkár
Jászi, între 12 - 14 noiembrie 1918, Consiliul Național Român Central ia hotărârea de a declara unirea
românilor transilvăneni, crișeni, bănățeni și maramureșeni cu Regatul României într-o Mare Adunare
Națională. Hotărârea este cuprinsă în Regulamentul pentru alegerea deputaților care urmau să voteze Unirea
cea Mare. Alegerea deputaților urma să se facă în următoarele 10 zile în conformitate cu Legea electorală din
1910, pe circumscripții, în toate localitățile desemnate a fi centre electorale. Numărul deputaților aleși, s-a
decis a fi cinci pe circumscripție electorală, aleși prin vot universal deschis.
La 20 noiembrie 1918 Consiliul Național Român Central anunță convocarea Marii Adunări Naționale
la Alba Iulia. În discuție au mai fost luate orașele Blaj și Sibiu, dar s-a optat pentru Alba Iulia datorită faptei lui
Mihai Viteazul de la 1600 și a supliciului conducătorilor Revoluției de la 1784 în cetatea orașului. Alba Iulia
fiind numită în Actul Convocării, cetatea istorică a neamului nostru.
Astăzi intrăm în anul centenarului Marii Unirii. Iar autorităţile nu par deloc pregătite. Se vorbeşte de
mai bine de un an despre ce manifestări ar trebui organizate şi despre ridicarea unor monumente dedicatele
celor care au unit România. Însă, până acum, nu au apărut şi dovezi concrete că toate acestea se vor întâmpla.
Astăzi, România îşi sărbătoreşte ziua printr-o paradă militară la Arcul de Triumf din Bucureşti. Monumentul,
dedicat eroilor primului Război Mondial şi Unirii din 1918 a fost ridicat de oamenii care au schimbat, acum 99
de ani, istoria.
Zubașcu-Parfeni Alexandra
Clasa a IX-a F
Profesor Coordonator: Sanda Inceu
Anul 1918, anul în care a luat naștere România Mare, prin unirea Basarabiei, Bucovinei si in cele din
urmă a Transilvaniei cu Regatul României.
Este anul în care am sperat ca destinele noastre se vor schimba si ca viata noastra va fi de acum alta.
Noi, generația din ziua de azi ar trebui să fim recunoscători și mândri. Azi ar fi putut fi altfel. Viata
noastra putea fi mult mai rea, sau mult mai bună.
Unirea a reprezentat un pas important făcut cu multă atenție si raționament construită pe principii și
valori.
"Eu nu pot lua ca exemplu decât neamul nostru. De la daci, "cei mai viteji dintre traci", la daco-romani şi vlahi e
ceva vreme, iar de la aceştia la români există toate popoarele migratoare şi invadatoare, până a se ajunge la
munteni, moldoveni şi ardeleni, finalizându-se după sute de ani într-un popor român şi o ţară, România."
citat din Gheorghe Ionescu
Nume: Szabo Ștefania a IX-a F
Profesor Coordonator: Sanda Inceu
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SĂ FIM ROMÂNI ÎN ROMÂNIA
1 Decembrie, o zi în care poporul român îşi sărbătoreşte ţara şi îşi arată că au avut ocazia de a se naşte pe
meleagurile acesteia.
În altă ordine de idei, român adevărat înseamnă să-ţi aperi ţara şi să nu o părăseşti pentru falsa impresie a
traiului mai bun de pe meleagurile străine. Ce motive ai pentru a te convinge că e mai bine să rămâi? Uite câteva
dintre ele: poţi să munceşti în această ţară, luându-l exemplu pe omul care chiar este mândru că face parte din
populaţia acestei ţări, ţară care se aseamănă unei păduri care are şi uscăciuni, acestea simbolizând punctele
vulnerabile, prezente în orice ţară a Pământului, dar şi puncte tari. Să fugi de responsabilitităţi când ţara ta are
nevoie de prezenţa ta, de prezenţa tuturor românilor mândri de a purta acest nume? Un român adevărat este
asemenea unui cel mai bun prieten: nu pleacă pe alte meleaguri când este nevoie de prezenţa lui, întorcându-se
doar atunci când fericirea este în toi.
Sunt de părere că problemele economice n-ar trebui să alunge cetăţenii care-şi ascund naţionalitatea
atunci când emigrează pe teritoriile altor ţări, ci ar trebui să-i unească mai mult pe români să muncească
împreuna pentru a contribui la schimbarea traiectoriei acestei ţări.
Când ştii că eşti cu adevărat român? Atunci când munceşti din răsputeri, cu probabilitatea ca încercarea
ta să dea greş, dar rămâi şi continui s-o faci, cu ideea implementată în minte: Îmi iubesc ţara!
Un om cu adevărat demn să poarte denumirea de “român”, nu este acela care-şi strigă mândria în stradă
în data de 1 Decembrie, ci acela care o demonstrează în fiecare zi prin contribuţia sa la viitorul zilei de mâine al
ţării. De ce alegem mereu calea cea mai uşoară şi în loc să ne construim o viaţă ruptă din basme aproape de cei
dragi, fugim de muncă? Pentru ca mai apoi să ne plângem ca ne este dor de cei dragi, dar am fost nevoiţi să
plecăm? Iar când se apropie 1 Decembrie, ieşim în stradă si fluturăm drapelul ţării ca adevăraţi patrioţi…
Nimeni nu este obligat să plece şi niciunui om nu i-a fost luat dreptul de a-şi iubi ţara până în ultima zi în care este
capabil sa spună: Îmi iubesc ţara!
FII UN ROMÂN ADEVĂRAT ÎN FIECARE ZI ŞI NU-ŢI IUBI ŢARA DOAR O DATĂ PE AN!!!
Lorena GHIȘE
Clasa a XII-a D
Profesor coord: Popan Mihaela
România este numele unei țări, care ne aduce aminte de ceva: ne aduce aminte de casa noastră, locul unde
ne-am născut şi unde am crescut.
Godja Denisa-Claudia și Stoica Sonia, clasa a IX-a B
Profesor coordonator: Sanda Inceu
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ROMÂNIA, țara mea!

Dragă țară
Dragă țară românească
Pentru noi ești dulce casă
Ție îți mulțumesc
Și îți spun că: te iubesc!

România-i țara mea!
Drag mi-e să trăiesc in ea!
Are munți, păduri si vii,
Ape reci, grâu pe câmpii

Iar azi în zi cu soare
Și de sărbătoare
Românie mare
Inima nu-ți moare.

Limba noastră e frumoasă
Dulce si melodioasă,
Am păstrat-o de mii de ani,
Nu am dat-o la dușmani.

Tu prin multe ai trecut
Pe noi cu grijă ne-ai crescut
Ne-ai oferit idealuri
De la munți, câmpii și dealuri.

Țara mea e tot ce sunt ,
Dragoste și tot ce simt,
Noi aici vom fi mereu
Apărați de Dumnezeu.

Pitic Dana-Georgiana
Clasa: a X-a A
Profesor Coordonator: Ardelean Mirela

Profesor Coordonator: Mirela Ardelean
Clasa: a X-a A

Noi suntem români

Patria mea, mândră ţară
O, patria mea, mândră ţară!
N-ai habar cât te iubesc,
Cu munţi înalţi şi ape limpezi
Şi cu păduri de primăveri.

Noi suntem români.
Sângele strămoşilor ne curge-n vene,
Cărăm în spate istoria bogată,
Care defineşte ce suntem astăzi.
Ne mândrim cu vatra noastră,
Cu bogățiile pe care le posedă,
Acele bogății care, în ochii duşmanilor
Au făcut-o captivantă.

O, patria mea, mândru tărâm!
Cum faci tu de ne dăruieşti
Pământ bogat, frumos, mirific,
Pe care florile zâmbesc?

Lupte pierdute,
Victorii glorioase,
Noi, împreună
Le-am înfruntat pe toate.

O, patria mea, mândră vatră!
Veşmântul tău cel sfânt
Cu drag îl poartă cântând
Fete şi băieţi când în horă se strâng.

Ȋn horă ne strângem,
Purtând făloşi iile
Și declarăm mândri
Că suntem ai tăi, iubită Românie!

Alexandra DRAGOȘ,

Ella SZANTO,

Clasa a IX-a E,
Profesor coordonator: Mihaela POPAN

Clasa a IX-a E,
Profesor coordonator: Mihaela POPAN
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LIBERTATE!
Steagul nostru tricolor și gândul cel românesc,
le poartă domol apele albastre și adânci
spre câmpii cu holde aurite,
ce falnic răsar din sângele soldaţilor noștri.
Ei au căzut demult și numele lor le strigă acum doar vântul rece și singuratic.
Din moartea lor s-a născut ţara noastră… casa noastră.
Din sacrificiul lor ne-am născut noi!
Glasul lor e în ciripitul zburătoarelor,
glasul lor răsună și azi adânc în conștiința noastră, în sufletul nostru:
“Noi am sacrificat tot ce am avut și ce-am iubit
să vă făurim un trecut.
Am părăsit viaţa prea devreme
ca voi s-aveţi azi o casă și libertate!
Acum e datoria voastră s-o păstraţi,
să rupeţi din rădăcini răul ce vrea să v-asuprească,
să vă fure gândul și sufletul.
Închideţi-i în inima munţilor,
aruncaţi-i în abisurile mării!
E dreptul vostru din naștere… nu-i lăsaţi să-l ia!
Libertatea de de drept a voastră!
Să nu-i ascultaţi când vă strigă că sunteţi prea mici,
când spun că nu puteţi schimba nimic… că sunteţi nimic!
Priviţi-i doar în ochi, să știţi cum arată răul
și pășiţi pe-a voastră cale, spre al vostru destin…
S-aveţi sufletul și mintea larg deschise
ca să aduceţi libertatea și celor încremeniţi în indiferenţă și minciuni.
Aduceţi libertatea neamului vost'!
Voi sunteţi ultima Lui șansă!
Câmpan Diana
Clasă: a X-a C
Profesor îndrumător: Mureșan Codruţa
1. Cu pași grăbiți spre viitor, ne întoarcem ochii goi spre ce înseamnă să ai un neam, o casă și împotriva
tuturor să stai, căci nu ești singur, ești român.
2. Și noi… un sânge, un grai, o voinţă, un neam. Același suflet și unicul scop: să avem o casă, al nost'
pământ!
3. Ţara mea, neamul meu, te voi iubi cât voi fi! Ura lor spre a ta unire să piară-n foc! Să ardă toţi ce te-au
trădat, te-au vândut și fie ca numele lor să se uite pe vecie ! Și noi, ce prin tine și pentru tine trăim și
murim, ţi-om cânta mereu numele cel mare : România!
4. Cu tălpile goale pe drumul ciobit, cu sufletul plin de durere și sărăcie, plecăm încet, cu capul plecat spre
altă “acasă”, căci cea de-aici a pierit!
(Cugetări, Diana Câmpan, X C)
o sută de ani de când învârtim hora ca frații:
credincioși moldoveni, harnici ardeleni, olteni, munteni și dobrogeni,
într-un suflet, sub un steag, drapelul nostru drag:
roșu ~ sânge de roman
galben~ spicele de grâu în soare
albastru ~ marea cea curată.
Au strigat de bucurie,
rupând pământul sub hora lor imensă
cântându-și norocul ... acela
că azi s-a născut un nou popor.
(Mădălina Sabou, IX G)
Profesor îndrumător: Mureșan Codruţa
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Dragă țară, Românie

MAREA UNIRE
Știu că prin venele tale curge sânge românesc
Știu că asta-i România, nu vreau să o părăsesc
Știu și că peste ani, războaie vor veni
Dar îmi iubesc țara și tot aici voi fi .

Dragă țară, Românie
Dulce cânt şi armonie
Țara mea cu drag şi dor
Românie-a tuturor.

Pentru a ta unire, dulce Românie
Se bucură acum, strămoșii noștri sub glie
Au luptat cu vitejie și demnitate
Pentru a avea tu azi o însemnătate

Acum un veac, tu Românie
Te-ai unit cu bucurie,
Iar astăzi ne bucurăm
Şi ,,la mulți ani " îți urăm!

Deșteaptă-te române că țara e frumoasă
Deșteaptă-te române și întoarce-te acasă
Închide ochii și intonează imnul românesc
Și strigă: Asta-i țara mea, aici vreau să trăiesc !
Că n-au murit bunicii noștri în zadar ,
Alină-le somnul și nu le spune al tău amar
Privește partea bună și mulțumește mereu
Că până aici ne-a ajutat bunul Dumnezeu
Și ne va ajuta și iar vom izbăvi ,
Și totul va fi frumos și la noi într-o zi
Am înaintat câțiva pași prin Unire ,
Pași ce vor rămâne scriși în nemurire.

Țară plină de tradiții
Te iubim, făr' inhibiții
Țară mândră şi frumoasă
Românie, dulce casă.
Țară mamă şi iubită
Românie mult dorită
" La mulți ani! " O, Românie
Să trăieşti pentru vecie!
Rus Romelia, clasa a X-a A,
Prof. coordonator: Ardelean Mirela

Șofronici Silvia
Clasa a X-a A
Profesor coodonator: Ardelean Mirela

Mamă Românie
Mamă, dragă Românie,
Ce dragă îmi ești tu mie!
Printre văi, păduri vorbești
Sufletul mi-l copleșești.
Vorbe dulci de-odinioară,
De o sută de ani prin țară
Printr-un val de profeții
Tu încă te mai ții.
Ești frumoasa-ntr-adevăr
Condusă de neadevăr,
De o sută de ani te-ntreci
Să fii a noastră pe veci.

Pentru tine, țară
de Raluca Coroian
Pentru tine, țară, inima îmi bate,
Ne ești măndră mamă, suflet, ajutor.
Dacă peste tine răul se abate,
Pentru tine, țară, o să-accept să mor.
Și în suflet port a ta iubire mare,
Crengile speranței în tine înfloresc,
O să-ajungi măreață, mândră și bogată,
Dacă toți românii de tine-și amintesc.
Uitată-ai fost atâția ani de zile
Și toți copii tăi de tine au uitat,
Dar tu, scumpă mamă, vrei să faci doar bine.
Pentru tine, țară, sufletul ne-am dat.
Clasa: a X-a A
PProfesor
coodonator:Ardelean Mirela

Stefan PAL,
Clasa a XI-a G,
Profesor coodonator:Mihaela POPAN
Sunt
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România minunată
Este anul României,
Anul ţării ce-o iubesc.
Anu-n care toţi românii
Cinstesc şi sărbătoresc.

O ţară, din nou unită

Scumpă ţară românească,
Loc în care ne-am nascut,
Cu un neam de viţă aleasă
Te mândreşti de la-nceput.

Mult am stat noi dezbinaţi,
Nedreptăţi am îndurat,
Şi când am aflat că suntem fraţi
Orice duşman din ţară am alungat.

Românie minunată,
Ai uimit o lume-ntreagă
Cu ale tale bogăţii
Munţi, podişuri şi câmpii.

Cand barbarii ne-au venit în prag
Ne-am unit sub acelaşi steag,
Cu o dorinţă veşnic arzătoare,
De a slava România mare.

Pe final mărturisesc,
Că sunt mândră că trăiesc
Şi sunt mândră că vorbesc
Graiul nostru românesc.

Ciceo Bogdan
Clasa a lX-a F
Profesor coordonator: Inceu Sanda

Pintea Mihaela Ana
Clasa a XII-a D
Profesor coord: Popan Mihaela
Ţara noastră

România, țara noastră
Mulți au vrut să o cucerească
Centenar

Dar, străbunii au luptat
Și țara ne-au apărat

Astă dată se-mplinește,
Centenarul ce vestește
Jertfa, lupta si iubirea,
Victoria și unirea...

S-au bătut prin vânt și ploi
Dragi români, doar pentru noi,
Mult sânge au vărsat străbunii

A provincilor orfane,
Care-și căutau o mamă.
Mamă ce să aibă-n pază,
Astă țară românească!

Ca să-și apere românii
Românie, pământ sfânt

Racolţa Raisa
Clasa a IX-a F
Profesor coordonator: Inceu Sanda Maria

Mereu te purtăm în gând ,
Și-n lume cât vom trăi
România, vom iubi.

Lăcătuș Claudia Lavinia
Clasa IX F
Profesor Coordonator: Inceu Sanda Maria
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O ţară, din nou unită
Mult am stat noi dezbinaţi,
Şi mult noi am îndurat,
Şi pe duşmanii tirani,
Din mormânt i-am alungat!
Cand barbarii ne-au venit în prag
Ne-am unit sub un singur stindard,
Cu o singură dorinţă arzătoare:
De a slava România mare.
România mea
Tu eşti România mea,
În brațe eu te-aş lua.
Tu m-ai ajutat mereu,
Ş-atunci când mi-a fost mai greu.
Cu domnitorii tăi cei mulți
Ai străbătut ape şi munți.
Unirea-i înfăptuit,
Pe români i-ai mulțumit.
Andor Iulian Adrian
Clasa a IX-a F
Profesor coordonator: Inceu Sanda Maria
Românie, dulce ţară
Românie, dulce ţară
Unirea nu-i în zadar,
Luna MARTIE ne-nconjoară,
Cu ale sale braţe mari.
27 azi vorbeşte,
100 de ani de când
Basarabia se uneşte
Cu a sa mamă, susţinând:
"Autonomie-n casă,
Drepturi, legi şi recrutări,
Libertatea să trăiască,
Fără alte secţionări."
Românie, dulce ţară,
Tu din comori să nu dai,
Că tu-ntreagă eşti comoară
Cu ale tale plaiuri mari.
Patrie eşti frumoasă oricând
Nu vei deveni năpastă
Să nu te-aud suspinând,
Nici pentru marea albastră,
Nici pentru că-i veştejită
Populaţia-n crize mari
Tu o să rămâi unită,
18-i anul de rai.
Pop Andeea
Clasa a IX-a F
Profesor coordonator: Inceu Sanda Maria

O ţară, din nou unită
Mult am stat noi dezbinaţi,
Şi multe nedreptăţi am îndurat,
Dar când am aflat că suntem fraţi
Orice duşman din ţară am alungat.
Cand barbarii ne-au venit în prag
Ne-am unit sub acelaşi stindard,
Cu o dorinţă veşnic arzătoare,
De a slava România mare.
Ciceo Bogdan
Clasa IX F
Profesor Coordonator: Inceu Sanda Maria
100
O sută de ani de unire,
O sută de ani de prietenie,
O sută de ani de iubire,
O sută de ani de mândrie.
Stecko Vanesa
Clasa IX F
Profesor Coordonator: Inceu Sanda Maria
România mea...
România mea cea mare,
Cu munți, câmpii și mare,
Astăzi tu ai împlinit
O suta de ani de când te-ai unit.
România mea cea dragă,
Tu ești cea care-n conjoară
Poporul tău cel mult iubit,
Care astăzi te-a slăvit.
România mea cea dragă,
Te-ai trezit in primăvară,
Azi poporul te slăvește,
Și pe tine te cinstește.
Oros Selena, Clasa IX F
Profesor Coordonator: Inceu Sanda
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Ţara noastră
Ţara noastră,dulce gură
Vocea ta atât de pură
Cu vitejii noştri oameni
Reuşind ca prin minune
Să ne numim naţiune.

Ce să-ţi spun eu ţie, Românie?
Ce să-ţi spun eu ţie, Românie,
La 100 de ani de la Marea Unire?
Veşnic tot bogată să trăieşti
Şi mulţi ani să ne mai găzduieşti.

Ţara noastră, astru-n lume
Încercând să-ţi faci un nume
Simplă stea, pierdută-n noapte
Cunoscută doar prin fapte.

Nu te lăsa de străini cucerită
Şi de alte ţări amăgită,
Hai, români, uniţi să fim,
România să cinstim!

Ţara noastră, brav soldat
Niciodată n-ai cedat
Lupte, după lupte duse
Toate prin istorie spuse.

Dana Zubaşcu
Clasa a X-a A
Profesor Coordonator Mirela Ardelean

Ţara noastră, caldă-n suflet
Cerul vietii, tu eşti zâmbet
De ce privim ţara cu dispreţ
Când am putea deveni un popor măreţ?
Maroşan Andrei,X A
Profesor Coordonator Mirela Ardelean

Dulce ţară
Ţară,ţară,dulce ţară
Eşti o dulce primăvară
Cum pot eu să-ţi mulţumesc
Astfel spus: eu te iubesc!
Astăzi la 100 de ani,
Îţi spun un sincer,,La mulţi ani!,,
Nu eşti tu cea mai bună,
Dar ai inima străbună.
Tot aici de când mă ştiu
În sufletul tău atât de viu
Niciodată prea pustiu
Sub paltonul tău argintiu.
Măndicescu Maria,X A
Profesor Coordonator Mirela Ardelean

ROMÂNIA, LA O SUTĂ DE ANI
România este o țară frumoasă, care merită să fie vizitată, deoarece are foarte multe locuri unice şi
splendide, cum ar fi: Cascada Cailor din Munții Rodnei, Lacul Sfânta Ana, Delta Dunării, Cascada Bigăr,
Cimitirul Vesel, Roşia Montană, Podul lui Dumnezeu. Toate aceste locuri ne fac țara să fie vizitată de mii de
turişti, pentru că şi noi avem obiective turistice numeroase şi avem litoralul românesc (Eforie Nord,
Costineşti, Constanța, Vama Veche) pentru cei iubitori de soare şi de plajă.
Țara noastră este tot în parcurs de dezvoltare, pe zi ce trece şi de progres, cu fiecare moment. Sunt o
sută de ani de la Marea Unire, atunci cănd Moldova, Țara romănească si Transilvania s-au unit. Acest lucru
este minunat şi arată faptul că suntem strâns legați unii de alții, adică suntem uniți.
Îmi iubesc țara, cu toate că, înca sunt multe probleme care ar trebui rezolvate, eu aici m-am născut şi
aici am să trăiesc, iar împreună cu restul lumii, vom face ca țara noastră să fie mai frumoasă, mai dezvoltată,
mai unită, cu fiecare zi din viață.
Trăiesc ca să imi iubesc țara şi să o protejez de tot ce e rău, să o îmbogățesc, să o prețuiesc şi în primul
rând ca să duc toate acestea mai departe şi mai departe, ca să ştie toata lumea unde trăim noi şi să ne aprecieze şi
alții țara, iar mai ales să vadă că suntem patrioți şi suntem bucuroşi că ne-am născut aici.
Împreună putem face o schimbare, ca toți să ştie ce țară prețioasă avem.
Palfi Sabina
Clasa a X-a A
profesor coordonator: Ardelean Mirela
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Setos stihar
Meschinele pagini ale unei râncede cărți
Capătă viață prin cuvintele vrăjite
Zămislite de talentul acelor idioți
Ce vor fi sorbite- cu mare lehămite-.

Iar în lăzi mari si sticloase
Poți găsi demoni,pucioase...
Dacă răul l-ai slavit
Tu pe veci ești chinuit.

Fiecare taraj anost ascunde o poveste
Cu celibatari, prințese, bosconițe sau farmazoni
Unde bravul viteaz luptă feciorește
Pentru a salva domnița, iar răul a-l gonii.

Foc de cioburi ,trupu-ți aprinde
Când ladoiul se deschide
Si acolo-i foc si pară
Tot ce-i rău acum să piară!

Pe-o filă a tăcerii
Literele albe se scaldă-n cuvinte
Într-o mare analfabetă de mizerii
Lăsând în urma lor parafraze-zăcăminte.

Să traiască-n ceas de noapte
Chiar etern dacă se poate,
Tot ce-i cald,văluri de basme ,
Crengi de aur si fantasme.

Slovele se zvârcolesc în satanicescul joc
Se prind în horă, pe mucegăita foaie,
Dar el, idiotul, îi dă foc
Și preferă să danseze, afară-n ploaie.

Povestea mea cu zâne, singura mi-o cos
Și-s eu Albă ca Zapada cu păr de abanos ...
Sau poate o Scufița Rosie cu coșulețu-n mână
Ce se duce prin padure la bunica sa bătrână.

Psihoză beletristică
Visam povești pe-un nor sublim de aur
Și la ureche-mi cântă dulce un balaur,
Cu vocea ruginită de basme vitejești
Ah,tu copile, pe toate le-ndrăgești!

Eu cred în mine și-n povești nemuritoare
În zâne bune cu veșminte sclipitoare
Și zic cu glas fermecat de păsari îngerești
Că-i minunat în povesti să mai trăiești.

Din noaptea de cenușă am facut poveste,
Colier de stele pale ce ochiul nu zărește
Și-am dat filelor chipuri omenești
Toate-acestea, copile, ca să le iubești.

Poem laudativ
În clipe fără timp, munții trufași învăluiți în mister și aur
ce și-au jertfit sudoarea frunții pentru un scântei de laur
Inimă patriotă prin care curge măreția acestui plai,
tărâm binecuvântat cu grădini astâmpărate ca-n Rai.

Pe coala mucezită de doruri răscolite
Eroii luptă cu săbii meșterite ,
Toate-nstruțate de aur si safire
Ca sa te-nvețe ce-i Binele, copile!

Cu cântece militărești și-n pas de sărbătoare
tu, patrie bogată, ești o adevărată luptătoare.
Cu chipiuri aruncate-n vânt și cu steaguri fluturând,
ecou de vânjos triumf se aude cutremurând.

În snopi verzi de-amară matragună
Răul tot pe-acolo se adună
Și pelinul, si necazul, toate le găsești
Că se luptă cu-al meu Bine în duioasele povești!

E clopotul Marii Uniri…
ce-a scris întâmplarea unei omeniri.
E amprenta independenței ce-a făurit istoria
e ziua în care ni se recunoaște gloria.

În ladițe noduroase se ascunde, poate-un Bine
Și-o să aflii chiar în ele, dac-ai ajutat un câine,
Dacă pomul fară roade l-ai udat, l-ai îngrijit,
Rodul bunatații tale va-nflori necontenit.

E legenda unui: vrem să ne unim cu țara,
al unui secol în care nu ne-am mai trădat comoara.
Cu plămâni de fier se aude-n glas românesc,
din 1918, Românie, te iubesc !
Hotca Ioana
Cls. a XII-a A
Profesor Coordonator: Mureșan Codruta
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Revelaţie

Dedicată ție

Soarele îmbracă pământul cu iubirea-i caldă,
iar pe pământul rece încolţește ura.
Când norii pigmentează chipul cerului,
frica brăzdează vieţile oamenilor.
În inima nopţii stelele zâmbesc
și-n suflete speranța moare.
Noaptea acoperă casele singuratice precum
vina îngroapă secretele și rușinea.
Bun și rău, curat și murdar…
Noţiuni abstracte; linia dintre ele se estompează
ca cea dintre zi și noapte.
O mulţime de umbre, de minciuni…
O singură întrebare: Cine e vinovatul?
Cine e persoana rea... răufăcătorul?
Cine ne-a stricat casa? Lumea? Viaţa?
Privim în jurul nostru pierduți,
căutând vinovatul într-o mare de feţe.
Și ne e atât de greu
să privim fie și pentru o clipă
spre adevărul crud și trist…
spre oglindă.

Tu Românie,
Îmi dai bucurie
Când vorbesc de tine,
Cu vorbe dragi şi pline.
Iac-au trecut 100 de ani,
Şi am păstrat tradiţii cu mult har,
Iar cu ale noastre peisaje
Am reuşit sa aducem turişti cu bagaje.
Bogdan ROMAN,
Clasa a XI-a G,
Coord. Prof. Mihaela POPAN
100 de ani
100 de ani au trecut cu stupoare,
De la Marea Unire
Noi cu toții ne adunăm
Pe 1 Decembrie să celebrăm

CÂMPAN DIANA
Clasa a X-a C
Profesor coordonator MUREȘAN Codruţa

Victoria României s-o serbăm,
Hora Unirii împreună s-o jucăm.
Bogdan TRIFU,
Clasa a XI-a G,
Coord. Prof. Mihaela POPAN

SE NUMEȘTE ROMÂNIA
România-i țara mea

Se numește România
Țara-n care ne-am născut
Se numește România
Țara care a răsărit din lut.

România-i țara mea!
Și mă mândresc mult cu ea.
Are bogății alese
De strămoșii ei culese.

Se numește România
Și mereu ne va primi
Se numește România
Țara alor mei copii.

Țara mea-i meleag de dor
Și cu oameni primitori,
Pentru mine-i ca o mamă
Țara mea, Sfântă icoană.

Se numește România
O voi numi acasă
Se numește România
Și-aici binele o să iasă.

Scumpă țara mea,
Să ai o viață eternă!
Cu oameni cinstiți în ea
Din inimă aș vrea!

Lupan Ioana
Clasa a X-a A
Profesor Coordonator: Ardelea Mirela

Paula LODINĂ,
Clasa a XI-a G,
Coord. Prof. Mihaela POPAN
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RUGĂCIUNE

Tic- tac

Tatăl nostru care ești în ceruri,
apleacă-ți privirea și spre mine măcar o clipă…
M-ai lăsat, Doamne, singur și sărac,
mi-ai dat doar o inimă ce bate tristă românește…
căci sunt român pe pământul altei țări.
Mă usc tot de plâns și de tristețe,
de dor de casa mea, de neamul meu…
O, Doamne, ce-am păcătuit de-ai trimis vânturi
să m-alunge pe pământ străin?
Mor încet, în fiecare zi, nu că mi-au luat pământul, casa,
ci că vor să-mi fure cântecul, graiul, dorul… sufletul român!
Cel mai rău mă biciuie gândul că nu sunt singur…
Vecinii mei sunt tot români blestemaţi să locuiască între străini!
Tată, știu că ești atotputernic și eu, un păcătos vremelnic,
atâta-ţi spun, atâtat-ţi cer…
Dă-le tuturor ce mi-ai dat și mie,
acel duh fierbinte și puternic care ne spune neîncetat:
“Luptaţi pentru a voastră lui libertate,
Luați-vă casa și viaţa înapoi!”
Cu sufletul plin de a Ta putere,
vom face acasă din al nost' pământ,
căci știm că Tu așa l-ai făurit.
Câmpan Diana
Clasă: a X-a
Profesor Coordonator: Mureșan Codruţa

Să trăiască România
Țara noastră-i minunată
Ca și altele din lume…
Se numește România
Și-are cel mai frumos nume.
Trăiască Țara Românească,
Trăiască și-orice om din ea…
Ce nu uită să-și prăznuiască
De-întâi decembrie - patria.
Scumpă-i Țara Românească,
Scumpi suntem și noi românii
Că nu uităm ca să cântăm
Un „La mulți ani!” adevărat…
La centenarul,
Care pe noi toți ne-a adunat.
Stoica Ioana
Clasa: a XII-a D
Prof. coordonator: Popan Mihaela

Tiptil, noaptea își face loc peste umbre
le înghite încet, hrănindu-și nesătulul vid
din suflet;
sau umbrele-și stăvilesc foamea rece
cu lumina palidă?
Poate doar timpul știe…
Tic- tac tic- tac tic- tac
Întunericul ne schimbă pe nesimţite,
ne cuibărește teama și neputinţa în suflet.
Sau noi chemăm noapte
când ochii luminii ne sperie?
Poate doar timpul știe…
Tic- tac tic- tac tic- tac
Înfricoșător sună vremea judecăţii,
terifiant ne asurzesc clipele ce se scurg
ca un potop de lacrimi,
dureros ne leagă umbrele cu lanţuri de
nepuţinţă
și cercuri de vicii de natura noastră
pământească, efemeră…
Tic- tac tic- tac tic- tac
Condamnă timpul sufletele izgonite din
tărâmul făgăduinţei,
oamenii aduși de vreme în deșerturile
urii…
Tic- tac tic- tac tic- tac condamnă timpul
pe cei ce știu că “nu” le sfârâma
plăpânda flacără a exstenţei
și știu că “da” îi ba obliga să moară încet,
în fiecare zi câte puţin…
Tic- tac tic- tac tic- tac
ne condamnă îngrozitor timpul
Tic- tac și speranţa în vânturi vremelnice.
Tic- tac și iubirea se evaporă în focul
infernului.
Tic- tac și bucuria se îneacă cu lacrimile
sisingurăţii.
Tic- tac moare timpul cel crud, rece și
solitar.
Tic- tac ne amenimţă muribund timpul.
Tic- tac plânge timpul pierdut.
Tic- tac zboară clipele de bucurie.
Tic- tac uită timpul păcatele lunii...
Și noi îl auzim mereu,
dar nu-l înţelegem....
CÂMPAN DIANA
Clasa a X-a C
Profesor Coordonator: MUREȘAN Codruţa
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Muză
Tu, Românie, dragă!

Românie, pământ Sfânt,
Multe tu ai pătimit,
Te-ai unit sub jurământ,
Însă mulți te-au răstignit.

Tu, ce cu-ale tale plaiuri
Privitoru-nveselești
Și cu a codrilor ramuri
De furtună ne păzești!

Multă jertfă s-a adus
„Dodoloață” tu să fii,
În tranșee mulți au plâns
După dorul de copii.

Tu, care nu te-ai lăsat
Străinilor pradă,
Ci pământul ți-ai păstrat
Românie, dragă!

Multe văduve au fost,
Au rămas copiii mici,
Iar aceștia și-au condus
Părinții la cimitir.

Tot ce ține de tradiție
Înlăuntrul tău se naște,
Un popor plin de ambiție
Ce după luptă renaște.

Acum ești cu totul alta,
După multă suferință
Ți-ai croit singură soarta,
Ți-ai păstrat mereu credința.

Lanuri galbene se-ntind,
Dând omului hrană,
Ape limpezi strălucind,
Spală orice rană.

Ares ești între popoare,
Luptând mereu cu vitejie,
Mereu ai fost învingătoare
Ca azi să fie armonie.
Larisa Demian 11 F
Profesor Coordonator: Anca Gavra

Sânge ce cu vitejie
Pe-al tău tărâm e vărsat
Și-o armată ce-n bătălie
Orice dușman a speriat.
Fiind o țară unicată
Ne ești ca o mamă,
Și casă românului plecat
Tu, Românie, dragă!

O sută de ani
O sută de ani…
Imparțită-n arii mari,
Străbătută de munți și câmpii
Fluviu și ape străvezii.
România, țara noastră,
Un vis, o realitate…
Nu, o fantasmă.

Moțoc Cristina
Clasa a X-a E
Profesor Coordonator: Anca Gavra

O sută de gânduri…
De la români și unguri,
Precum și alte minorități
Ce radiază fericire prin sânge și prin fire,
Ce-ți transmit gânduri de iubire și împlinire.
O sută de suflete …
Moarte-n bătălii
Ce s-au sacrificat,
Ca tu împlinită să fii.
Și mai mult decât atât,
Iubită să fii.
Boloha Georgiana, XE
Profesor Coordonator: Anca Gavra
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Sufletul românului

Țara mea

După mulți ani de război
Comunismu' era-n toi…
Ceaușescu' la putere
Mare om, mare durere…
De la revoluție încoace
Lumea stă numai pe ace.
Dar de-o sută de ani încoace
Ne convingem că ne place.
Ești o țară minunată
Ce meriți a fi apărată.
Munții-s mulți,
Câmpia-i mare…
Depresiunile, la poale,
Dubuite pân' la soare.
Sate peste sate…
Toate adunate
Duc mai departe obiceiuri și arte.
Maramureș, Bucovina, Transilvania
Plai cu flori, te așteaptă ca să vii, de sărbători.

O țară am, plai românesc
Vreau să-i fiu aproape, vreau să o iubesc.
Într-o lume-n care oamenii mor, doar aici
găsești pace, dar și amor
Amor de țară, de lume și pământ
Pentru care au luptat oameni cu păr cărunt
Viitorul e al nostru, al tinerilor juni
Să continuăm tradiția, să îi punem cununi
Cununi de flori frumos mirositoare
Oferite țării în semne recunoscătoare
Mândrii de al nost' popor
Pentru care ajungem și la muchie de topor,
Țara noastră o vom proteja
Căci e ce avem mai drag pe lumea asta!
Petruș Andreea
Clasa a X-a E
Profesor Coordonator: Anca Gavra
România în ie

Boloha Georgiana, XE
Profesor Coordonator: Anca Gavra

Dragă Românie,
Îmbrăcată în ie
Ai alai cu flori
Plină ochi cu oi.
Ai mulți aprigi românaşi
Ce stau la capăt de oraş.
Închină pahare cu vin de struguri
Pentru al lor patrie, pururi.
Şi-şi îndreaptă privirea către cerul albastru,
Iar în ei arde un suflet măiastru.
Achim Larisa , X E
Profesor Coordonator: Anca Gavra
Și în sânge și în suflet
Toți cântăm același cântec
Imnul nostru românesc
Cel cu care mă mândresc
Grad Laurent & Eduard Vavrek clasa a IX-a B
Profesor coordonator: Sanda Inceu

Credinţă, voioşie, omenie… aceasta este ţara mea,
România!România, locul în care tradiţia şi istoria
nu mor niciodată.
Pop Iulia şi Marc Iulia, Clasa a IX-a B
Profesor coordonator: Sanda Inceu
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De ce merită să trăiești în România
Opiniile referitoare la acest subiect sunt, desigur, cât se poate de variate, optimiste sau pesimiste. Mulți
cred că lupta pentru o Românie curată a fost pierdută de multă vreme, alții cred că vor fi alte persoane ce vor ridica
țara. Eu prefer să cred că noi cei de acum putem face schimbarea.
Dacă ar fi să ne întrebăm pentru ce merită să trăiești in România, dând deoparte gândul că am putea să-i
ajutăm pe toți cei rămași să aibă un trai mai bun, să ne gândim la istoria, frumusețile și misterele ce ne înconjoară
și care fac parte din sufletul fiecăruia dintre noi. Ne putem bucura de relief variat, climă convenabilă, istorie
bogată, legende, basme, tradiții și înțelepciune populară, oameni frumoși.
Sfatul meu este să încercăm să obținem un bine general pentru toți, să renunțăm la egoism și să fim
români!
Petrule Cosmin 10E
Profesor Coordonator: Anca Gavra

România, un colț de Rai
Când mă gândesc la România, o multitudine de gânduri îmi acaparează mintea: câmpiile verzi pline de
grâne, folclorul, mirosul îmbietor al mâncării tradiționale și complexitatea construcțiilor medievale care îți
dăruiesc un crâmpei din trecutul glorios al patriei noastre.
Sunt mândră că m-am născut pe meleagurile românești presărate cu munți semeți și ape cristaline.
Naturalețea cadrului pitoresc te îndeamnă la contemplare. Mirosul vremurilor apuse sunt puternic resimțite și nu
poți decât să-ți imaginezi ce s-a întâmplat cu mult timp în urmă. Soldați înarmați cu săbii și sulițe, înaintând
vitejește pe iarba uscată, spre război, unde vor lupta pentru țară. Patriotismul acestor oameni, fidelitatea și
dragostea față de neamul din care au răsărit le-au dat puterea să continue lupta până la ultima suflare. Datorită
sacrificiului lor, eu alături de alte milioane de oameni trăim într-o țară unită, independentă și modernă. Pentru asta,
ei vor trăi mereu in inimile noastre și îi vom celebra întotdeauna în mod solemn, asigurându-ne că amintirea lor
rămâne vie.
Poporul român e plin de oameni harnici, ospitalieri și muncitori. Îl au pe Dumnezeu în minte, trup și suflet,
fiind încă din cele mai timpurii vremuri un neam foarte credincios. Obiceiurile și tradițiile din străbuni sunt
sesizabile în orice colț al țării, ele fiind transmise cu mare mândrie din generație în generație. Trebuie să luptăm
pentru păstrarea credinței strămoșești, valorilor morale și a moștenirii culturale!
În încheiere, aș dori să-l citez pe marele poet român, Mihai Eminescu, deoarece, nimic pe lumea asta nu e
mai frumos decât o fărâmă din arta Luceafărului Poeziei Românești: ”Țara este rodul a zeci de generații și
aparține altor zeci de generații care vor veni. Blândețea caracteristică a poporului românesc dovedește că în
trecut el a trăit economicește mulțămit, c-a avut ce trebuia!”
Coste Andreea
Clasa a X-a E
Profesor coordonator: Anca Gavra
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Un vals al gândurilor
Un glob de cristal,
Cu uși deschise în fundal,
Și-un sunet dulce instrumental

Noi învingem fără să rănim, căci Romania
înseamnă să fim fericiţi și uniţi.
Amărăscu Iulia, Bran Timeea,
Pițiș Lavinia a IX-a B

E o bătaie…
Ce mișcă înăuntru
Orice venă, orice suflu, mă poartă exact ca vântul;
Al meu ţinut…
Nu-l dau și nu îl uit,
E o privire ce mă ţine
Nu mă lasă-n altă casă, nu mă lasă prin străine; și-ntervine…
O strânsă legătură
Între neam, limbaj și sânge, nu mai zic de cultura ce nempinge…
La-o masă încărcată
La cina împreună, cândva, acum uitată

O parte din inima mea aparține țării
mele,România,locul în care strămoșii au
luptat pentru ca generația de azi să aibă un
trai mai bun.
Georgia Chertița, Sonia Surduc
Clasa a IX-a B
Profesor coordonator: Sanda Inceu

Supărată?
E-o lume de culori, de inimi dulci și sentimente împărtășite
între noi,
Dar eu nu uit...

Cântând, dansând hora unirii, îmi creşte
sufletul ca sunt român!

De ce mi-e bine-acum
De ce nu plâng și nu suspin
Pentru un drum călăuzit de-ai noștri luptători români ce au
ţesut…
Cu obârșie și noroi
Poveste de tărâm feeric, împăcat fără năboi.

Vanci Rebeca şi Iluţ Giulia
Clasa a IX-a
Profesor
coordonator:
Sanda Inceu

Meleag libov…
Pitoresc, deosebit,
Mă ţine-atras, un fel de vals și cred că sunt îndrăgostit de al
său dans…
Mă ţine în balans,
Dealuri, câmpii și văi ... nu aș mai pleca vreodată de aici…
Te rog, ţine-mă-aici…
În iubire și căldură, am nevoie de-o bordură pictată cu gând de
vrură
Să rămân…
Respect să-ţi dau continuu și cu sufletul făţiș să te iubească tot
românul.
Dragoș Andrei 10E

Profesor coordonator: Anca Gavra
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Iubesc România pentru că aici am spus,
pentru prima oară "mamă". Şi când am spus
acest cuvânt, în jurul meu a fost doar fericire.
Năsui Alexandra şi Dorca Oana
Clasa a IX-a B
Profesor coordonator: Sanda Inceu

Gânduri
România, umila noastră țară
Chiar dacă nu mai ești,
Cum ai fost odinioară
Încă ți-a rămas frumusețea
cum era, de când te știu,
Când mi-ai bucurat tinerețea.

O Sută - 100

Alergam pe ale tale plaiuri cu flori
Și mă gândeam
La ale tale trei culori.

1918, an glorios
România, ținut victorios
100 de ani de când suntem uniți,
100 de ani de când suntem căsătoriți,
Cu a noastră patrie
Cu al nost' pământ,
Iubind a noastră istorie,
Iubind al nost' ținut!

Sângele care s-a scurs peste meleaguri
Acum multe veacuri,
În roșu îți colorează steagul.
Galbenul este prezent pe steag
Ca să ne aducă aminte cu drag
De prestigiu și virtute

Pop Antoniu Raul X-E,
Profesor coordonator: Anca Gavra

Cerul senin îți dă și ultima culoare
Care completează tricolorul,
Albastrul vastului văzduh, plin cu onoare.
Iederan Cristian 10E
Profesor coordonator: Anca Gavra

România mea frumoasă
Cât îmi place de tine, dulce Romanie.
Acesta-i locul unde am petrecut,
E locul unde m-am născut,
E țara pe care o sărut.
Patria mea mi-e cea mai dragă,
Carpații mi-i iubesc,
Pentru ea mi-aș da viața-ntreagă,
Aceasta eu grăiesc.

100 de ani de Unire,
Românie ai rezistat
Mult sânge ai vărsat,
Și pentru noi ai luptat.

Acasă te simți cel mai bine,
Căci aici, te simți ca-n paradis.
Nimeni nu e mai frumoasa ca și tine,
Când sunt aici, trăiesc un vis.

100 de gânduri și-un cuvânt
Prin mințile noastre au străbătut
Și-ți simți șuvoi în inimă și suflet
Iubire-adâncă pentru-al tău pământ.

Filip Oliver 10E
Profesor coordonator: Anca Gavra

100 de suflete rănite,
Dar în final fericite
Românie, ai culoare!
Plină de chipuri strălucitoare.
Zele Alexandra 10E
Profesor coordonator: Anca Gavra
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România, țara mea de suflet
Zele Alexandra 10E
Profesor coordonator: Anca Gavra
România, casa noastră. Locul unde ne-am născut, noi, părinții, bunicii și strămoșii noștri. România e
țara mea de suflet și nu aș părăsi-o, chiar dacă uneori părinții mei îmi mai spun că ne-ar fi mai bine în
străinătate pe plan economic. Nu mi-ar plăcea, știind că acolo nu cunosc pe nimeni, posibil să nu știu limba
foarte bine, mi-ar fi greu să mă acomodez, să socializez, să îmi fac prieteni noi, știind ca i-am lăsat pe toți în
România.
România are veri călduroase în care poți să vizitezi foarte multe atracții si obiective turistice, de
exemplu să te bucuri de razele soarelui și să înoți în Marea Neagră.

Un alt obiectiv turistic foarte vizitat este Delta Dunării, unicat în Europa. Aici cresc nenumărate specii de
pești și păsări, iar vegetația foarte impresionantă și bogată. Cred că fiecare român ar trebui să meargâ cel puțin o
dată să vadă Delta Dunării. Această frumusețe a României este un motiv real de mândrie pentru mine și
locuitorii țării noastre.
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Munții Carpați, alt motiv pentru care România este admirată. Pasionații de ski își petrec vacanțele în Rânca,
Predeal, Poiana Brașov etc. Vara poți să faci drumeții și să te bucuri de peisajele miraculoase si aerul curat,
ciripitul păsărelelor și de liniștea care te cuprinde cu brațele deschise.

România este frumoasă nu doar prin geografia sa. Și obiceiurile, tradițiile și portul popular sunt deosebite. În
perioada în care se desfășoară sărbătorile tradiționale este nelipsit de la evenimentele care se petrec la sat. Tradițiile
și obiceiurile sunt de neschimbat de mii de ani, păstrându-se până în ziua de azi. La diferite evenimente, oamenii se
îmbracă în portul tradițional, au parte de cele mai bune bucate tradiționale și sărbătoresc prin cântece și voie bună în
același mod în care petreceau și strămoșii noștri.

România e țara mea și sunt mândră de ea, eu româncă fiind, vă spun, n-aș pleca de aici acum.
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