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CU GÂNDUL LA CARAGIALE ... 

 

Dedicăm acest număr al revistei  celui mai mare dramaturg al nostru.  

De ce Ion Luca Caragiale? E simplu.  

Pentru că e mereu actual. 

Pentru că îi iubim opera.  

Pentru că oricât de mult sau oricât de puțin ar citi elevii noştri, toți, fără 

excepție, îl „gustă” pe Cargiale. 

Pentru că, în ciuda trecerii timpului, avem mereu impresia că politicienii noştri 

nu fac decât să-i plagieze personajele.  

Pentru că se spune adesea că România e țara lui Caragiale, adică țara lui Mitică, 

Lache şi Mache, „mici secături simpatice, oameni de vorbe, specialişti în şprițuri şi 

mititei, doctori docenți în trăncăneală...”(Eugen Simion, I.L.Caragiale în țara lui 
Eminescu), iar noi îi cunoaştem „personal” pe toți.  

Pentru că, deşi deplângem acest fapt, viața publică şi instituțiile româneşti 

continuă să funcționeze după „legea Caragiale”.  

Pentru că şi noi pendulăm dureros, în fiecare zi, între comicul şi tragicul ce 

generează paradoxul poporului în mijlocul căruia viețuim.  

Pentru că, preocupat de soarta nației sale, „Caragiale a ocărât-o şi a batjocorit-

o pe-a lui, jignit şi disperat de ratările şi diformitățile ei” (Alexandru Paleologu, Bunul-
simț ca paradox) şi noi îl înțelegem atât de bine... 

Pentru că, asemeni criticului Al. Paleologu, şi noi credem că „râsul lui Caragiale 

nu este un râs amuzant, nici benign, ci e un râs vitriolant, pornit dintr- sacră mânie”, 

dar şi că „nimic nu-i arde mai tare pe ticăloşi decât râsul” (I.L.Caragiale). Şi ...cine 

ştie? Poate mai există speranță... 

Pentru că am putea înşirui aici pagini întregi de motive. Îi lăsăm însă ultimul 

cuvânt lui Nichita Stănescu ce afirma, mai în glumă, mai în serios: 

„Caragiale, Caragiale, 

Dacă nu erai matale, 

Rămâneam tot haimanale."  

Prof. Tătaru Diana 
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Ion Luca Caragiale 
 

– date biobibliografice – 

 

Se naşte la 30 ianuarie 1852, în satul Haimanale 

(azi satul I.L. Caragiale), din județul Prahova, ca fiu al 

Ecaterinei (născută Karabas) şi al lui Luca Caragiale, 

avocat şi magistrat la Ploieşti. 

Interesul pentru teatru este prezent în familie 

prin unchii săi, Costache şi Iorgu Cragiale.  

Urmează şcoala primară şi gimnaziul la Ploieşti şi 

cursuri pentru declamație la Bucureşti. 

Debutul şi-l face la revista satirică “Ghimpele”. O 

vreme desfăşoară activități jurnalistice, exersându-şi 

spiritul de observație printr-un stil direct, viu, specific 

articolului de ziar. În această perioadă scrie şi versuri. 

Este apoi autor de piese de teatru şi de proză (nuvele 

fantastice şi psihologice, schițe, momente, intens 

dramatizate). 

În perioada 1888-1889 este director la Teatrul Național din Bucureşti.  

Prima piesă scrisă, “O noapte furtunoasă”, este 

citită, în 1879, la Junimea, societate şi cenaclu 

literar al intelectualilor ieşeni, conduse de Titu 

Maiorescu. Scrie, în acelaşi an, “Conu’ Leonida față cu 

reacțiunea”. Amândouă comediile sunt jucate pe 

scena Teatrului Național. 

Vor urma “O scrisoare pierdută” şi “D-ale 

carnavalului”. 

După 1889 scrie nuvele, dintre care cele mai 

cunoscute sunt: “În vreme de război”, “O făclie de 

Paşte”, “La hanul lui Mânjoală”. 

Este autorul unei singure drame, “Năpasta”. 

Se stinge din viață la Berlin, la 22 iunie 1912. 
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Bucureștiul lui Caragiale 

 

Bucureștiul lui Caragiale este și Bucureștiul bunicilor mei paterni și, parcurgând 

opera caragialiană cu referure la București, m-am simțit contemporan cu bunicul pe 

care nu l-am cunoscut. 

Bucureștiul „concret” al lui Caragiale este cel începând cu 1870 când 

ploieșteanul Caragiale a devenit bucureștean (între 1870-72 este sufleur la Teatrul 

Național) până la plecarea sa definitivă la Berlin. 

Dintre coordonatele biografice bucureștene ale genialului părinte al lui Mitică 

amintesc doar șederea de un an a acestuia (1900) pe strada Marie Rosetti, colț cu 

actuala stradă I.L.Caragiale. 

În fața locuinței se află un parc neprimitor și neîngrijit ce adăpostește o 

statuie clasică a scriitorului; statuie care a fost plimbată și în fața Teatrului Național 

unde acum se află un grup statuar și o statuie modernă, caricaturală oarecum, a 

personajelor și a scriitorului. 

Nuvela fantastică „Kir Ianulea” ne poartă 

într-un București de început de veac al XIX-lea 

când Agiuță trimisul lui Dordarot se 

ipostaziază uman în negustorul Kir Ianulea și 

trage la hanul lui Manuc văzut și astăzi în 

varianta lui modernizată. 

Celebrul personaj care avea acest han, 

cu ziduri ca celelalte (vezi Hanul Ancuței al lui 

Sadoveanu) era, de fapt, un armean, numit 

Mirzaian, cunoscut sub numele turcesc Manuc Bei, pentru că, firește, suntem în epocă 

fanariotă. 

Kir Ianulea pentru a afla mai bine moravurile bucureștene ale vremii și de a 

împlini porunca lui Dardarot că femeia este mai „a dracului” decât dracul se dă drept 

negustor se căsătorește și își ia o casă în mahalaua Negustorilor, de care mai 

amintește azi chiar strada Negustori, mahala cu o arie foarte largă cuprinzând vatra 

veche a Bucureștiului cu Lipscănia în frunte. 

În urma petrecilor voite sau nevoite prin statutul său, (la care se cântau 

manele, așa cum consemnează autorul) Kir Ianulea sărăcește și prin risipa soției. 

Creditorii săi se strâng la Hanul cu Tei. Pe vremea aceea în zonă erau mai multe 

hanuri, inclusiv pe teritoriul Băncii Naționale de astăzi. Actualmente, Hanul cu Tei 

este un pasaj între strada Blănari și Lipscani, loc cu multe magazine și galerii de artă. 

De frica acestora Kir Ianulea fuge pe sub dealul Mitropoliei (pe vremea aceea 

erau șapte dealuri ca cele șapte coline ale Romei: Dealul Radu Vodă, Spirii, Filaretului, 

Cotrocenilor, Văcăreștilor, Măicăneștilor și, evident, Mitropoliei). Ajunge în câmpul 
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Filaretului, numit și câmpul Libertății, pentru că aici s-a citit o proclamație a mulțimii 

adunate la 1848. 

Se îndreaptă spre Cuțitul de Argint, stradă existentă și azi deasupra Parcului 

Carol (fost Libertății), dar atunci împânzită de vii, o mănăstire și câteva case. Își 

continua fuga printre vii, drum numit astăzi Șoseaua Viilor. 

Bunica mea, care s-a mutat prin căsătorie în zonă, își amintea de acest loc plin 

de vii și case rare, unde treptat au apărut chirigiii (care au denumit mahalaua 

cărătorilor de cherestea). 

Tot din această nuvelă aflăm că una din fetele lui Zamfirache Chieru din 

Colentina s-a logodit cu Ilie Bogasierul (negustor) de la Bărăție. Ar fi de menționat că 

denumirea de Colentina vine de la „colo’n tină” (noroi) pentru că era un sat între un râu 

și lac, iar pe vremea aceea era loc de agrement, ceremonii și execuții. 

Despre biserica Bărăției, aflată și azi, într-o zonă comercială lângă magazinul 

Cocor, există controverse asupra numelui care ar veni de la maghiarul barat=frate, 

călugăr sau de la turcescul berat=hrisov. 

În celelalte opere caragialiene ne aflăm 

în Bucureștiul de la sfârșitul secolului al XIX-

lea.  

Să începem cu „O noapte furtunoasă” 

(1879) care ne poartă printr-un spațiu larg al 

Bucureștiului. 

Mahalagioaica Zița se duce la Grădina 

Union, aflată unde azi se găsește blocul turn de 

la Sala Palatului și unde aici s-a aflat, în 

amintirea vremurilor de demult, cinematograful cu același nume, pentru a urmări 

spectacole cu tentă franțuzească (cosmopolitismul e mai vechi, îl întâlnim la Coana 

Chirița a lui Alecsandri) ale unui actor de modă-Ionescu. 

Întorcându-se acasă, spre mahala, trec pe strada Câmpineanu, fostă regală în 

perioada interbelică, redevenită Câmpineanu, apucă pe la Sf. Ionică (cu o biserică 

cunoscută) și ies pe la Podu de Pământ (calea Plevnei de astăzi, denumită după numele 

bătăliei din Războiul de Independență). În epoca mai veche zonele mărginașe erau 

legate de oraș prin așa zisele poduri: Podul Mogoșoaiei=Calea Victoriei; Podul Târgului 

de Afară=Calea Moșilor; Podul de Pământ=Calea Plevnei; Podul Calicilor=Calea Rahovei. 

Personajele trec prin dosul Agiei (Poliției denumită azi) aflată atunci tot pe Calea 

Plevnei de azi ajung la biserica Sf. Ilie din Gorgani (Gorgan, ridicătură de pământ, de 

regulă făcută de om). Mahalaua Gorganilor este vecină cu mahalaua Izvor (numită după 

configurația hidrografică) și amândouă se unesc spre dealul Spirii unde atunci se afla 

Stabilimentul, devenit mai târziu Garnizoana Bucureștiului, cu o închisoare destul de 

fioroasă ce mai târziu avea în față Statuia Pompierilor, mutată acum în capătul 

Dealului Spirii în fața Ministerului Apărării și a hotelului Mariot. 

Se ajunge acasă, în mahala, cu străzi denumite pompos: Marc Aurelian și Cotilino 

(nr.9). Jupânul Dumitrache pronunță Aoleriu. S-ar putea ca numele acestor străzi să 
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fie reale, cum erau și în adolescența mea în mahalaua din Dealu Spirii și vecinătate sau 

să fie denumiri cu valoare simbolică așa cum mai întâlnim: str. Pacienții, Sapienței, 

Fidelității, Groților în consonanță cu semnificația textului literar. 

Jupân Dumitrache care este și in Garda Civică propune să facă mandat de 

arestare pentru Tache Pantofaru de la Sf. Lefteriu. Biserica Sf. Elefterie din text nu 

este cea de astăzi. Biserica veche se află pe un fel de insulă înconjurată de numeroase 

râușoare care au străbătut vechiul București. 

Tot Jupân Dumitrache propune să verifice posturile de la Marmizan. Cazarma 

malmaison aflată la capătul Căii Plevnei spre Dealu Spirii a fost denumită astfel în 

onoarea împăratului Napoleon al III-lea, simpantizant și sprijinitor al poporului român, 

după reședința sa preferată – Malmailson. 

Am aminti că în Bucureștiul vechi existau mai multe poduri ce legau exteriorul 

orașului de oraș și precizăm că Podul Târgului de Afară este Calea Moșilor de astăzi. 

Coana Iucșița ia tramvaiul din Piața Teatrului, bombardat în timpul celui de-al 

doilea război mondial, aflat lângă Palatul Telefoanelor de azi. Tramvaiul se oprește la 

Sf. Gheorghe și intră pe Calea Moșilor. Una din 

opriri este la Zece Mese – stradă care există și 

astăzi (schița „La Moși”). 

Un periplu mai larg prin București se 

întâmplă în schițele „Reportaj” și „Repausul 

duminical”. 

Reporterul Caracudi (pește mic, plevușcă) 

în căutarea de vești senzaționale, iese pe 

Bulevard (Bulevardul Elisabeta de mai târziu) dă 

în calea Victoriei, prin strada nouă iese la Capșa. Din colțul Hotelului Bulevard (opus 

Cercului Militar de astăzi) o apucă spre Palat (Platul Regal – Muzeul Național de Artă) 

și iese în dreptul terasei Oteteleșanu de lângă Teatrul Național. Prin strada Brezoianu 

intră în Cișmigiu, unde din bârfele cotidiene culege veștile senzaționale. Printre 

ocupațiile importante ale celor din parc este și aceea a celebrului Mitică ce dă muștele 

afară din frumosul și impunătorul parc. 

„Repausul duminical” mai cunoscută își poartă eroul plictisit în căutarea de 

distracție prin dreptul cafenelei Capșa la Iordache în Covaci (din Lipscănie) – numele 

străzii fiind legat de fierărie (din slovacă și mahgiară Kovacs). 

Aici se află de o sinucidere la stația B.M. (București Mărfuri), aflată lângă 

actuala Poliție de Transporturi – Calea Giulești. 

Din Covaci, prin Șelari și Lipscani (denumiri după tipul negoțului exercitat pe 

aceste străzi) ajung pe Bulevardul Colței care se întindea de la Universitate spre Piața 

Victoriei și Piața Unirii. 

Se întorc ca să se dreagă la lăptărie (probabil actuala Lăptăria lui Enache), 

celebră în epocă pentru finalul unei petreceri. 
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Aflându-se în zona cafenelei Capșa schița „Intelectualii” ne propune un traseu al 

acestei „secte”. Mai întâi se întruneau la cafeneaua Brafft, vizavi de Capșa, se mută în 

zonă în prăvălia Caselor Zerlendi și apoi la celebra în epocă – Fialcowsky – cafenea și 

cofetărie, ca de aici să meargă în apropiere pentru „dezbateri” în Piața Teatrului. 

Lipscaniul nu era numai un loc al comerțului. Din schița „Națiunea Română” - 

titlul de ziar în epocă – aflăm că pe această stradă se afla Tipografia Cucu lângă hanul 

Șerban Vodă aflat pe locul unde este grilajul Băncii Naționale cu strada 

Caragheorghenici (Academiei de azi). 

Schița „La Paști” îl prezintă pe Lache, funcționar comercial la „Marele Magazin 

de Coloniale, Delicatese, Comestibile et Coloni și mare Depozit de Vinuri et Băuturi 

Indigene et Străine” - numai Caragiale putea da un asemenea nume, care pleacă de la 

slujbă pentru sărbătorirea Paștelui, trece podul de la Palatul de Justiție (care se află 

în același loc și astăzi), se îndreaptă spre biserica Doamna (Domnița) Bălașa retrasă 

câțiva metri din cauza construcției bulevardului Victoria Socialismului, urcă la 

Mitropolie cu portocala (lumânare răsucită, ghem) aprinsă spre Cișmigiu, trece prin 

maidanul Duca să se îndrepte spre 

Teatrul Național. Și ziua se încheie cu 

bere la Gambrinus. Gambrinusul era un 

loc important al întâlnirilor bucureștene, 

aflat la intersecția dintre Bulevard 

(Elisabeta) și strada Brezoianu, 

restaurant la care se pare a fost și 

Caragiale acționar și era locul de 

observația tipologiilor care se perindă 

mai ales în schițele sale. 

Locul de întâlnire a amicilor („Amicul X”) poate fi la Gambrinus, la Capșa, 

Zdrafcu, la Jockey Club, la cafeneaua Schreiber din Lipscani. 

Ar mai trebui amintit Caru cu Bere la care se duceau Caragiale și Eminescu când 

ieșeaua de la redacția ziarului „Timpul”. Lui Eminescu restaurantul îi amintea prin 

arhitectura lui de perioada studiilor la Viena și Berlin, arhitectul fiind neamț. 

Dintre străzile existente și astăzi ar mai trebui amintite Popa Tatu și Știrbei 

Vodă ce dă în Calea Victoriei, unde s-a pierdut briliantul din schița „Codău”. 

Din zonă apropiată ar trebui amintită biserica și casele Crețulescu unde era 

postată compania pentru parada de Bobotează („Baioneta inteligentă”). 

Schița „Tempara” ne propune pe lângă celebrul Cișmigiu, loc al dezbaterilor 

politice și al zvonurilor Universitattea cu acele corpuri existente în epocă, dar mai 

ales statuile din fața Universității. Urcat pe statuie lui Mihai Viteazu oratorul 

demagog Coriolan Drăgănescu își ține discursul agramat. Este bine cunoscută schița 

„Articolul 214” în care personajul Tacsita Popescu se recomandă „văduva lu preotu 

Sacre de la Caimata pe care a dărâmat-o Poche, primarul ce trasează bulevardul 

anonim”. 



 9 

Mahalaua și biserica de la Caimata are ca rămășiță intrarea Caimata de azi, 

lângă Piața C.A.Rosetti. Numele mahalalei sugerează mirosuri greu suportabile de la 

dejecțiile din strada din apropiere Scaune – actualmente Nicolae Filipescu. Numele 

popular al zonei era Căcăiana. 

Ar mai trebui amintită și șederea lui Eminescu în zonă; se mută într-o odaie din 

zona mănăstirii. 

Schița „Mici economii” ne poartă pe lângă hotelul Continental (refăcut astăzi) 

pe colț cu regală și Calea Victoriei. Ca să ajungă la Calea Victoriei (Podul Mogoșoaiei) 

trece pe strada Episcopiei – o rămășiță există și astăzi lângă Ateneul Român, unde a 

fost mai întâi o grădină de vară și apoi s-a construit Ateneul. 

Bucureștiul lui Caragiale îmbracă medii diferite și un spațiu întins din care 

astăzi recunoaștem destul de puțin, dar se pare că moravurile sunt foarte vizibile și 

astăzi. 

prof. Mihai-Pompiliu Constantinescu 
 

 

 

Boborul în opera lui I. L. Caragiale 
 

În cadrul activităților desfăşurate în 

săptămâna “Şcoala altfel” elevii clasei a X-a B au 

participat la o activitate organizată în parteneriat cu 

Biblioteca Metropolitană, filiala “Nichita Stănescu”, 

„Boborul în opera lui I. L. Cragiale”. Cu această 

ocazie, elevii au dat viață unor pesonaje caragialiene 

celebre. Astfel, eleva Bălan Cosmina a readus 

printre noi spiritul 

celebrului Mitică, elevii Corbu Alexandru, Marga 

Iuliana, Pirnea Oana, Gugui Ionuț, Anghel 

Alexandru, Baciu Petronela şi Angheluță Gabriel, 

Costin Cristian, Mihalcea Corina, Dănilă Andreea, 

Cîmpeanu Andrei şi Burghiu Gabriel au pus în scenă 

“O inspecțiune” şi trei acte din “O scrisoare 

pierdută”. Totodată, în cadrul unui concurs de 

prezentări 

powerpoint realizate pe tema vieții şi operei 

marelui dramaturg şi prozator, s-au întrecut în a-

şi dovedi cunoştințele şi talentul patru echipe de 

elevi. Activitatea, cu siguranță de neuitat, a 

constituit un minunat prilej de apropiere a elevilor 

de universul operei lui Caragiale, dar şi de 

fascinanta lume a teatrului.  
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Dinicu  Golescu 
 

Dinicu Golescu a fost “primul român modern, un mare boier reformator », aşa 

cum l-au caracterizat istoricii – «aspru și fără milă pentru cei mari, bun și îndurător 

pentru cei mici, el n-a avut în toată viața decât o țintă, o aspirație – să-și vadă 

compatrioții pe calea progresului și civilizației ! » 

Strămoșul său pe la 1500 a fost dregătorul din Golești-Argeș Baldovin 

Pârcălabul, astăzi numele unei străduțe spre Gara de Nord. Dinicu Golescu și-a folosit 

imensa avere pentru a cunoaște civilizația occidentală, călătorind ani de zile în Elveția, 

Germania și Austria - publicându-și impresiile în « Însemnări de călătorie » în care 

compară neîncetat viața și munca occidentalilor, școlile, teatrele, spitalele, sistemul 

de pensii și alte drepturi… cu mizeria, munca primitivă, corupția și despotismul 

existent la români. În acest context a lăsat celor 4 feciori cea mai de preț moștenire 

- o adevarată dragoste față de popor, de cultură și educație. 

Moșia Goleștilor în București era imensă, cam de la 

Opera de astăzi la Lacul Morii, până spre satul 

Crânguri/Crângași și Dinicu o numise Belvedere, inspirat 

de parcul vienez. Pe linia preocupărilor sale culturale a 

întemeiat « Societatea culturală » ale cărei sedinte aveau 

loc în impozantul lui Palat stil Art Nouveau  din actuala 

Calea Victoriei, lângă Biserica Kretzulescu. Pentru 

prestigiul țării si-a pus Palatul la dispoziția Marelui  

Divan, iar  mai târziu a devenit palatul domnitorului Al.I. 

Cuza. Urmașii lui au acceptat demolarea  pentru a se 

construi Palatul Regal, actualul palat fiind definitivat în 

1936. 

În 1826 a reînființat Școala din Golești-Arges unde se invăța numai în limba 

română și era  destinată tuturor copiilor, indiferent de localitate și rang social – copii  

de nobili, țărani sau robi - timp de 6 ani cu internat gratuit și fără taxă. După 

îndelungi demersuri a obținut înființarea la 8 aprilie 1829 a « Curierului românesc » 

sub direcția lui I. Heliade Rădulescu, apoi subit și neașteptat a murit la 5 Octombrie 

1830, la doar 53 ani ! 

Dinicu Golescu, luminatul cărturar și militant pentru progres a fost continuat de 

I.H. Radulescu și Ion Câmpineanu în înființarea « Societății filarmonice », dar  

planurile sale privind înființarea unei scoli de fete, o hartă statistică a țării  sau 

colecția de tratate au fost zădărnicite – spre paguba culturii și învățământului 

românesc. A dainuit un timp intervenția lui Dinicu pe lângă Domnul Gr. Ghika pentru 

reparații și salarizare în scoli, în primul rând Sf. Sava astfel - 8000 taleri pentru 

studenții din Italia, 4.ooo taleri lui Gh. Lazar « cel intâiu », apoi cate 2000 taleri 

celorlalți dascăli. 
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După cedarea Palatului Dinicu Golescu se muta în conacul din Calea Giulesti unde 

avuseseră domiciliu forțat boierii din Divanul țării in 1821. Clădirea există și azi, 

modificată, probabil Școala sau Maternitatea Giulesti. Alături este o stradă cu numele 

soției, Zinca Golescu, iar într-un colț năpădit de buruieni este intrarea în tunelul de 

refugiu care duce, pe sub Dâmbovița, la ieșirea din Dealul Grozăveștilor. 

Nepoata sa, Zoe Racoviță, a primit ca zestre o mare parte a domeniului 

Belvedere și în urma căsătoriei cu englezul Effingham Grant - un susținător al cauzei 

Unirii Principatelor, finanțând ziarul unionist Concordia - a continuat proiectele de 

modernizare a țării lăsate moștenire de Dinicu Golescu. În 1863 se ridica Turnătoria  

Belvedere pentru  producția de pluguri, prima fabrică de țigarete Regia Monopolurilor 

Statului - de unde numele cartierului Regie - restul proprietății fiind parcelat și 

vândut la prețuri mici muncitorilor de la CFR – Gara de Nord, construită în 1870. 

Inițial atelierele CFR erau la Piața Matache, dar au fost  mutate pe Calea Griviței , iar 

astăzi,  în locul lor, pe strada Atelierului, este Școala nr. 1 Sfinții Voievozi. Pentru  

legătura satului Crângași cu cartierul Grivița s-a construit un pod care a luat numele 

proprietarului, Podul Grant.  

Copiii lui Dinicu Golescu au fost la înălțimea tatălui. Nicolae și Alexandru au 

finanțat și participat efectiv la Revoluția de la 1848, suferind represalii  și chiar 

pierderea  averii. Nicolae a netezit drumul lui Cuza spre tron dar a fost silit să-și 

retragă candidatura deoarece nu avea cei 12.000 taleri drept garanție, nici chiar 

6.ooo necesari unui loc de deputat. Totuși a îndeplinit funcții de prim-ministru și 

ministru de Interne în primul guvern Cuza, contra căruia mai târziu a complotat alături 

de Brătianu, indignat de risipirea banilor publici. A solicitat o pensie demnă de rangul 

său pe care Cuza i-a refuzat-o. Al. Golescu a fost ministrul Cultelor și Instructiunii 

publice, iar Ștefan Golescu prim-ministru și ministru de Interne. 

Deși fiii lui Dinicu nu au fost căsătoriți și nu au avut urmași, nepoții au continuat 

învățăturile marelui străbun. Inginerul Nicolae și magistratul Dumitru au luptat 

voluntar în Primul Război și au căzut în 1916 luptând eroic pentru a împlini visul Marii 

Uniri a românilor, înfăptuită  la 1 Decembrie 1918.  

Astăzi memoria iluștrilor înaintași este onorată de toți românii. La 8 Km de Pitești 

este Muzeul Golești cu biserica ctitorită la 14oo. La  Câmpulung un Liceu, un Cămin 

Cultural și un bulevard poartă numele Goleștilor, orașul unde Al. Golescu, deputat de 

Muscel, a donat 5 ani indemnizația în folosul canalizării orașului. În Pitești este 

bulevardul Frații Golești, Liceul de Fete « Zinca Golescu » vechi de o sută ani, iar în 

centru s-a construit recent o impozantă Bibliotecă Municipală care are la intrare 

numele și bustul lui Dinicu Golescu. În București un alt Nicolae, general în Războiul de 

Independență , a dat numele unei străzi din spatele Ateneului. În complexul Regie s-au 

construit cămine studentești cu vechiul nume al moșiei, Belvedere. Un important 

bulevard lângă Gara de Nord are  numele și grupul statuar al lui Dinicu Golescu și cei 4 

fii. La baza Podului Grant este Colegiul Tehnic de Material Rulant numit recent 

Colegiul « Dinicu Golescu », un frumos act de omagiere dar si un imbold pentru elevi de 

a continua învățăturile marelui înaintaș privind dezvoltarea  statului  român modern. 

Material  cules  de prof. Viorel  Covaci 
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Atlas de Mitocănie Urbană 
 

Pornind de la premisa că „binele o duce rău în România”, că vulgaritatea 

comportamentală a ajuns irespirabilă la noi, iar bunul simț este zilnic „umilit şi pus la 

colț pe coji de nucă”,  că într-un dicționar al celor mai întrebuințate cuvinte de azi ar 

trebui să existe obligatoriu şi termeni precum:  ghiolban, cocalar, mogâldan, gherțoi, 

ciumete, ghiorlan, mojic, trelingar, pițiponc / pițipoancă, mocangiu, agarici, țopârlan, 

necioplit,  Radio Guerrilla a ajuns la concluzia că, înainte de a se studia în şcoală orice 

altceva, ar trebui să intre “în materia cenuşie obligatore” a tinerilor un nou cod al 

bunelor maniere, o carte de zoologie umană adaptată perfect societății noastre.  

Şi pentru că …“mitocăniile e de mai multe feluri”, Atlasul de Mitocănie Urbană  

prezintă, pe parcursul celor 100 de pagini, peste 30 de specimene ce populează 

“Codrul Bunelor Maniere”. Într-o amplă panoramă trecut, prezent şi viitor, de la 

mitocanul lui Caragiale până la cel al viitorului, cartea reuneşte ironii, ilustrații şi 

semnături celebre.  

Iată doar câteva dintre descrierile memorabile ale celor mai reprezentative 

exemplare ce populează jungla societății româneşti contemporane: 

 

Țopârlanul de  

transport în comun 

Troleus puturosus 

Specie des întâlnită în 

autobuz, troleibuz şi metrou, 

Țopârlanul de Transport în 

Comun se distinge prin mirosul 

puternic de transpirație pe care 

îl răspândeşte peste tot. Plecat 

la vânătoare de locuri libere, 

acesta se îmbrânceşte de fiecare 

dată la intrare, împinge şi îşi 

face loc cu coatele, iar după ce 

se aşază, nu cedează niciodată 

locul femeilor sau semenilor mai 

în vârstă, pe care se face că nu-i vede. În general pipăie femelele din vecinătate, el 

fiind mereu în călduri. Ascultă adesea manele pe mobil, iar atunci când trebuie să 

coboare, Țopârlanul de Transport în Comun rămâne la fel de agresiv, dând din toate 

membrele, în toate părțile. Aşa că, practic, este imposibil să te fereşti de el. 
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Piţipoanca de Companie 

Siliconatus Felina 

Poate cea mai răspândită specie din fauna 

urbană, Pițipoanca de Companie se distinge uşor în 

peisaj, numele vorbind de la sine despre 

apucăturile speciei. Superficială, stridentă şi 

opulentă, ea se va afişa întotdeauna în dreapta 

unui Mârlan de Dorobanți sau a unui Țăran de 

Mall. Ființe nocturne, de tip club, poartă de-a 

lungul zilei, indiferent de condițiile atmosferice, 

ochelari de soare mari şi negri pentru protecția 

ochilor. Aflate permanent în căutarea hranei, au 

în dotare genți mari şi scumpe de marcă evidentă, 

necesare depozitării acesteia. Sunt ființe 

comunicative, telefoanele mobile devenind de-a 

lungul vremii o prelungire firească a urechii. Le place să apară la televizor unde să 

vorbească despre orice. Visul lor este ca măcar o dată în viață o cunoscută revistă de 

poze să le publice fotografia şi să le laude pentru prețurile exagerate ale veşmintelor 

şi accesoriilor. Apelativul “Hai, fată” este, de departe, cel mai utilizat în comunicarea 

verbală. 

 

Bătrânelul de discotecă 

Pedofilus Libidinosus 

Asemenea Mârlanului de Dorobanți, Pedofilus 

Libidinosus îşi petrece întreaga zi odihnindu-se în 

cafenelele din zona fierbinte “Dorobanți – Radu 

Beller”. Îl recunoşti uşor, el având mari probleme cu 

glandele salivare ori de câte ori întâlneşte o femelă 

mai tânără, care ar putea să-i fie nepoată. 

Bătrânelul de Discotecă vânează mai mult noaptea, 

în cubluri întunecoase, cu nume de bambus, pentru a 

fi ferit de ochii semenilor săi. Plin de bani, îşi 

permite să se îmbrace aproape modern, ba chiar 

tinereşte, crezând că în felul acesta îşi va păcăli 

prada. Ciudat, dar de cele mai multe ori şiretlicul 

chiar îi reuşeşte cu Pițipoanca de Companie – specie 

prezentată într-un episod anterior – care îl iubeşte 

dezinteresat, câtă vreme are nevoie. Fire 

nestatornică, o consumă însă repede, căci timpul nu 

stă pe loc, iar el ştie asta prea bine. 
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Mogâldanul de pază 

Badigardus Retardus 

Deşi creierul sau este mult mai mic decât 

sfertul bicepsului, Mogâldanul de Paza este des 

întâlnit la intrarea oricărui club, având puterea de a nu 

te lăsa să intri. Mereu agresiv, pus pe scandal, 

Mogâldanul de Pază va găsi mereu un motiv să te 

îmbrâncească, să te jignească, să te facă să simți că 

tu chiar n-ai ce căuta în locul ăia. Ciudat, intuiția lui 

funcționează bine, de cele mai multe ori tu chiar 

neavând ce să cauți acolo, dacă stai să te gândeşti mai 

bine. O discuție civilizată este exclusă, Mogâldanul de 

Pază neavând prea multe cuvinte în vocabular. Fără a 

mira pe nimeni, se aseamănă în comportament cu 

Ciumetele de Pază, umila sa rudă din parcări, de care-l 

desparte cel mult un costum de haine. 

 

Ghiolbanul de galerie 

Huliganus Oligofreneticus 

Rasă extrem de violentă, 

umblând mereu în haită, Ghiolbanul de 

Galerie este foarte ataşat de 

fenomenul fotbalistic. Indiferent 

dacă echipa sa pierde sau câştigă, 

este bine să îl eviți, comportamentul 

său fiind extrem de agresiv: sparge 

sticle şi semințe, îşi lasă saliva peste 

tot, urlă şi înjură. Cantitatea de 

alcool suportată de sângele său este 

una cu adevărat impresionantă. Lipsit 

de viață personală, interesul 

Ghiolbanului de Galerie va fi mereu 

redus la scandal, la cum să mai agreseze vreo haită rivală şi, de ce nu, vreun 

cameraman de la vreo televiuziune interesată de aceste instincte de turmă. Dacă se 

poate, este bine să eviți orice contact cu această specie. 

 

Material realizat de prof. Tataru Diana 
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Gânduri întortocheate 
 

Mi-e teamă să ies în fața speciilor 

Să-mi asum riscul 

Spunându-mi părerea 

Oare renaşterea sufletului din mine 

Va trece brusc? 

Cei din jur sunt răi 

Frica mi-o asum în orice moment 

Adevărul spus pe ei îi macină 

Va trece brusc? 

Să țin capul sus?  

 

Dumitru Ionela-Beatrice, clasa a XI-a A 

 

 

 

Scopuri 
 

Încă stau şi aberez. 

Fără motiv, încerc să-mi creez 

un drum. 

Fără teamă, mă aventurez în univers. 

Fără frică, scriu cuvinte macabre 

despre demoni ce controlează 

caracterele slabe. 

Încerc să mă păstrez lucid. 

Cât de nebuneşte sună: "ăsta nu sunt eu!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cum acum 5 minute erai pe Marte, 

Încerci să te reprofilezi. 

Încet - încet te controlezi, 

Demonu’ intră-n hău, 

Scapi de probleme. 

Începi, în sfârşit, să pluteşti... 

Te simți ca un nor. 

Fără pic de dramă 

Ai scăpat de teamă. 

Te îndrepți spre altă viață. 

Poarta s-a deschis. Nu-ți vine să crezi: 

Totu-i alb, divin, flori, miroase-a crin... 

Lumea o priveşti altfel, parcă ai un scop. 

Fără pic de drog mă simt dependent 

Natura-i drogu’, frumusețea - efectul 

 

Existența-i totul. 

Cunoaşterea - scopul.  
 

 

Felix Alexandru I, clasa a XIII-a B  RP 
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Speranţa unei stele 
 

Închide ochii, doar gândeşte... 

cum o stea pe cer sclipeşte, 

cum ar fi ca acea stea să fie în palma ta.  

Sunt nenumărate stele 

şi-n fiecare din ele 

viețuieşte câte-un suflet  

mic ori mare -  

ce speranțe multe are.  

Ai şi tu o stea a ta,  

cum o am şi eu pe-a mea.  

Ca să-i menții strălucirea,  

tre` să-nveți să-mparți iubirea.  

Stai, priveşti la clar de lună  

şi vezi norii cum se adună.  

Dar nu trebuie să te temi,  

căci sigur voința ta… 

norii îi va-ndepărta.  

Va rămâne cer senin. 

Zi şi noapte, ceas cu ceas,  

tre` să dai speranței glas,  

să devină realitate, 

să tot fie zi, nu noapte… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

să ai lumină mereu, pentru o eternitate, 

să poți avea putere prin vorbe şi fapte, 

să crezi mereu în tine, în tot ce ai visat,  

ca totul să devină cândva real, adevărat. 

 

Ghiţă Petru, clasa a XI-a A 
 

 

Spre nicăieri 
 

Fugeam cât mă țineau picioarele. Fugeam de el. Fugeam de durerea provocată. 

Speram să scap de tot. El era cel ce mă salvase, dar tot el avea să fie şi cel ce mă va 

omorî dacă mai stăteam mult pe-aici. Nu-mi mai simțeam picioarele. Continuam însă. 

Continuam spre nicăieri... 

- Te-am prins! 

Un icnet mi-a scăpat, dar mi-a astupat gura cu mâna lui. L-am muşcat. Apoi, în 

încercarea tipică, inutilă de a fugi, am alunecat pe dâmbul cu frunze ude. Ploaia năvălea 

cu furie asupra pământului însetat. Am alunecat şi am căzut, julindu-mi pielea. Nu că 

hainele ar fi fost întregi. Erau rupte şi ciopârțite. Simțeam că mă rostogolesc de o 

veşnicie, dar nici n-am terminat de gândit asta pentru că prăpastia şi-a făcut apariția. 

Am căzut în gol, pierzând în impact legătura cu realitatea. 

Totul negru. 

Picăturile de ploaie erau singurele zgomote pe care le puteam auzi, pe care le 

puteam simți. Îmi spălau trupul, sângele proaspăt de la cap. Simțeam răcoarea nopții, 

tristețea, nefericirea, pacea, războiul, iertarea... durerea fiind dispărută. 

Nu-mi puteam deschide ochii. Nu din cauză că îmi era frică de el că avea să fie 

acolo, ci pentru că eram moartă. Inertă. Goală. 
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Mă simțea ca un fulg, iar gravitatea îmi păcălea mintea făcându-mi corpul să se 

piardă în vânt. 

Cineva... Cineva era lângă mine. El. El era. De ce nu mă lăsa să mă pierd în abisul 

ăsta?!  

Ce vrei de la mine? Nu-mi răspunse nimeni.  

M-a luat în brațe, cărându-mă ca pe o cârpă. 

Unde mă duci? 

M-a lăsat jos. S-a aşezat lângă mine. Mi-a 

luat capul, ținându-mi-l în poala lui, cu o mână 

sprijinându-mi-l. Pe buze am simțit pielea lui. Fină, 

rece, perfectă. Ceva cald mi-a intrat în gură. Nu 

vroiam. Dar continua să curgă. Mi-a ridicat bărbia 

făcându-mă să înghit forțat. De ce eram aşa 

amorțită? De ce nu puteam să scuip? Când a văzut 

că am înghițit, mi-a mai dat. Era ca o ciocolată 

caldă, în miez de iarnă. Era ca o flacără în miezul 

unui cub de gheață. Era el. Am continuat să beau 

lichidul ciudat de cald, neidentificându-i gustul. Era al lui. Era sânge. De-al lui. Dar nu 

puteam spune ce gust are. M-a ajutat să-mi recapăt puterile. Mă simțeam iar vie. Am 

întredeschis ochii. I-am fixat într-ai lui. Calzi, reci, profunzi, aurii cu tonuri de 

albastru-sângeriu, ai lui.  Ai mei.  

Ființă slabă! Te-ai îndrăgostit de fantastic! Nu, m-am îndrăgostit de el. Acum 
fac parte din lumea lui. Dar din viața lui? Tristețea mi-a acaparat chipul. 

Un sărut a făcut să-mi simt iar corpul ca o marionetă. Era un sărut delicat, 

moale, pasional. 

- Niciodată nu am să mai las ca cineva sau ceva să te rănească. Chiar de va fi şi 

o piatră. Chiar de-aş fi eu însumi... 

- Răneşte-mă, ca să simt că trăiesc. Am nevoie de asta! 

 

State Mara, clasa a XI-a A 

 

Mama 
 

Părul îi este plin de culori 

Cum sunt frunzele,toamna, aşternute ca un covor, 

În nenumărate nuanțe întunecate. 

Fața ascuțită ca un colț de pâine, 

Privire de înger căzut din cer, 

E mama... 

Bună, rea, în oricare moment al zilei, al vieții mele 

Este ea, doar ea, MAMA... 

 

Dumitru Ionela-Beatrice, clasa a XI-a A 
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Viaţa 
 

Suntem actori ai propriilor piese, 

Cu un scenariu scris de dinainte 

Pentru unii dramă, pentru alții acțiune, 

Având drept scenă-ntreaga lume. 

 

Fiecare îşi joacă rolul,  

Ascultând regizorul. 

 

Marionete, ca la teatru, 

Dirijate de un păpuşar. 

O singură piesă ai, doar atât 

Ca să îți arăți talentul. 
 

Mărgărit Cristina , clasa a IX-a FR 
 

Prietenie zdravănă 
 

Pe messenger vorbim 

La şcoală ne întâlnim 

Cu preşul ne dăm 

Groapa inimii ne-o astupăm  

În Centrul Vechi ne plimbăm 

Nimic nu ne desparte 

Securitate între şoapte 

De la ore afară suntem date 

Din pricina bârfei alunecate. 

Una dintre fete e o dulce creatură 

Şi ce crezi? Aşa e şi cealaltă  

Simpatică, educată. 

Doar eu sunt o babă cloanță. 

Ne potrivim la caterincă mereu 

Înainte, după ore, stăm,versuri, jigniri, 

Pe gură scuipăm 

Două degete am ridicat 

Prezentă cu surorile Hope 

Pipa din gură scrum nu aruncă 

Mama dacă află ce fac, la preş sunt pusă 

„Bine ați venit” scrie pe el şi, 

cu tot cu praf, va fi pătuțul meu... 

Fac bine, rău, sunt conştientă mereu. 

Bolovan pe masă, 

Noi suntem cele mai clare în artă. 

În RATB 300 urcăm, de o cerşetoare dăm 

„Uşă în tavan am, casa mea se  numeşte 

canal”... 

Mă ştii deja, într- a 11-a A eram, 

În acelaşi liceu am rămas 

Sunt nouă, cu două 

Surori de 17 ani. 

Hope, nu murim a doua oară! 

Taxi, du-ne la spitalul 9! 

 

 

Dumitru Ionela-Beatrice, clasa a XI-a A 
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Parfum cu nume de iubire 
 

Vânt de toamnă prin mine trece, 

Sufletul mi-l lasă rece 

O durere sfâşietoare 

Cu aromă-nbietoare. 

 

Îmi face rău şi totuşi bine 

E doar o pură amăgire 

O temporară fericire 

Parfum cu nume de iubire. 

 

E-un dulce-amar de nedescris 

Te simți transpus, ca-n paradis, 

Deşi ştii că-ai bilet doar dus  

La trenul către sufletul distrus. 

 
Mărgărit Cristina , clasa a IX-a FR 

 

Decizie de moment 
Te scurgi ca o lacrimă pe chipul meu. Îmi săruți buzele, neştiind unde eşti. Te 

şterg cu mâna dreaptă şi-mi promit că nu mai voi suferi. Nici pentru tine, nici pentru 

nimeni. Mama zbiară din pricina laptelui uitat pe aragaz. Scot vreo cinci şervețele la 

nimereală şi îmi şterg fața. Nu mai vreau s-o aud. Vreau să mă împac cu ea şi să-i cer 

iertare. Cu un gând decisiv ies rapid din casă şi mă aşez pe băncuța de afară. Scot din 

buzunar o foaie şi un pix şi mâzgălesc câteva cuvinte: 

"Poate că nu sunt cel mai bun copil, dar te iubesc, mamă, deşi nu ți-am spus-o 

niciodată. Sunt fericită că trăieşti, că mi-ai dat viață, dar mă faci să regret de unde 

provin. Ştiu că ai trăit urât cu el, dar nu eu sunt vinovată. Nu te voi mai face să suferi 

şi sper să îți fie mai uşor. Nu-mi purta de grijă. Voi fi bine. Te iubesc!" 

Am aşezat-o cu grijă în cutia de scrisori şi am plecat spre blocul prietenei mele. 

Am intrat în scară şi mâna a început să aştearnă alte cuvinte, pe un nou bilet: 

"Ai fost mai mult decât o prietenă pentru mine. În patru ani de zile ai reuşit să 

mă faci să am încredere în tine, cum nici în mama nu am avut. Mă cunoşti mai bine 

decât mă cunosc eu. Nu mi-a plăcut niciodată să fim certate, aşa că îi cer iertare. Eu 

voi fi plecată o vreme, dar aştept scrisorile tale. Vei şti unde şi când să-mi scrii. Vei 

afla şi unde să le laşi. Voi şti de ele, voi şti ce vei scrie, deşi, nu am să le deschid 

niciodată. Te iubesc, sora mea de suflet." 

I-am aşezat scrisoarea sub preş, cu speranța că o va găsi. Mi-am plimbat cu 

greu picioarele până la apartamentul lui, sperând să iasă, dar şi să nu mă vadă acolo. 

"Ştii, niciodată nu ne-am spus asta, dar ştiu că am ținut mult unul la altul. Da, 

ştiu că îți plăceam şi încă o mai faci. Eu te iubesc. Dar nu putem fi împreună. Nu aş 
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strica niciodată o prietenie atât de frumoasă. Cred că mereu mi-a plăcut la fel de mult 

cât ți-a plăcut şi ție aceasta tachinare infantilă. Cu drag, Eu." 

I-am pus scrisoarea la uşă, apoi am plecat. Am mers ceva timp, până am ajuns la 

pod. Era digul oraşului. Am urcat pe baraj, fascinată de valurile zdrobitoare ale apei. 

M-am aşezat pe marginea barajului şi mi-am lăsat picioarele în vânt. M-a cuprins un 

sentiment plăcut de libertate. Am privit spre imensul albastrul, unde se va aşterne 

curând liniştea mea. Mi-am amintit că cineva mă întrebase o dată: "Cum ai vrea să 

mori? Privind spre cer, căutând liniştea sau în jos, privindu-ți propriul sfârşit?” 

Mi-am recapitulat în câteva secunde întreaga viață şi m-am convins, o dată în 

plus,  că aşa voi fi bine. Mi-am împins picioarele, apoi...am zburat. Mi-am întins mâinile 

spre cer, îmbrățişând, în sfârşit,  libertatea.  

State Mara, clasa a XI-a A 

 

Negreală 
 

Imagini mi se plimbă-n cap 

Cu amintiri stranii,  

trec oamenii, rămân anii... 

Mai stau puțin, încercând să găsesc o rimă.  
Mă simt ca o mână călcată-n picoare. 

Simt că-mi explodează capu'. 

Văd figuri ca la teatru. 

Îmi zboară capu', 

Mintea mea e varză. 

Demonul a ieşit din hău. 

Simt cum corpul se duce în gol, 

Sunt controlat de instinct. 

Mai bag un pic, 

Încerc să-mi revin, 

Dar nu pot, coane. 

Demonul reapare necontenit. 

Am uitat ce-nseamnă iubire 

Fără să mai ezit, trag adânc. 

Sunt varză. 

Imaginile sunt neclare, 

Sunt controlat din cap până în picioare, 

Dumnezu nu-i cu mine, parcă m-a uitat în 

hău. 

 

 

 

 

 

Încerc să rezist tentației, 

Dar trag în continuare, fumul se duce 

adânc 

Şi zboară până dincolo de gând. 

O iau razna; demonul e mai aprins. 

Sunt din ce în ce mai negru 

Odată cu țigara se stinge şi sufletul meu. 

Rezist totuşi mereu, îngropându-mă-n vis. 

 

Felix Alexandru I, clasa a XIII-a B r.p. 
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Antonia 
 

O clipă-n brațele tale 

E ca un secol în rai. 

Voiam doar să-ți fiu alături, 

Am încercat, nu voiai… 

 

Te îndepărtezi uşor, 

Simt cum sufletul mi-l furi. 

Dar, te rog, mai stai puțin! 

Doar privirea să mi-o bucuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Închid ochii, mă gândesc… 

Parcă- aud şi plânsul mării. 

Ce n-aş da să-ți simt acum  

Căldura îmbrățişării! 

 

 

Zâmbetul şi frumusețea  

Foarte tare m-au atras, 

Dar mai mult sufletul dulce 

Şi…tot singur am rămas. 

 

Ochi albaştri, albăstrui, 

Buze moi şi păr de foc 

Cu finețe şi dulceață 

În mine ți-ai făcut loc. 

 

Aş trăi o viață singur 

Numai să ştiu că odată 

O să-ți simt iar mângâierea  

Ce-mi face inima să bată. 

 

 Eşti motivul pentru care 

Viețuiesc şi scriu acum. 

Lacrimile-mi curg şiroaie, 

Nu le şterg, că vin oricum. 

 

Speranța eu nu mi-o pierd 

Sper atât cât şi trăiesc 

Şi mai sper să îți dai seama 

Cât de mult eu te iubesc. 
 

Ghiţă Petru, clasa a XI-a A 

Azi 
Substanțe ale sufletului din ziua de azi, 

Minte tulbure uitată-n extaz, 

Amintiri blocate la minut, 

Lumea de azi a uitat de trecut. 

 

Dragoste pentru părinți, ce moare. 

Copil fără respect, 

Le calci în picioare onoarea, 

Când ei te credeau perfect. 

 

Nu doresc a-ți ține o predică, 

Copile cu suflet blând, 

Dar gândirea-i omenească, 

Aşa că sper s-o foloseşti curând. 

 

Uită de prostii, acceptă-ți viitorul, 

Aşa cum l-ai creat, 

Chiar de ai un prezent pătat, 

Anilor ce vin clipa de-acum le e izvorul. 
State Mara, clasa a XI-a A 



 22 

 

Suflet uitat in stradă 

 
În ziua când am intrat pe poarta liceului el se holba la mine... Nu, n-am băgat de 

seamă până la un moment dat... când.. ştii? m-am oprit în loc şi i-am zâmbit. Cu timpul 

am început să tot vorbim, să râdem şi să ne cunoaştem mai bine. E posibil aşa ceva?! 

mă întrebam. El, băiatul cu ochii frumoşi, cu zâmbetul larg şi trupul de "bărbat în 

toată firea" mă place? Da.. el, el e acel băiat de care m-am îndrăgostit... Oare, 

nebuneşte? Doar inima ştie... De ce e posibil să te îndrăgosteşti aşa repede de cineva? 

Jurasem că nu voi mai face asta, dar... inima nu ascultă de regulile rațiunii. 

Sentimentul e puternic. Sper că merg spre drumul corect şi că nu voi regreta că m-am 

îndrăgostit... Continui cu gândul că totul va fi frumos, va fi aşa cum eu îmi doresc, aşa 

cum prințesa din poveste îşi începe viața frumos şi o continuă la fel sau nu reuşeşte 

să-şi îndeplinească toate dorințele pe care şi le-a pus din prima zi de viață când ochii 

i-a deschis şi a văzut lumina arzătoare a soarelui. Aşa şi eu. 

Îmi doresc ca totul să fie un paradis, cum sunt cărțile 

aşezate în bibliotecă, în rând, pe categorii şi …fiecare cu 

taina sa. Paradisul din inimă din toate trăirile scurte care au 

fost dureroase sau nespus de frumoase. Îmi este teamă că 

totul este doar un joc banal de-al său, îmi este teamă să nu 

mă închid în lumea mea în caz că-l voi pierde,  pentru că fără 

el, fără zâmbetul lui larg şi sclipitor, fără mâinile lui fine şi 

sincere, fără îmbrățişarea lui puternică, fără glasul lui dulce 

şi domol, nu pot rezista. Aş fi ca mâncarea fără sare, aş fi o 

mamă fără copii, aş fi ca o carte fără file. 

Încă stau pe canapea înghesuită şi mă gândesc la el, la băiatul misterios din 

viața mea. Încerc să-l cunosc câte puțin în fiecare secundă ce zboară izbitor de 

repede, încerc, dar e cale lungă până la o părerea finită… Încerc să vin după el în orice 

loc este încuiat, dar ceva se întâmplă brusc şi clar, eu cad... e un semn? Inima nu-mi 

mai aparține de când l-am zărit din greşeală. Par schimbată din secundă în secundă, 

din zi în zi, din săptămână în săptămâna atunci când sunt cu el. Mă privesc adesea 

mirată în oglindă şi mă întreb "oare sunt tot eu?" Observ cum toate lucrurile din jurul 

meu încep să-şi schimbe cursul, deşi știu că adevărata schimbare sunt eu.  

Încerc să devin cum eram, încerc să revin cu picioarele pe pământ, să fiu din nou 

fata de acum trei săptămâni. Pentru că te-am pierdut. Pentru că m-ai pierdut. Pe 

strada pustie sufletul meu trădat caută într-una direcții…  

 
Dumitru Ionela-Beatrice clasa a XI-a A 
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Gânduri la minut 
 

Mintea îmi explodează de gânduri negre 

Sufletul e copt de sentimente prăjite, strivite... 

Fără niciun sens 

Vreau să scriu acest vers, 

Despre oameni, case, gânduri frumoase, 

Despre o floare într-o rază de soare, 

Despre un sentiment de iubire. 

Când iubirea ştii că-i acolo, 

Monstrul din tine dispare . 

Când îti găseşti speranța  

Îti aminteşti cât de frumoasă-i viața. 

Te-ai îngropat în dorințe stranii, 

Şi-ai vrut să calci pe cranii, 

Dar ai fost orb, 

Nu ai văzut cum trec anii. 

Era să ajungi ca ei. 

Fără sa-ți dai seama că poți mai mult, 

Te-ai ascuns într-un mormânt 

De gheață, 

Te-ai schimbat fără să înțelegi 

Că furia şi teama te fac să-ți pierzi calea, 

Şi, odată pierdută, te transformi rapid într-o 

brută. 

Văd atâția oameni fără scrupule 

Ce caută doar bani, chestii materiale, 

Acțiuni fără onoare. 

Îşi uită esența 

Şi-şi hrănesc dependența. 

Cândva am fost ca ei 

Şi poate mai mult, 

Dar eu măcar am încercat să mă ridic din mormânt. 

Flacăra ce-mi arde-n piept îmi deschide drumul, 

Natura îmi cere să-i miros parfumul... 

Să mă trezesc  în fiecare dimineață 

Să clocotească în mine pofta de viață. 

Vreau să-mi îngrop trecutul negru, 

Să nu-i mai simt gustul, să nu-i mai aud niciodată chemarea.  
 

Felix Alexandru I, clasa a XIII-a B RP 
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Ion Luca Caragiale: citate, afirmații 

 

Să nu ne mai facem inimă rea şi spaimă gândindu-ne că lumea românească ar fi 

mai stricată decât altele. Nu, neamul acesta nu e un neam stricat; e numai nefăcut 

încă, nu e până-acuma dospit cumsecade. 

Nimic nu e mai frumos decât adevărul, nici mai adevărat decât frumosul. 

A îndrăzni, iată secretul în Artă. A îndrăzni, va să zică a putea. Voieşte şi vei 

putea, luminează-te şi vei fi!... Îndrăzneşte şi vei cânta! 

Cel mai trist lucru în dragoste este faptul că de cele mai multe ori sufletul ți-l 

răpeşte exact acela care nu are nevoie de el. 

Natura nu lucrează după tipare, ci-l toarnă pe fiecare după calapod deosebit. 

Unul e sucit într-un fel, altul într-alt fel, fiecare în felul lui, încât nu te mai saturi să-i 

vezi şi să faci haz de ei. 

Cap ai, minte ce-ți mai trebuie? 

Omul este un suveran glorios de coroana lui care este gândirea, şi tot atât de 

sceptrul lui care este expresia. 

Trăiască frumoasa şi cumintea limbă română! Fie în veci păstrată cu sfințenie 

această scumpă Carte-de-boierie a unui neam călit la focul atâtor încercări de 

pierzanie. 

Amatorul lucrează de plăcere morală şi ce produce îi face întotdeauna plăcere; 

artistul lucrează de nevoie intelectuală şi foarte rar îi place ce face... 

Proştii mor, dar prostia rămâne. 

Lacrimi: balele melancoliei. 

Norocul e prea puțin şi lumea prea multă. 

La noi, minciuna, adulterul, uneltirea mişelească sunt nişte nimicuri pline de haz 

de care râd toți cu multă poftă. 

Lumea asta se aseamănă cu un vast bâlci. 

Eu nu mă pot gândi sus când umblu cu picioarele goale pe coji de nuci. Viața 

banală a mea, a noastră, a tuturor românilor, iată ce mă interesează, iată ce-mi atrage 

irezistibil atenția. Ferice de cei ce pot să gândească sus, nesimțind pe ce calcă jos! 

Ferice de ei! Groase tălpi trebuie să aibă. 

Voieşti să cunoşti lucrurile? Priveşte-le de aproape. Vrei să-ți placă? Priveşte-le 

de departe. 

O mare durere să iubeşti, o mare nenorocire să scapi de această durere. 

Celebru este unul care începe să trăiască după ce a murit. 
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În genere, națiile mari au câte un dar sau vreo meteahnă specifică: englezii au 

spleenul, ruşii - nihilismul, francezii - l'engouement, spaniolii - morga, italienii - 

vendetta etc.; românii au Moftul! Trăiască dar Moftul român! 

Nu pot să văd figura, până ce nu-i ştiu numele! 

Opiniile sunt libere, dar nu şi obligatorii. 
 
 

Da... nebun! 
Desprețuiesc onori, avere; 

De slavă m-am hrănit destul! 

Alt orizont privirea-mi cere: 

De-aşa nimicuri sunt sătul! 

 

Să nu-mi azvârle-atotputinții 

Nici o favoare... Nu! n-o vreu! 

Am o comoară-n fundul minții; 

De-ajuns îmi sunt acuma eu! 

 

Trec astăzi ignorat prin lume, 

Dar, trainic, las în viitor 

Un semn, o glorie, un nume 

Acestui imbecil popor! 

 

Să linguşesc telurici patemi? 

Reptilă eu?... Prea mândru sunt!... 

 

Apollo calea demnă-arate-mi 

Pe-acest tâmpit, senil pământ. 

Mulțime brută şi ingrată! 

Cu-a mea cântare nu putui 

În viață-mi să te mişc o dată... 

Şi-odat'... o să-mi ridici statui. 

 

"A! eşti nebun!" mi-au zis mişeii. 

"Da, sunt nebun!" răspuns-am eu... 

Ca voi strigau şi fariseii 

Crucificând un Dumnezeu! 

 

Tenebre fără fund mă-nghită, 

De-oi face din divina harfă 

O palidă prostituată 

Şi din cântarea mea o marfă! 

 

Pe coardele acestei lire, 

Voi întona un cânt sublim: 

Poet sunt! nu voi umilire... 

Poeții... nu ne umilim! 

 

poezie de Ion Luca Caragiale 

 

 

Cine moare? 

 
Moare câte puțin cine se transformă în sclavul obișnuinței, 

urmând în fiecare zi aceleași traiectorii; 

cine nu-și schimbă existența; 

cine nu riscă să construiască ceva nou; 

cine nu vorbește cu oamenii pe care nu-i cunoaște. 

 

Moare câte puțin cine-și face din televiziune un guru. 

 

http://poezii.citatepedia.ro/
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Moare câte puțin cine evită pasiunea, 

cine preferă negrul pe alb și punctele pe "i" în locul unui vârtej de emoții, 

acele emoții care învață ochii să strălucească, 

oftatul să surâdă și care eliberează sentimentele inimii. 

 

Moare câte puțin cine nu pleacă atunci când este nefericit în lucrul său; 

cine nu riscă certul pentru incert pentru a-și îndeplini un vis; 

cine nu-și permite măcar o dată în viață să nu asculte sfaturile "responsabile". 

 

Moare câte puțin cine nu călătorește; 

cine nu citește; 

cine nu ascultă muzică; 

cine nu caută harul din el însuși. 

 

Moare câte puțin cine-şi distruge dragostea; cine nu se lasă ajutat. 

 

Moare câte puțin cine-și petrece zilele plângându-și de milă și detestând ploaia care 

nu mai încetează. 

 

Moare câte puțin cine abandonează un proiect înainte de a-l fi început; 

cine nu întreabă de frică să nu se facă de râs 

și cine nu răspunde chiar dacă cunoaște întrebarea. 

 

Evităm moartea câte puțin, amintindu-ne întotdeauna că "a fi viu" cere un efort mult 

mai mare decât simplul fapt de a respira. 

 

Doar răbdarea cuminte ne va face să cucerim o fericire splendidă. 

 

Totul depinde de cum o trăim... 

 

Dacă va fi să te înfierbânți, înfierbântă-te la soare. 

Dacă va fi să înșeli, înșeală-ți stomacul. 

Dacă va fi să plângi, plânge de bucurie. 

Dacă va fi să minți, minte în privința vârstei tale. 

Dacă va fi să furi, fură o sărutare. 

Dacă va fi să pierzi, pierde-ți frica. 

Dacă va fi să simți foame, simte foame de iubire. 

Dacă va fi să dorești să fii fericit, dorește-ți în fiecare zi... 

 
 

Autor: Pablo Neruda 

 
 

http://www.serafimpantea.ro/pagini/pablo-neruda
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"Din “haimanale”,  

se naşte Caragiale,  

scrie ca o “brută”  

"O scrisoare pierdută"  

şi iau rapid naştere , 

ca-n arca lui Noe,  

întâmplări cu Goe, 

 aventuri din tren,  

ca de pe teren...  

Fiind dramaturg,  

până în amurg,  

comediant, cu zâmbetu-i calmant,  

şi nuvelist, foarte sufletist, 

ne lasă moştenire,  

întru amintire,  

întâmplări şi fabule 

scrise în parabole,  

des întâlnite  

pe la examene..."  

 

Macovei  Alexandru, clasa a IX-a FR  

 

Coperta – desen realizat de eleva Dumitru Ionela Beatrice, clasa a XI-a A 
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