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Crăciunul, ce altă sărbătoare mai frumoasă? An de an, luna
decembrie este învăluită în miros de brad și portocale,
îmbrăcată în luminițe colorate, plină de agitația goanei
după cadourile perfecte pentru cei dragi. Pentru noi,
Crăciunul este despre familie și tradiție, despre bucuria
primilor fulgi de nea, despre păstrarea sufletului mereu
tânăr și despre inevitabila întoarcere la copilărie.
Cel de-al doilea număr al revistei ,,Spirit vlahuțist” surprinde
feeria sărbătorilor de iarnă și aduce cititorilor săi o selecție
de lucrări ale liceenilor noștri, atât pe tema Crăciunului, dar
și pe alte subiecte de interes. Citind revista, veți afla despre
unul dintre cluburile liceului, care așteaptă noi membri, dar
și despre una dintre cele mai fascinante femei ale secolului
trecut. Elevii pasionați de științe vor avea plăcerea să
descopere informații interesante legate de astronomie și,
cu siguranță, sufletele artistice vor fi atinse de creațiile
colegilor noștri. La această ediție au contribuit numeroși
elevi cu desene, poezii, articole, scopul nostru fiind ca pe
viitor să trezim un și mai mare entuziasm în rândul
vlahuțiștilor. Pe lângă cele menționate mai sus, în revistă se
găsesc numeroase articole, pe care, mânați de curozitate, le
veți descoperi voi…

Cu sincere gânduri,
redacția „Spirit vlahutist"
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CUVÂNT ÎNAINTE
SCRIS DE DNUL PROFESOR CHIRAC
RĂZVAN
Se apropie Crăciunul...
Se apropie Crăciunul și impulsuri evlavioase ne împing
să omagiem figura copilașului născut în Betleemul
Iudeii în urmă cu mai bine de două mii de ani.
Dulcegăria cuvintelor scoase pe gură ori așternute pe
hârtie curge, într-o nevolnică încercare de a scăpa de
remușcări. Ne refugiem în venerație, folosind cuvinte
mieroase, țuguindu-ne buzele și pozând în buni creștini.
Ne prefacem! „Uităm” că Iisus s-a născut între animale,
nu între oameni, într-un staul, apoi așezat într-o troacă,
viețuind în ocară și batjocură, sfârșind în chinuri, pe
cruce. Venit să ne mântuiască, Mântuitorul a făcut
primul pas ca un pribeag, într-o lume nepăsătoare și
rea. Gargara evlavioasă de azi nu face decât să-l
răstignească pentru a doua oară. Numai concizia și
parcimonia Evangheliilor ne restituie simplitatea
sublimă a momentului nașterii Domnului. Deci, tăcere!

Chirac Răzvan

Stoian Ionuț, 10B

ȘTIAȚI CĂ: DE CRĂCIUN ÎN JAPONIA, OAMENII MERG LA KFC.
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CU ȘI DESPRE VLAHUȚIȘTI
În numărul acesta al revistei noastre, vă voi prezenta o proaspăt absolventă a colegiului nostru, Roberta Armeanu,
acum studentă la Facultatea de limbi și literaturi străine din București. Am vorbit cu ea despre anii ei de liceu, despre
viața de după pe care și-a creat-o, despre cum și-a ales facultatea potrivită și despre implicarea ei în afacerea familiei.
Mai multe despre Roberta veți afla în articolul de mai jos.

1.CARE ESTE CEA MAI FRUMOASĂ
AMINTIRE DIN LICEU?
Cele mai frumoase amintiri din cei 4 ani de liceu
sunt, ca pentru mulți dintre colegii mei, pauzele
în care ne strângeam cu toții, vorbeam, râdeam
sau dezbăteam diverse subiecte. Țin minte și
momentele în care ne temeam pentru un test
care ne prindea nepregătiți.

2. CUM AI GESTIONAT PROBLEMA
BACALAUREATULUI?
Bacalaureatul este un examen important de
care, într-adevăr, depinde viitorul fiecăruia. Fiind
o fire mai sensibilă, tindeam să fiu stresată sau,
mai bine spus, panicată încă din primele
săptămâni din clasa a 12-a. Mi-am dat seama,
însă, că această frică nu mă va ajuta și nu se va
concretiza în ceva constructiv pentru mine.
Astfel, am început cu pași mici să mă organizez.
Mi-am făcut pentru fiecare materie un program
zilnic pe care trebuia să îl urmez până la
examen, am lucrat cât mai multe teste, mi-am
făcut rezumate pe înțelesul meu, schițe și tot
felul de planșe colorate.

3.CUM AI ALES FACULTATEA POTRIVITĂ? CE
SFATURI AI PENTRU ELEVI?

4.CARE ESTE VIAȚA TA DE DUPĂ LICEU, CE S-A
SCHIMBAT?

În clasa a 11-a m-am decis să urmez Facultatea
de limbi și literaturi străine. Îmi doream foarte
mult să învăț limbi noi și să aflu informații
despre țările limbilor vorbite, să știu despre noi
civilizații, culturi, literaturi și așa mai departe. Am
locuit câțiva ani în Italia și am rămas fascinată
de acele locuri, de istorie, de arhitectură și de
tradiții și astăzi, așa că mi-am ales italiana ca
prima limbă la facultate. Sfatul meu pentru
elevii care încă nu știu ce drum să urmeze, este
să aleagă cu sufletul, să nu aleagă o facultate
doar pentru că așa fac cei din jurul lor sau
pentru că sunt îndemnați de alte persoane.
Trebuie să aleagă ceva ce le place, ce îi
fascinează. E important să luați o decizie cât mai
devreme, de preferat în clasele a 11-a sau a 12-a
în legătură cu viitorul vostru.

Imediat după liceu, viața mea a fost puțin
împrăștiată pentru că înainte era clar ce am de
făcut și care e programul meu. Când am intrat la
facultate, a trebuit să mă mut într-un oraș mult
mai mare decât cel natal. Nu cunoșteam pe
nimeni și am fost nevoită să învăț să mă descurc
și să mă adaptez unui mediu nou. Plecarea la
facultate
înseamnă
responsabilizare
și
maturizare, pentru că nu mai este nimeni care
să te ajute. Apoi, am fost nevoită să mă împart
între noua mea viață și ceea ce aveam acasă și
să mă ocup în continuare de promovarea
afacerii familiei mele, „Flowers by Laura”. Eu mă
ocup de paginile de social media și de comenzi.
Acum este mai greu având în vedere că eu sunt
plecată, dar comunicând cu mama, știu ce se
întâmplă la florărie, ce trebuie să postez.
Vasile Delia-11D

ȘTIAȚI CĂ: “JINGLE BELLS” A FOST PRIMUL COLIND FREDONAT ÎN SPAȚIU.
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,,Boovie este un concurs de book-trailere destinat elevilor, care se
organizează în echipe, citesc o carte și creează un trailer de 4 min.
Festivalul se desfășoară la Focșani și este unul din cele mai mari
evenimente din țară, pentru elevi.''

Bunăăă!! Noi suntem echipa Traista cu Năzbâtii (momentan) care va
participa și la cea de a 7-a ediție a festivalului Boovie.
Festivalul constă în realizarea unui trailer pe baza a 5 cărți alese de Boovie,
pe care, desigur, va trebui să le citim.
Acum că v-am explicat cum stă treaba, e timpul să trecem la subiect,
acesta fiind:
,Cum a fost?''
La început eram doar elevii aceluiași liceu, niște străini, dar acum suntem o
echipă adevărată care a tot întâlnit obstacole pe parcursul realizării trailerului, cele mai mari fiind lipsa experienței și a timpului, dar pe care le-am
depășit, adaptându-ne și venind cu diverse idei și soluții.
După ce am trimis trailer-ul, tot ce mai trebuia să facem era să mergem la
Focșani, la festival.
Ajunși acolo, am fost întâmpinați de un concert, am participat la diverse
workshop-uri, am fost spectatorii unei piese de teatru, am întâlnit jurații și
diferite persoane, atât participanții altor echipe cât și diferiți invitați
speciali (Noaptea Târziu, Paula Herlo, Carmen Uscatu etc.)

Echipa - Traista cu Năzbâtii

ȘTIAȚI CĂ: ÎN AUSTRIA, SFÂNTUL NICOLAE SE NUMEȘTE KRAMPUS ȘI ARE O APARIȚIE DEMONICĂ.
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IUBIREA PENTRU GHEAȚĂ
• A fost odată ca niciodată, o frumoasă fată

Nu,

îndrăgostită

O

căzătură. Dar ce se întâmplă când lovești

afirmație, o minciună, ce este acest adevăr

gheața mereu, din propria voință? Ce se

oare? Un păcat, o irosire, un basm, o salvare, o

întâmplă când iubești gheața prea mult

moarte. Este totul, o întreagă poveste, un rai

pentru a nu te mai putea opri din a te

blestemat. Dar, doar începutul, un singur

răni singur?

de

un

prinț

de

gheață.

nu

e

nimic

grav

într-o

simplă

capitol în cartea fetei, purtând drept titlu
numele gheții.
• De-a lungul istoriei s-a spus că iubirea e un
sentiment cât se poate de roșu, un foc ce arde
în inima celor suficient de norocoși încât să fie
binecuvântați

cu

cunoașterea

acestuia.

Ciudat, eu mereu am simțit-o rece, incredibil
de albastră, cu ușoare reflexii verzui. Iubirea
pentru

mine

a

fost

tristă,

deosebit

de

frumoasă, un sentiment aflat la granițele
dintre cea mai urâtă fericire și cea mai
completă nebunie.
Cum ar fi să te trezești într-o zi și să îți dai
seama

că

fiecare

reflexie

de

albastru

reprezenta de fapt o dungă violetă a celei mai
dureroase trădări – nepăsarea? Dar chiar și cu
aceste gânduri, tu tot ai ignora adevărul,
lăsând locul de cinste unei mult iubite iluzii, o
falsă realitate, fără de care sănătatea ți s-ar
zdruncina. Cum te-ai defini atunci? Ai fi un
prost sau un nebun? Ce părere ai avea despre
un suflet împodobit cu flori de gheață, care
crede că și-ar găsi sfârșitul prin dispariția
acestora? L-ai lăsa în propriul său delir al
iubirii, sau i-ai dezvălui adevărul, că nu e
nimic decât un suflet etern singur, prins întrun trup muribund, atingerea sa rămânând
pentru totdeauna albastră?
• Oare ce s-a întâmplat cu fata? Mă întreb cum
ai putea să te îndrăgostești de ceva atât de
rece și nesigur precum gheața, ceva ce toată
lumea pare să iubească până ce sângele ce
curge pe suprafața acesteia este al lor. Dar
zgârieturile au să se vindece.

ȘTIAȚI CĂ: IN CARACAS DE CRĂCIUN, TOT TRAFICUL SE ÎNCHIDE, IAR OAMENII IES CU ROLELE
PE STRADĂ.
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Oare la un moment dat se va întâmpla imposibilul și aceasta va ceda, se va sparge într-o mie de
bucățele și nu vei mai avea ce iubi? Sau aceasta va rezista pentru eternitate până ce tu te vei
mistui în infinitul nimic, iar acea culoare roșie, considerată simbolul dragostei pretutindeni, își va
face apariția, amintind mai mult de viață decât de orice altceva.
Mă întreb dacă prințul i-a împărtășit vreodată iubirea, dacă sufletul lui la un moment dat chiar
se spărsese, iar cântecul lin, aproape tragic, ce părea că se aude dintre crăpături a fost doar în
imaginația ei sau chiar era același pe care spiritul său îl fredona de secole în șir, sperând că
cineva îl va auzi, neîndrăznind să se gândească ca avea să îl reproducă.
Adevărul este că frumoasa fată nu era frumoasă, iar prințul de gheață nu era un prinț. Erau doar
oameni, fiecare văzând imposibilul în celălalt. Frumusețea era trecătoare, iar gheața avea să se
topească, rămânând doar amintirea unei iubiri de mult pierdute, niciodată regăsită, dăruită,
neîmpărtășită, înghețată pentru totdeauna în ființele lor.
State Laura-10A

MĂ ÎNTREB DACĂ
PRINȚUL I-A ÎMPĂRTĂȘIT
VREODATĂ IUBIREA,
DACĂ SUFLETUL LUI LA
UN MOMENT DAT CHIAR
SE SPĂRSESE.

NU, NU E NIMIC GRAV
ÎNTR-O SIMPLĂ
CĂZĂTURĂ. DAR CE SE
ÎNTÂMPLĂ CÂND
LOVEȘTI GHEAȚA
MEREU, DIN PROPRIA
VOINȚĂ?

ȘTIAȚI CĂ: MOȘ CRĂCIUN ARE PROPRIUL SĂU COD POȘTAL ÎN CANADA: HOH OHO.
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OAMENII SUNT CA FULGII DE
ZĂPADĂ
Oamenii sunt ca fulgii de zăpadă. Fiecare fulg dansează în ritmul său propriu, unii ajung mai
devreme la sol, alții preferă să zăbovească în brațele vântului. Într-un fel sau altul, fiecare fulg
trece în călătoria sa pe lângă alți fulgi identici, dar cu povestea diferită, la fel ca oamenii, însă își
continuă zborul fără să realizeze că poate mica steluță de gheață ce s-a grăbit să se scufunde
alături de ceilalți fulgi, pe băncuța din parc, s-a desprins mai greu din nor din cauza fricii de
eșec.
Sau poate te întrebi de ce ultimele flori din grădină au fost deja decorate de neaua strălucitoare,
înainte să săruți tu petalele, însă mai apoi zărești o mică floare ce pare că parcă te așteaptă să o
îmbraci cu blana ta albă, fiind pusă de o parte ca să îți găsești calea spre ea.
Oare te-ai gândit vreodată ce singuratice se simt micile figurine de gheață, deși au dansat tango
la un moment dat, în briza iernii, însă briza s-a transformat în furtună de sentimente? Astfel, deși
au împărțit un mic dans, au ajuns singuri, alături de străini, în palma unui copil, făcând parte din
micul om de zăpadă construit, cândva doar un vis desenat.
Fulgii, la fel ca oamenii, deși par neînsuflețiți, aceștia iau parte la cele mai importante momente
din viețile noastre, de la prima zăpadă văzută de un copil, la primul sărut sub luminițele de
Crăciun din oraș, călătorind cu noi atât prin momentele bune când vezi copii jucându-se cu
zăpada, aducându-ți aminte de copilăria ta, cât și prin momentele mai puțin bune, grăbiți și
inundați de problemele personale.
Oamenii, la fel ca fulgii, uneori sunt agitați, alteori grațioși însă atunci când ne oprim în mijlocul
furtunii și privim în sus, pare că suntem într-un globuleț de zăpadă în care timpul parcă se
oprește în loc și ne aducem aminte că și fulgii, ca și oamenii, trebuie să se prăbușească pentru a
străluci.
Neagu Raluca-12E

NE ADUCEM AMINTE CĂ
ȘI FULGII, CA ȘI
OAMENII, TREBUIE SĂ SE
PRĂBUȘEASCĂ PENTRU
A STRĂLUCI.

ȘTIAȚI CĂ: UNELE DINTRE MÂNCĂRURILE SPECIFICE DE CRĂCIUN ÎN AFRICA DE SUD SUNT
OMIZILE COAPTE.
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TEST DE ABILITATE SOCIALĂ
Vă invităm să vă autoevaluați personalitatea sub raportul abilității sociale de a vă face plăcuți de cei cu care
veniți în contact. Așadar, citiți enunțurile de mai jos și raspundeți cu DA, în cazul în care sunteți de acord, și NU,
dacă aveți alte convingeri sau alt mod de a vă comporta.
1. Fiecare om trebuie să se gândească mereu că este în centrul atenției persoanelor cu
care vine în contact.
2. Este bine să povestim prietenilor despre preocupările noastre de timp liber, chiar dacă
nu îi interesează.
3. Trebuie să fim rezervați chiar și în situațiile când am dori să ne comportăm altfel.
4. Dacă într-o conversație interlocutorul îți atrage atenția că te-ai abătut de la logică,
trebuie neapărat să-i găseșți și tu erori în raționamentele sale și să i le reproșezi.
5. Când faci cunoștință cu cineva, trebuie să te străduieșți să fii spiritual pentru a-l
impresiona.
6. Dacă nu reții numele unei persoane căreia i-ai fost prezentat este bine să o rogi să se
recomande din nou.
7. Un om este respectat dacă nu i se face niciodată vreo farsă.
8. Trebuie să evitați să vi se joace mereu feste, să vi se facă mereu șotii, să ajungeți ”ținta”
tuturor glumelor.
9. Într-o conversație cu o persoană de o inteligență sclipitoare trebuie să faci efortul de a
da replici înțelepte.
10. Totdeauna trebuie să ne comportăm întocmai ca persoanele în compania cărora ne
aflăm.
11. Oricine trebuie să-și ajute prietenii pentru că poate veni un timp când va avea nevoie de
sprijinul lor.
12. Ai grijă numai de ține pentru că, în realitate foarte puțini oameni apreciază cu adevărat
ajutorul primit.
13. Mai bine să oferi, să dai, să sprijini pe alții decât să primeșți, să ceri, să fii tu ajutat.
14. Merită să-ți ajuți totdeauna prietenii fără să aștepți vreo recompensă morală sau
materială.
15. Oamenii trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a fi apreciați și lăudați.
16. Dacă știi gluma pe care începe să ți-o spună un coleg, este mai bine să îl întrerupi decât
să îl lași să povestească până la capăt.
17. Un prieten adevărat trebuie să facă orice efort pentru ca cei apropiați lui să obțină
performanțe excepționale, chiar dacă ei nu doresc acest lucru.
18. Chiar dacă știai gluma spusă de un prieten, trebuie să te prefaci că te-a amuzat foarte
mult.
19. Mai bine inventezi o scuză plauzibilă decât să-i spui cuiva adevărul că nu ai
disponibilitatea sufletească de a îi face o vizită.
20. Uneori este înțelept să renunți să îți susții propriile păreri chiar dacă le consideri corecte
și să accepți punctul de vedere al celorlalți.

DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU

Paraschiv Silvia, 10A, în colaborare cu dna profesor Dorobanțu Voichița

ȘTIAȚI CĂ: ÎN NORVEGIA, OAMENII ÎȘI ASCUND MĂTURILE ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR CA
SĂ NU LE FURE VRĂJITOARELE.
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RECENZIE CARTE
Crăciunul lui Poirot
Agatha Christie, cunoscută în întreaga lume
drept “Regina crimei”, a reușit să mă cucerească
și pe mine, în ciuda faptului că nu sunt o mare a
fană a romanelor polițiste.
„Crăciunul lui Poirot” este o lectură plăcută,
ușoară, care vă va provoca să rezolvați misterul
împreuna cu bine cunoscutul Hercule Poirot.
Bătrânul bogat Simeon Lee a avut o tinerețe
tumultoasă, fiind cunoscut pentru afacerea sa cu
diamate,

care

l-a

transformat

într-un

milionar.Fiind invalid de câțiva ani, de acest
Crăciun Simeon își dorește să aibă toată familia
în jurul său.Dacă la început cei 4 fii împreuna cu
soțiile lor au pus acest gest pe seama bătrâneții
care, de obicei, aduce cu ea și sentimentalismul,
la prima cină își dau seama că tatăl lor nu s-a
schimbat deloc. Fiind un spirit aventurier limitat
din cauza condiției fizice, bătrânul tânjește după
distracție, așa că o creează prin intermediul fiilor.
Simplul fapt că i-a adus împreună îi generează
plăcere, pentru că frații nu prea se înțeleg între
ei. De asemenea, atmosfera este tensionată și din
pricina prezenței a doi necunoscuți:Pilar, care se
prezintă a fi nepoata lui Simeon din parte fiicei
sale decedate, si Stephen Farr. Simeon merge,
însă, și mai departe amenințând cu schimbarea
testamentului, fapt ce îi învrăjbește și mai tare
pe băieți.

Desfășurarea

acțiunii

este

declanșată

de

momentul în care Simeon este asasinat cu
brutalitate. Toți din casă par să fi avut un
motiv de a-l ucide, iar aici apare în scenă
faimosul Hercule Poirot care trebuie să afle
cum

a

putut

ieși

criminalul

din

camera

închisă unde a fost găsită victima. Secrete
incredibile ies la iveală, iar Poirot se folosește
de cele mai neașteptate situații și obiecte
pentru a rezolva misterul, cum ar fi o mustață
falsă. Agatha ne poartă pe mai multe piste
greșite,

finalul

fiind

cu

totul

neașteptat.

„Crăciunul lui Poirot” poate fi considerat și un
roman

psihologic

comportamentul,

urmărindu-se

gândirea

și

caracterul

tuturor personajelor. Avem, astfel, ocazia să
cunoaștem diferite tipologii de personaje și să
observăm

comportamenul

lor

în

situații

critice.
Vă invit și pe voi să petreceți un altfel de
Crăciun împreună cu faimosul Hercule Poirot,
să cunoașteți cele mai ascunse secrete și să
încercați să demascați criminalul înainte ca
detectivul să dea cărțile pe față.
Stoica Andreea-11D

ȘTIAȚI CĂ: ÎN ITALIA NU EXISTĂ MOȘ CRĂCIUN, CI O VRĂJITOARE PE NUME BELFANA, CARE
ADUCE CADOURI COPIILOR.
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RECENZIE FILM
Expresul Polar
În fiecare an întâlnesc noi tipologii umane... Sezonul acesta am mai descoperit încă trei :

prima dată pe cel ce nu mai crede în Moș Crăciun, dar care totuși încă mai face scrisori
simbolice în memoria anului ce tocmai se sfârșește și al amintirii copilăriei ce încă mai
răsare timpuriu pe chipul acestuia, apoi pe cel ce nu știe dacă să creadă în miracole și are
nevoie de o șansă de a vedea pentru a crede, și mai exist și eu. Un fel de Scrooge din
,,Poveste de Crăciun", dar care totuși încă scrie o recenzie a unui film tipic acestei sarbatori
în timp ce se uită la ,,Singur acasă".
De această dată o să vă împărtășesc câte ceva despre Expresul Polar, mai exact ,povestea
unui băiat ce încearcă să-și găsească identitatea pe parcursul călătoriei către Moș Crăciun.

"DACĂ PENTRU UNII DINTRE NOI FAMILIA NU REPREZINTĂ
DECÂT PUȚIN MAI MULT FAȚĂ DE NIȘTE OAMENI CU CARE STĂM
ÎN CASĂ? DACĂ UNII DINTRE NOI NU SUNTEM RELIGIOȘI ȘI
CRĂCIUNUL E DOAR O ZI PLINĂ DE OAMENI CARE SE CHINUIE
SĂ FIE CE NU SUNT ÎN TOT TIMPUL ANULUI?"

ȘTIAȚI CĂ: ACUM 4 SECOLE, DACĂ SĂRBĂTOREAI CRĂCIUNUL, PRIMEAI AMENDĂ, ABIA ÎN
SECOLUL XIX DEVENIND O SĂRBĂTOARE LEGALĂ.
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Hero Boy are dubii în privința
magiei

Crăciunului...

bătrânului

Crăciun,

a
a

lumii

realității

proprii. Ca rod al imaginației sale
surprinde

o

nouă

șansă

de

a

descoperi o realitate mai puțîn
critică, mai accesibilă, predispusă
eșecurilor,

temerilor

și

al

Rizea Elena
11E

admirației profunde față de copiii
de vârstă lui, cât și a adulților .

Dintotdeauna m-a atras gândul către
călătorie...simbolică sau doar de dragul

NU CONTEAZĂ UNDE

vremii...m-a provocat dorința copiilor

MERGE TRENUL, CEEA

de a surprinde necunoscutul, labirintul

CE CONTEAZĂ ESTE SĂ

de întrebări și nesiguranțe...urmate de
o

TE URCI ÎN EL.
Esența

filmului

crede".

Poți

să

constă
crezi

lecție...un

simbol

al

maturității

...evoluției...un bilet de tren.
în

,,a

într-un

Dumnezeu care te iubește, într-o
seară de Crăciun ideală cu familia
alături...sau poți să crezi în tine.
Cel mai frumos dar moștenit și
etern este în inima ta.
Scenariul l-aș putea asocia cu un

Există

mereu

un

val

care

acoperă

lumea reală, ce poate fi descoperit,
câte puțin atât cât să simți emoția de
dincolo, prin credință, poezie și iubire.
Moș Crăciun există, pur și simplu! Va
exista mereu atâta timp cât pe lumea
asta vor exista copii!
Ene Brega Stefania- 10F

univers al copilăriei cu personaje
demne

de

Polul-Nord,

acțiune

complexă și vocea lui Tom Hanks .
Am rezonat cu momentul în care
părinții lui Hero Boy nu au putut
să audă sunetul clopoțelului oferit
în dar băiatului, clasificandu-l ca

CEL MAI FRUMOS DAR
MOȘTENIT ȘI ETERN
ESTE ÎN INIMA TA

fiind,,stricat" .,,La un moment dat,
majoritatea

prietenilor

mei

auzeau clopoțelul...dar anii trec,
iar ei nu îl mai aud. Cu toate că
am îmbătrânit, acesta încă mai
sună pentru mine, așa cum se
întâmplă cu toți cei ce încă mai
cred ,,cu adevărat."

ȘTIAȚI CĂ: DE CRĂCIUN ÎN POLONIA, OAMENII NU MAI CURĂȚĂ PÂNZELE DE PĂIANJEN,
CREZÂNDU-SE CĂ SUNT VEȘMINTELE DOMNULUI.
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PERSONALITĂȚI MARCANTE
Cu toții știm câte ceva despre Marilyn Monroe, această divă pop a secolului trecut, rămasă
relevantă chiar și în zilele noastre, datorită felului ei inedit de a fi. Biografia lui Marilyn Monroe
este, de-a dreptul, uimitoare, chiar dacă perioada ei de activitate a fost mult prea scurtă,
deoarece a murit la vârsta de 36 de ani, cauza decesului fiind și acum incertă.
Am făcut o mică cercetare despre fascinanta Marilyn Monroe ca să aflu mai multe despre ea,
despre viața ei, despre cariera impresionantă, dar și multe altele. Veți găsi, în articolul de mai jos,
cele mai interesante lucruri despre Marilyn Monroe.
1. „Monroe” era numele de domnișoară
al mamei ei. Numele de scenă și l-a
ales după numele de domnișoară al
mamei ei. „Marilyn” a fost rezultatul
unei

propuneri

din

partea

unui

director căruia i s-a părut că actrița
semăna cu Marilyn Miller.

MARILYN
MONROE
2.

A

suferit

Notițele

două

operații

medicale

și

estetice.

radiografiile

actriței care dovedeau că a suferit două
operații

estetice

au

fost

licitate

și

vândute pentru 21 de mii de euro.
3. Marilyn era un mare fan al lui Albert
Einstein.

Aceasta

avea

o

fotografie

semnată de savant:„Pentru Marilyn, cu
respect, dragoste şi mulţumiri”.
4. S-a luptat cu dependența, depresia și
anxietatea, cauzate de presiunea la care
era supusă zi de zi.

ȘTIAȚI CĂ: ÎNAINTE DE RECLAMELE COCA-COLA DE CRĂCIUN, HAINELE LUI MOȘ CRĂCIUN
ERAU VERZI, MOV SAU CHIAR ALBASTRE.
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5. Piesele purtate de ea valorează acum o avere:
Celebra rochie strălucitoare în care actrița i-a cântat „La mulți ani” președintelui John F. Kennedy
în 1962 a atins recordul de cea mai scumpă piesă vestimentară vândută vreodată, pentru
$1,267,500. Rochia-bijuterie era atât de strâmtă încât, potrivit legendei, piesa a fost cusută pe ea,
iar, pe dedesubt, Marilyn n-a mai purtat nimic altceva.

6. Marilyn Monroe adora să
citească. Avea o bibliotecă
ce însuma peste 400 de
lucrări. Printre scriitorii săi
preferaţi

se

numărau

Dostoevsky, Salinger, Shaw,
Whitman,

Hemingway

şi

Kerouac.
7. Chiar dacă a fost stabilit
suicidul

drept

cauză

a

decesului,

există

zeci

de

teorii

conspirației

în

ale

legătură

cu

moartea

lui

Moldoveanu Mihail
10A

Marilyn Monroe, una dintre
ele

susținând

cum

că

familia Kennedy a fost de
vină

pentru

prematur al actriței.

sfârșitul
Vasile Delia - 11D

ȘTIAȚI CĂ: BRAZII DE CRĂCIUN ÎȘI AU ORIGINILE ÎN ANTICHITATE, ÎN ROMA ȘI EGIPT, FIIND
FOLOSIȚI IARNA PENTRU A LE AMINTI OAMENILOR CĂ PRIMĂVARA SE VA ÎNTOARCE.
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MICILE BUSINESSURI ALE
VLAHUȚIȘTILOR
Se aproprie sărbătorile și încă nu ai destulă
inspirație la achiziționarea cadourilor? Dorim
să promovăm următoarea afacere a unei tinere
eleve din colegiul nostru.
Andreea are o afacere cu brățări împletite
manual (din șnur) pe care le personalizează cu
litere, pandantive și mărgele. A început abia
acum o lună, inspirată fiind de poze văzute pe
internet. Prețurile variază în jurul valorii de 15
lei și pot fi cadouri excelente pentru fete (dar
și băieți) de toate vârstele. Poate crea brățări
asortate pentru cuplu sau pentru cei mai buni
prieteni. Un alt mare avantaj al produselor
Andreei
livreze

este

promptitudinea,

comenzile

(uneori

reușind

să

curier)

în

prin

termen de o zi, poate două sau trei.

BRĂȚĂRILE MELE ATRAG DE OBICEI

Până acum, Andreea se declară mulțumită de

MULȚI CUMPĂRĂTORI DEOARECE

rezultatele obținute, iar pe termen lung ar

REPREZINTĂ UN CADOU UNIC, ÎN CARE
S-A INVESTIT SUFLET ȘI PASIUNE PRIN
LUCRUL MANUAL. PERSOANELE CARE LE
POARTĂ POT ȘTI FĂRĂ DOAR ȘI POATE
CĂ SUNT SPECIALE!

dori să păstreze afacerea deoarece este o
modalitate excelentă de a face ceea ce-i
place, de a-și câștiga proprii bani de buzunar
și de a-și face părinții mândri.
O puteți contacta pe contul de Instagram
andreea__tn pentru mai multe detalii !
Cretoiu Teodora-10A

ȘTIAȚI CĂ: COROANELE DE CRĂCIUN REPREZINTĂ COROANA DE SPINI PE CARE IISUS A
PURTAT-O CÂND A FOST CRUCIFICAT.
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ASTROFACTS
Astronomie și astrologie

Astronomia este o știință, iar astrologia nu.
Această știință studiază întreg univesul, de la
mișcarea planetelor, stele, asteroizi la alte
viețuitoare

și

originea

lor.

Astrologia

interpretează poziția stelelor care ne afectează
într-un

fel

sau

altul.

Astronomia

explică

parcursul universului. Pe lângă multe formule
și numere(domeniul astrofizicii), observațiile
astronomice
Pasiunea

sunt

mea

cele

pentru

mai
această

interesante.
știință

Constelația
,,Carul Mare"

s-a

născut acum mulți ani când mama mi-a arătat
pe cer constelația Carul Mare.

HAPPY
ASTROCHRISTMAS!
Steaua de la Betleem este denumirea tradițională a
astrului care, conform Noului Testament, a apărut pe cer
în noaptea Nașterii Domnului. "Steaua" este probabil
conjuncția planetelor Jupiter și Saturn din anul 7 î.H.
În tradiția iconografică ortodoxă "Steaua de la Betleem" e
reprezentată cu opt colțuri.
În popor mai este numită și "Steaua Maicii Domnului" sau
"Steaua Magilor".
Steaua Crăciunului, această conjuncție dintre planeta
Jupiter cu Saturn este o apropiere între aceste două. De
pe

pământ

ele

se

văd

ca

o

singură

stea

foarte

strălucitoare. Cu un telescop le poți vedea apropiate însă
nu lipite. Anul trecut în data de 21 decembrie a putut fi
văzută. În poză poate fi observată (steaua cea mai
strălucitoare).

ȘTIAȚI CĂ: ÎN ETIOPIA, CRĂCIUNUL SE SĂRBĂTOREȘTE PE 7 IANUARIE; ÎN ACEA ZI, ETIOPIENII
POARTĂ VEȘMINTE ALBE ȘI SE JOACĂ “GANNA”.
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EVENIMENTE VIITOARE

CURIOZITĂȚi

Pe 22 decembrie NASA va lansa telescopul

Luna se îndepartează de Pământ cu 3 cm

,,James Webb” care este mai puternic decât

pe an.

Hubble și va vedea cele mai ,,bătrâne” galaxii.

Pe Pământ o flacără va arde în sus, în

DART este o rachetă care se va prăbuși în

spațiu

viitor într-un asteroid pentru a-i schimba

direcțiile.

traiectoria și a nu lovi Pământul. A fost

Soarele

lansată pe 24 noiembrie și îi va trebui 3 ani

Datorită temperaturii de 5726,85º C acesta

pentru a ajunge la asteroid.

ar trebui să fie alb, însă atmosfera noastră

NASA vrea să trimită în anul 2024 alți oameni

îl face să pară galben.

precum și prima femeie și primul om de

Luna planetei Neptun, numită Triton, este

culoare

cunoscută ca fiind cel mai rece loc din

pe

Lună.

Programul

se

numește

aceasta
nu

se

este

solar,

va

mișca

galben

în

în

toate

realitate.

NASA Artemis. Aceștia fac deja teste pe

sistemul

temperaturile

de

la

unele rachete și proiectează noi costume

suprafața sa fiind de -236ºC.

spațiale.

În fiecare an aproximativ 400.000 de tone

Luna plină în Decembrie va fi pe data de 19.

de materie cosmică se îndreaptă spre

După apus, se poate vedea planeta Venus

Pământ. Marele nostru noroc este faptul

formând o linie alături de Saturn și Jupiter.

că la contactul cu atmosfera încep să ardă
și numai o mică parte din cantitate poate
ajunge efectiv pe suprafața Terrei.
Universul este format din 23% materie
neagră, 4% materie și 73% energie neagră.
Materia neagră și energia neagră sunt
niște ipoteze ale specialiștilor, așadar e
posibil ca ele să nu existe deloc.
Până în anul 1980 nu descoperisem nicio
planetă în afara sistemului nostru solar,
însă de atunci și până acum am găsit
câteva mii.

Vedere prin telescop, Io, Europa,
Ganymede și Callisto sunt lunile lui
Jupiter iar Titan, Rhea si Tethys ale
lui Saturn, așa cum o avem și noi
pe a noastră. Viitoarea conjuncție
se poate întâmpla în 20 de ani.

Geangoș Daria-10A

ȘTIAȚI CĂ: ÎN ISLANDA EXISTĂ 13 MOȘI CRĂCIUNI; PENTRU COPII CARE AU FOST CUMINȚI
ACEȘTIA VOR LASĂ CADOURI, ÎNSĂ CELOR OBRAZNICI LE VOR FACE FARSE.
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CRĂCIUNUL ÎN INIMA NOASTRĂ

Dorința de Craciun

Un Crăciun melancolic

Ce n-aș da să mai văd pentru prima dată,
Bradul împodobit cu beteală colorată

Vreau zăpada să nu plece,
Să ne uităm la fulgi de nea,

Și să simt iar mirosul intens de mandarine

Plutind lin pe cerul dulce.

Așa cum era Crăciunul magic, în copilărie

Asta este ce aș vrea.

Și aș da mii de zâmbete să mai văd o dată
Fulgii mici dansând pe pocnetul lemnelor din vatră,
În timp ce mama îmi spunea o povaţă
Iar eu număram fulgii căzuți în grabă

Vreau să colindăm la case,
Boierești sau mai sărace,
Să vestim cum se născuse
Domnul nost’Iisus în pace.

Parcă mai aud râsetele de copii la poartă
Cum se jucau până deveneau reni, în zăpadă
Și zburdau pe dealurile argintii, ce iarnă!
Pe când totul încă era de vis, ca odinioară!

Vreau să stăm toți la o masă,
Povestind cu drag si dor,
Iubirea nicicând nu-mi lasă
Sufletul sărac si gol.

Aș da tot, o ultimă clipă de aș avea
Să retrăiesc un Crăciun ca în copilărie, de aș putea
Însă privind luminițele din brad

Să ne bucurăm cu toții,

Și fulgii de nea ce rapid cad
Realizez că magia Crăciunului nu s-a terminat

Părinți, copii și bunici,

Ci va fii veșnic în sufletele noastre, deși vremurile s-au

Însă, dintre toți nepoții,

schimbat.

Eu v-am colindat aici.
Neagu Raluca-12E

Moldoveanu Mihail-10A

ȘTIAȚI CĂ: SE SPUNE CĂ PRIMUL OM CARE A ÎMPODOBIT UN BRAD DE CRĂCIUN A FOST
MARTIN LUTHER.
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CRĂCIUNUL ÎN INIMA NOASTRĂ
Un Crăciun al sufletului meu

La gura sobei stând, focul ca un glob auriu, sfâșietor,
chicotește

discret,

încălzindu-mi

sufletul.

Parfumul

ademenitor al portocalelor, împrăștiindu-se misterios în
odaie, mă vrăjește, transformându-mă într-un rob al
plăcerii și al extazului.
Liniștea

dumnezeiască,

sărbătoarea

mirifică

a

Crăciunului este deranjată de ciocănitul neplăcut de la
fereastră. Oare cine cutează să deranjeze un suflet care
vrea să se bucure de unul singur de această sărbătoare?
Albul imaculat, sclipitor, mă orbește, ochiul unui simplu
muritor neputând să contemple frumusețea Paradisului.
Copacii fantomatici, scheletici, varsă șiroaie de lacrimi,
pierzând credința în Dumnezeu, căci El nu va mai aduce
căldura de mult promisă. Fumul negru, ca abanosul, se
ridică din hornurile caselor modeste, ca spiritele rele,
alungate de Crăciunul ce aduce noi bucurii și speranțe.
În acest peisaj iernatic, fantastic, apare ca o nălucă ,o
tânără crăiasă, cu chip angelic, nepătat de păcat,
încununat cu o pereche de ochi albaștri, pătrunzători ca
Marea Mediterană, având niște buze ca două petale de
trandafir.

Părul

său

alb,

asemănător

unui

diamant

strălucitor, atârnându-i pe umerii săi, îmi zâmbește ca
Afrodita, furându-mi sufletul și rațiunea. Ca și cum o

Nicolae Maria
10A

forță nevăzută mă controlează, eu fiind o marionetă,
parcă

simt

cum

pot

zbura,

pământul

acoperit

cu

plapuma zăpezii, dispărându-mi de sub picioare.
Ființa ce întruchipează frumusețea nepământească îmi
arată niște copilași stând în jurul unui brad impunător,
înveșmântat cu haine nobiliare, deschizând cadourile.
În călătoria aceasta,crăiasa îmi arată chipuri fericite,
rugăciuni

de

mulțumire

pentru

această

sărbătoare

luminoasă, familii unite, alături de brazii falnici, veșnic
verzi. Dulcea fată cu părul ca de cristal, mă ia de mână
și zburăm spre cerul înghețat, printre norii pufoși, sfinții
privindu-ne curioși.

ȘTIAȚI CĂ: CELE MAI MULTE DESPĂRȚIRI AU LOC ÎNAINTE DE CRĂCIUN, IAR CELE MAI PUȚINE
ÎN ZILELE DE CRĂCIUN.
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Locul în care noi am ajuns este atât de sumbru încât mă ascund în spatele fetei. Mă ține strâns
de mână, oferindu-mi o îmbrățișare tandră, curgându-i o lacrimă fierbinte. Chipuri triste
pretutindeni, formând un șirag al amărăciunii, case mohorâte, șubrezite de bătrânețe, oameni
încercând să supraviețuiască dușmanului-frigul, copii care nu au putut rezista acestui război al
foametei și al frigului, Dumnezeu adăpostindu-i în casa sa primitoare. Tărâmul acesta nostalgic
nu mai râvnește deloc la Crăciunul luminos, la acele culori vii, pentru că nu pot ajunge până în
acest punct inert.
Dintr-o dată, frigul își face simțită prezența împreună cu suita sa, viscolul cel nemilos dorind să
ne atace, brațele copacilor noduroase, încercând să ne prindă. Domnița îmi șoptește dulce la
ureche, cuvinte ce nu le pot înțelege, însă ochii mei ca niște supuși se închid.
Clipa în care mi-am putut deschide ochii, a fost binecuvântată de un soare diafan, făcându-mi
poznaș cu ochiul. Locul în care mă aflam, părea scos din povești! Iarba ca de smarald,
împrejmuită de flori parfumate-o explozie de culori! Iar lacul limpede se juca cu nuferii ce
dansau sub privirea mea cercetătoare, invitându-mă și pe mine.

Alexandra Prună
11D

Râsete înfundate ale copiilor aduși de Dumnezeu în noul cămin, deschizând binedispuși
cadourile, ocrotiți de cel mai fermecător și luminos brad, niciun ochi neputând vedea, ceea ce
ochiul minții poate.
Îngerii cântă din trompete, pregătindu-se pentru noul eveniment: sărbătorirea nașterii unui
copil. Domnița mea face o plecăciune mamei Copilului, coborându-se de pe asin, cu Copilul în
brațe.
Simțeam cum voiam să par neobservată, căci mama era Fecioara Maria, iar Copilul, Regele
acestei Împărății! Fecioara se apropie de mine, zâmbind la vederea expresiei mele uluite,
invitându-mă la Masa Tatălui Ceresc. Dumnezeu stătea la capul mesei, avându-l pe genunchi ,
pe copilașul Iisus, toți cei aflați mâncând pâine și bând vin, păstrând liniștea cuvenită. Oaspeții
ce stăteau la masă erau acele suflete care nu-si doreau nimic de Crăciun, decât întâlnirea cu
Dumnezeu.

ȘTIAȚI CĂ: PRIMUL BRAD DE CRĂCIUN ARTIFICIAL A FOST FĂCUT ÎN GERMANIA ȘI ERA DIN
PENE DE GÂSCĂ.
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Cei

adormiți

s-au

trezit

din

somnul

prelung,

nemaifiind frig aici, ci neobișnuit de cald. Chipurile
triste erau nespus de fericite, acești locuitori ai
Raiului, formând o comuniune plină de pace și
liniște. Crăiasa mea era îmbrăcată într-o mantie
albă, descoperindu-și aripile ca de porumbel. Este
îngerul meu păzitor! Iar călătoria pe care am
parcurs-o, mi-a demonstrat că în spatele acestui
tablou al Crăciunului superb, există oameni săraci,
sufletele

lor

fiind

bogate

de

cuvântul

lui

Dumnezeu; considerând că această sărbătoare este
un lux pentru ei.
Îngerul meu păzitor îl leagănă pe Micuțul Iisus, iar
Fecioara Maria discută cu Bătrânul Dumnezeu,
având niște voci pe care nu le pot auzi, cuvinte ce
nu le pot descifra. Fecioara se apropie cu pași
mărunți de mine, dăruindu-mi o cruce mică din
lemn.

Îngerul

meu,

mă

ia

de

mână

blajin,

pregătindu-mă să mă ducă acasă. Cum aș putea să
mă despart de Rai, dorind să gust din fericirea
veșnica. Dumnezeu îmi mângâie părul, patern,
promițându-mi că dorința mea se va îndeplini în
curând. Fiecare om are o misiune,iar a mea este ca
acest Crăciun să devină unul deosebit, căci acolo

OARE SĂ FI FOST UN VIS SAU
CHIAR ÎMI PETRECUSEM
CRĂCIUNUL CU DUMNEZEU,
ÎN RAI?

unde este o dorință, va fi foc! Iar unde unde este
foc, cineva se apropie și arde, rămânând numai
cenușa! Dar chiar dacă focul iubirii se aprinde, nu
înseamnă că mori, ci ești cu adevărat viu, te simți
invincibil. Vreau, ca de acest Crăciun să pot dărui
din focul iubirii inimii mele sufletelor înghețate, să
dăruiesc cât mai mult, să aduc cât mai multe
zâmbete pe chipurile întristate!
Mă

trezesc

neașteptat

din

vis,

surescitată

de

bucuria pe care o simt și care se transformă treptat
în tristețe, căci nimic din ceea ce s-a întâmplat nu
a fost adevărat. Dar, uitându-mă cu atenție, sub
bradul

meu

era

un

cadou

micuț,

frumos

împachetat. Curiozitatea îmi pulsează prin vene,
dorindu-mi

să

văd

ce

ar

putea

fi!

Era

chiar

cruciulița pe care mi-a dat-o Maica Domnului,i ar
umărul îmi fu atins de îngerul, care, la început se
deghizase într-o frumoasă crăiasă.

Ichim Irina, 10E
ȘTIAȚI CĂ: O TRADIȚIE RĂSPÂNDITĂ, DAR ASTĂZI UITATĂ, ESTE CEA DE A SPUNE POVEȘTI DE
GROAZĂ ÎN JURUL FOCULUI ÎN SEARA DE AJUN.
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INTERPRETAREA REZULTATELOR
TESTULUI
Răspuns corect

1.NU

Explicație

Chiar dacă sunteți în centrul atenției celorlați – ceea ce se întâmplă
totuși rar, este bine să faceți abstracție de acest lucru pentru a
putea să reacționați spontan, firesc, așa cum v-ați obișnuit.

2.NU

Povestind mereu despre preocupările voastre, s-ar putea să vă
plictisiți prietenii și să rămâneți fără ei.

3.NU

Este necesar uneori să fiți distanți, dar dacă într-o situație sau alta
sunteți tentați să vă manifestați spontan, nu vă autocenzurați.

4.NU

În conversațiile de zi cu zi, oamenii se abat uneori de la rigoarea
logicii. Nu trebuie neapărat să le reproșăm acest lucru dacă nu
vrem ca altă dată să fim evitați.

5.NU
6.DA

De obicei, încercarea de a-i impresiona pe ceilalți are consecințe
negative.
Aceasta arată că va interesează respectiva persoană. Este flatant
pentru ea.

7.NU

O glumă civilizată nu constituie dovada lipsei de respect.

8.DA

Respectul de sine impune acest lucru.

9.NU

Dacă poți da replici înțelepte este foarte bine, dar nu trebuie să faci
eforturi deosebite, să te obsedeze acest lucru. Cel mai bine este să
fii tu însuți în orice împrejurare.

10.NU

A te comporta totdeauna ca și ceilalți înseamnă a fi „om de paie”.
Nu-i deloc măgulitor.

11.NU

Trebuie să ne ajutăm prietenii fără să ne gândim la răsplată.

12.NU

Vezi argumentația de la nr. 11.

13.DA

Când îi ajuți pe alții, te împlineșți spiritual.

14.DA

Vezi argumentația de la nr. 11.

15.NU

Fii întotdeauna tu însuți.

16.NU

Relațiile umane presupun generozitate: să-i lăsăm și pe alții să
trăiască ”momentul lor de glorie”.

ȘTIAȚI CĂ: CEA MAI MARE ADUNARE DE ELFI VREODATĂ A INCLUS PESTE 1.700 DE
"AJUTOARE" ALE MOȘULUI.
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INTERPRETAREA REZULTATELOR
TESTULUI
Raspuns corect

17.NU

18.NU

Explicatie

Este foarte bine să doreșți ca cei ce-ți sunt apropiați să obțină
performanțe de excepție, dar insistența supără.
Ar fi artificial, fals. Un râs forțat, exagerat rănește ca un zâmbet
disprețuitor.

19.NU
20.DA

Franchețea are farmecul ei, denotă respect de sine și față de ceilalți.
În problemele mărunte poți ceda, chiar dacă ai dreptate.

Pentru fiecare răspuns corect acordați-vă câte 1 punct.
Dacă ați obținut 12 puncte sau mai puțin, foarte probabil că nu sunteți o persoană sociabilă.
Reflectați asupra acestui lucru. Cu un scor de 13-14 puncte, vă plasați în categoria persoanelor
acceptate de colegi și cunoscuți. Dacă scorul obținut se ridică la 15-16 puncte, s-ar părea că aveți
reale disponibilități de relaționare cu ceilalți. Probabil sunteți o persoană foarte agreată,
sociabilă. Dacă ați obținut la acest test un scor mai mare de 16 puncte: Felicitări!

Paraschiv Silvia- 10A

ȘTIAȚI CĂ: EXISTĂ APROAPE 750 DE VERSIUNI DIFERITE ALE CÂNTECULUI „SILENT NIGHT”.
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I-am provocat pe elevi
să rezume
în câteva cuvinte anul 2021.
Iată ce a ieșit!
(adunate de Paraschiv Silvia
și Crețoiu Teodora,10A)

Prună Alexandra
Stoian Ionuț

-2021...anul care trebuia sărit
-de vis
-horror
- O Făclie A Trecutului Bolnăvicios
-nimic deosebit
- nebunesc
- cel mai prost an din viața mea
- m-a dezamăgit cu fotbalul
-n-am cuvinte

-epic
-plin de provocări
- m-am culcat în ianuarie și mă trezesc de Revelion
- l-au stricat tezele
-5 din 10
-peste medie😉
-mi-am dat silința, dar nu s-a văzut
-mai mult la anul
- 2021 a trecut pe lângă mine

SĂRBĂTORI FERICITE!
ȘTIAȚI CĂ: AMERICANII CHELTUIESC ÎN JUR DE 850 DE DOLARI PE CADOURI DE CRĂCIUN ÎN
FIECARE AN.
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