


        A venit din nou mult așteptata lună decembrie, iar noi, membrii redacției, am avut plăcerea să creăm ediția

de Crăciun a revistei școlii, care este, cel mai probabil, preferata noastră.  Perioada de dinaintea Crăciunului este

întotdeauna una de așteptare și pregătire, când suntem mai conștienți ca niciodată de importanța pe care cei

dragi o au în viața noastră. Prețuim mirosul de portocale , cozonaci și brad pentru că ne aduce mereu aminte de

liniștea sufletească și bucuria pe care le simțim an de an, stând acasă, la căldură, așteptând ca familia să se adune

în jurul mesei de sărbătoare.

        Între paginile revistei, veți descoperi multe desene, poezii și compuneri, încărcate de zăpadă, brazi și sunet de

clopoței. Am fost foarte încântați să constatăm un interes în creștere pentru această publicație, în rândul elevilor

de gimnaziu, care au avut o contribuție importantă în acest număr. Auzim că Moș Crăciunul redacției urmează să

le facă cât de curând o vizită. Pe lângă conținutul dedicat sărbătorilor, dacă veți citi revista, veți descoperi articole

informative, legate de activitățile din școală, dar și rubrica ,,Astrofacts”, dedicată evenimentelor astronomice. De

asemenea, vă așteaptă povestea unei mari pesonalități din industria muzicală, pe cât de iubită, pe atât de

controversată.

        Sperăm ca revista să vă fie pe plac și să vă învăluie în calda atmosferă a Crăciunului! Fie ca anul următor să fie

și mai bun decât a fost acesta, să vă aducă bucurii și safisfacții nenumărate! Sărbători fericite!
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ȘTIAȚI CĂ: CEA MAI GREA IARNĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN ROMÂNIA A FOST IARNA DIN ANUL 1954.
ÎN ACEL AN, ÎN BUCUREȘTI, ZĂPADA A ATINS 5 METRI ÎNĂLȚIME.
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Cu sincere gânduri,
       redacția „Spirit vlahuțist"CUPRINS

Luca Lăstun, Clasa a VI-a



      Decembrie, azi. Suntem în luna când toți
devenim nostalgici, cu gândul la mirosul
cozonacilor făcuți de bunica și al bradului
împodobit în beteală, la colindele copiilor, ce
răsună în ecoul vremurilor, la cadourile Moșului.
Totodată, este momentul când tragem linie să

vedem realizările de peste an, dar nu uităm nici să ne

propunem noi obiective, ținte de îndeplinit pentru

anul ce urmează. Totul îmi pare că sunt la o răscruce

de timp, acest timp considerat câteodată inamicul ce

te împiedică să atingi infinitul, iar altădată ce

acționează ca o picătură chinezească (,,nu se mai

termină ora aceasta de curs...; ,,ce mult mai e până la

vacanță!”...). Și, totuși, dacă tragem linie, la sfârșit
de an 2022, noi, vlahuțiștii, putem pune în tolba
Moșului, multe experiențe personale ale elevilor și
profesorilor, însoțite de bucuria reușitei; multe

provocări formale și nonformale, ce au contribuit la

dezvoltarea calităților creative și de comunicare;

multe inițiative de proiecte și activități binevenite și

îndeplinite datorită efervescenței vârstei

adolescentine, elanului și implicării vlahuțiștilor

deopotrivă. 

   Decembrie, azi.  În ton cu optimismul care mă

caracterizează, văd un an, 2023, prosper și cu reușite

pentru colegiul nostru, datorat colegilor mei

profesori, oameni pasionați, dedicați și motivați, care

încurajează inițiativele elevilor, implicarea acestora în

activitățile școlare și extrașcolare, ce completează

conținutul instruirii și educației, având ca finalitate

obținerea unor valori de care să fim mândri.

,,Timp ....nu fii hain”, te-ai strecurat tiptil, fără să-ți
ceri permisiunea, dar lasă-mi bucuria de a mijloci
frământările și nevoile elevilor în drumul de
transformare a copilului în adult.

CUVÂNT ÎNAINTE
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SCRIS DE DNA PROFESOARĂ DUMITRACHE

AMALIA

ȘTIAȚI CĂ: CEA MAI SCĂZUTĂ TEMPERATURĂ A FOST DE -89,2 GRADE CELSIUS ȘI A FOST
ÎNREGISTRATĂ PE 21 IULIE 1983, ÎN STAȚIA SOVIETICĂ VOSTOK DIN ANTARCTICA.
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ȘTIAȚI CĂ: CHIONOFOBIA ESTE FRICA DE ZĂPADĂ.

STEAM NIGHT - BOOGEYBOTS
        Pe 3 decembrie 2022, într-o seară de sâmbătă,  

 s-a desfășurat la Liceul Agricol (actualul sediu al

Colegiului Național ,,Alexandru Vlahuță”) activitatea

numită ,,Steam Night”, organizată de membrii echipei

de robotică BoogeyBots.

      Zeci de tineri, nu neapărat elevi ai școlii noastre, au

fost prezenți la ,,Steam night” participând la

activitățile pregătite pentru ei: Murder Mistery,
Treasure Hunt, Village Bound și Marshmallow
Challenge. Acestea, pot vorbi din propria experiență,

au fost cu adevărat interesante și distractive,

încurajând lucrul în echipă și adaptarea rapidă la

situații neprevăzute.

    ,,Eu, alături de echipa mea (Vlad Feraru, Cătălina
Jitaru și David Ion- toți membri ai clubului de
robotică), am organizat activitatea Marshmallow
Challange. Aceasta constă în construirea celui mai
înalt turn de spaghete în 15 minute, bezeaua fiind
vârful. Am avut de procurat materialele necesare,
de aranjat sala, de creat un poster și de pregătit
premii. Eu sunt mulțumit de ce am realizat într-un
timp destul de scurt și consider că tot Steam
Night-ul a fost un succes!”- Coșerea Mihnea,11 A

           În plus, în cadrul prezentărilor ținute de membrii

clubului (atât actuali, cât și dintre cei care au plecat la

facultate), elevii au avut ocazia să afle mai multe

despre inteligența artificială și despre Czinger 21, o

mașină foarte performantă, printată 3D. De asemenea,

de interes a fost și prezentarea despre Facultatea de

Electronică din cadrul Universității Politehnice

București, unde probabil unii dintre liceeni se gândesc

deja să aplice.

    Seara nu ar fi fost completă fără un meci

demonstrativ cu roboți, la care au participat și echipele

de la Buzău, Heart of robots și Homosapiens. Ne-am

strâns cu toții în jurul ringului, urmărind mișcările

uneori precise, alteori ușor stângace ale roboților,

încurajând la fiecare punct adăugat.

          Felicitări membrilor clubului de robotică pentru

organizarea unui eveniment cu adevărat memorabil!

Cu siguranță vom participa și la ediția de anul viitor!
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 Crețoiu Teodora, 11A



    Crăciunul este o sărbătoare mult așteptată de români, care vine

împreună cu multe tradiții, obiceiuri, dar și simboluri, unul dintre

acestea fiind bradul, asociat de toți copiii cu sosirea lui Moș

Crăciun.

     O legendă legată de simbolistica bradului spune că odată, în

vremuri foarte îndepărtate, au pornit la drum lung trei virtuți surori

(Speranța, Iubirea și Credința), căutând copacul care să le

reprezinte: înalt ca Speranța, mare ca Iubirea și trainic asemenea

Credinței. După multe căutări, surorile au găsit bradul, pe care l-au

luminat cu razele stelelor, devenind astfel primul pom sfânt

împodobit de Crăciun. Vârful bradului se îndreaptă spre înaltul
cerului, iar ramurile sale, râmânând verzi, semnifică
permanența vieții.
     Povestea bradului de Crăciun începe în vremea Sfântului

Bonifaciu (672 -754), care a răspândit creștinismul în Germania

secolului al VIII-lea. Se spune că el a observat forma de triunghi a

bradului și a asemănat-o Sfintei Treimi, numindu-l pom sfânt, un

simbol al credinței creștine și al Crăciunului în Germania. Astfel,

oamenii au început să-și orneze casele cu brazi atârnați de tavan,

cu vârful în jos, pentru a simboliza uniunea cu Divinitatea.
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ISTORIA BRADULUI DE CRĂCIUN

      În anul 1510, apare primul brad împodobit, la Riga. În 1584, pastorul și cronicarul Balthasar Russow a scris

despre tradiția împodobirii unui pom în piață, unde tinerii cântau și dansau în jurul lui, după care îi dădeau foc.

În anul 1605, a fost înălțat primul brad de Crăciun într-o piață publică din Strasbourg, împodobit numai cu mere

roșii. Tot atunci, la Breslau, ducesa Dorothea Sybille von Schlesian împodobește primul brad cu globurile

confecționate din sticlă. Bradul de Crăciun a apărut prima dată în Anglia în anul 1841, când prințul Albert a
dăruit un brad soției sale, regina Victoria, și l-a instalat în castelul Windsor. La început, în vârful bradului

era pus un înger care a fost ulterior înlocuit cu o stea, amintind de steaua văzută de cei trei magi veniți de la

răsărit. După inventarea becului electric de către Thomas Edison, Eduard Johnson, un prieten al acestuia, a

realizat prima împodobire a bradului de Crăciun cu beculețe colorate care au înlocuit lumânările. Tradiția

becurilor ce luminează bradul vine de la obiceiul arderii bradului care strălucea în nordul înghețat în cea mai

lungă noapte a anului (solstițiul de iarnă), în nădejdea că lumina lui va aduce înapoi soarele.

      Din secolul al XIX-lea s-a păstrat tradiția, inițiată de un cofetar din statul Indiana, care propunea folosirea

unor acadele în formă de baston alb, semnificând puritatea și existența fără de păcate a lui Iisus. Apoi, s-au

adăugat trei dungi roșii, pentru a simboliza Sfânta Treime și durerea suferită de Hristos pe cruce.

      Începând din anul 1930, brazi de mari dimensiuni au fost amplasați în piețe sau locuri publice, iar în anii ’70

au apărut brazii artificiali.

      La noi, primul brad împodobit în spiritul Crăciunului a fost cel de la palatul principelui Carol I de
Hohenzollern, după venirea sa în Principatele Române, în anul 1866.
     De atunci, fiecare familie obișnuiește să se adune în jurul bradului înainte de Crăciun pentru a-l împodobi cât

mai frumos și a intra în atmosfera magică a sărbătorii.

ȘTIAȚI CĂ: ÎN 1965, JINGLE BELLS A FOST PRIMUL COLIND CÂNTAT ÎN SPAȚIU.

 Chirac Flavia-Paula, 10A
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ȘTIAȚI CĂ: CEL MAI MARE CADOU DE CRĂCIUN PRIMIT DE CINEVA ESTE STATUIA LIBERTĂȚII.
FRANCEZII AU DĂRUIT-O AMERICANILOR ÎN 1886.
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     Such a strange feeling to explain to somebody who

hasn’t been through it yet; 

         At first, it rules you, and slowly, but surely, it takes over.

Thinking of the person you love makes your heart feel like

it’s glowing . You can’t feel complete without your person,

it’s like half of you is missing when you’re apart; their

absence fills up your head with all sorts of thoughts about

them, some that may warm up your heart, some that may

crush it. You dream of them almost every night, because

now, even your subconscious feels their presence. 

        So, naturally, i asked myself: how could love be real?

How could somebody have full control over your heart only

because you love them? They can’t see it; they can’t touch

it; some may not even notice that it’s there. How about

you? You can’t see it either, nor touch it, but unlike them,

you can feel love’s excruciating strenght. So is it real then?

Something untouchable? Invisible? Two years ago i

would’ve said ,,no’’; but after feeling it, i guarantee you it’s

real. 

      Even though i always knew i loved you and i always felt

it: the racing heart , the joy , the heartbreak, i never

understood the intensity of my love for you, nor the purity

of it. 

LOVE

        I can remember it and somehow still catch glimpses

of it after months. As we were sitting there, in that

crowded room, it hit me; you were holding my hand,

watching mesmerized some guy playing the guitar. I was

looking at you, at every single inch of your face, hair, hands,

ears, shoulders, everything . I only saw beauty. My heart

started racing and then, i felt it melt. I thought my heart

could pop out of my body any minute. Therefore, my body

couldn’t take the rate of my heartbeat anymore, so i just

started crying uncontrollably. I was sobbing, trying to be as

silent as possible and to not attract any attention. 

        I wasn’t looking at your face anymore, only at your

hand holding mine. I couldn’t understand these emotions,

they were too strong, not giving me at least a chance to

prepare myself for what was going to happen. That was

the moment i realized how much i really loved you. The

intensity of it scared me terribly. 

       And at one point, you noticed my watery eyes and

runny nose and, of course, you didn’t understand; and how

could you? I didn’t quite understand it either at first.

Anonim



ȘTIAȚI CĂ: PRUNUL CHINEZESC ESTE UNA DINTRE PUȚINELE PLANTE CARE AU PERIOADA
DE ÎNFLORIRE IARNA.

6

~SPIRIT  VLAHUȚIST・DECEMBRIE 2022~

TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN ÎN LUME
     Crăciunul reprezintă una dintre cele mai iubite sărbători din

lume, atât pentru semnificația sa aparte, celebrând nașterea

lui Iisus, cât și pentru bucuria de a oferi și primi daruri, dar și

petrecerea timpului în familie. În afară de asta, Crăciunul ne

apropie cu pași repezi de noul an, pe care fiecare dintre noi îl

așteaptă mai frumos și mai prosper decât cel care tocmai se

sfârșește. Fiecare popor iși serbează Crăciunul într-o atmosferă

plină de farmec și voie bună, în funcție de tradițiile și

obiceiurile care îl definesc.

    În România, Crăciunul se sărbătorește cu mare fast, chiar

mai mult decât la alte popoare, obiceiurile și datinile

îmbogățesc spiritual și înfrumusețează ultimele zile din an.

Astfel, cu câteva zile înainte de mult așteptata celebrare a

nașterii Domnului, există obiceiul de a merge cu capra, un

ritual în care o ceată gălăgioasă de voinici îmbrăcați în straie

pestrițe și cu măști de capră sau cerb dansează în speranța că

anul care vine va fi unul roditor, obicei care durează din Ajun și

până la Anul Nou. La colindele melodioase cântate în zilele
de Crăciun, alături de cunoscutul plugușor, se adaugă și
cântecele de stea. Umblatul cu sorcova întregește arsenalul

obiceiurilor din timpul sărbătorilor de iarnă. Masa copioasă de

Crăciun aduce în prim plan porcul, care este înjunghiat în ziua

de Ignat, obicei care aduce aminte de sacrificarea porcilor în

Antichitate, ca jertfă adusă zeilor. Copiii sunt puși să

călărească animalul omorât, ca să nu se strice carnea, conform

tradiției. Sarmale, fripturi, colaci, plăcinte, prăjituri și cozonaci

formează ospățul de Crăciun.

       Dacă te-ai întrebat cum arată Crăciunul în alte țări, află că

în Africa de Sud acesta este sărbătorit într-un mod cu totul

inedit. Pentru că Africa de Sud se află în emisfera sudică,

sărbătoarea Crăciunului sosește pe timp de vară. Așadar, nu

vei vedea zăpadă, ci mult soare și plante înflorite. Școlile sunt

închise în această perioadă, iar cei mai mulți preferă să plece

în camping cu cortul. 



    Germania a oferit lumii obiceiul de a împodobi

bradul de Crăciun, care inițial era decorat cu panglici

colorate, lumânări și diferite dulciuri. Nemții practică

obiceiul de a aprinde câte o lumânare în cele patru

duminici dinaintea sfintei nopți care semnifică nașterea

Mântuitorului.

      Australia este țara cu un Crăciun care durează trei

luni. Crăciunul se sărbătorește de la începutul vacanței

de iarnă, până la începutul lunii februarie. Poate pentru

că  temperaturile sunt ridicate, cangurii și surfingul nu

reprezintă cadrul ideal pentru Crăciun, însă australienii

profită la maximum de această perioadă a anului. Pe

ușa fiecărei case din Australia vei vedea coroane de flori

și copii care se pregătesc cu entuziasm să colinde. De

asemenea, australienii sunt pasionați de arta decorării

de Crăciun.

    Crăciunul în Venezuela înseamnă spectacol de

lumini și culori. Pentru că în Venezuela nu cresc brazi și

pini, puține case vor avea un pom de Crăciun. Fiind un

popor credincios, în Caracas, capitala Venezuelei, există

o tradiție inedită: oamenii merg pe role la slujbele

bisericii dimineața, în perioada 16-24 decembrie,

drumurile fiind adesea închise circulației până la ora 8

seara, pentru ca oamenii să patineze în voie.

       

ȘTIAȚI CĂ: PRIMA FELICITARE DE CRĂCIUN DIN LUME A FOST TIPARITĂ ÎN ANUL 1846, LA
LONDRA.
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    În Statele Unite ale Americii vei da peste o

multitudine de culturi și religii. De aceea, aici există

multe tradiții și moduri diferite prin care oamenii

sărbătoresc Crăciunul. Ținând cont că l-a dăruit pe Moș

Crăciun (Santa Claus), așa cum este el cunoscut astăzi,

sărbătoarea de Crăciun fascinează întreaga țară, iar

pregătirile încep imediat după Ziua Recunoștinței.

Spectacolul străzii este unul impresionant, dat de

frumusețea și strălucirea caselor împodobite cu

meticulozitate, americanii întrecându-se unii pe alții.

Bogăția de brazi decorați prezenți în fiecare piață

îmbogățesc vizual și sufletește fiecare creștin.

       În Marea Britanie, abia din 1660 se sărbătorește

consecvent Crăciunul, după ce fusese interzis de

nenumărate ori de către autorități, din cauza

amestecului de obiceiuri creștine si păgâne. Dacă

americanii ard buturugile, englezii ard un rug

confecționat din crengi de frasin, care simbolizează lunile

anului ce tocmai se încheie.  În case, în mirosul parfumat

de brad, englezii savurează delicii culinare de Crăciun,

din care nu lipsesc curcanul, gâsca ori rața si budinca

(Christmas Pudding), ce întregesc atmosfera acestei

sărbători și liniștesc spiritele după noaptea de Ajun, în

care se crede că duhurile rele și fantomele părăsesc

castelele și criptele, obicei rămas din perioada păgână.

    În Bulgaria, Crăciunul este considerat cel mai

important eveniment, iar un loc special pentru cei dragi

care nu mai sunt, este lăsat liber la masa de Crăciun,

masa fiind strânsă a doua zi, tocmai din acest motiv,

pentru ca aceștia să se înfrupte din bucatele rămase. 

 Tradiția îndeamnă pe fiecare să spargă o nucă. Dacă

aceasta este bună, se așteaptă un an nou, bun și bogat,

dacă este stricată sau goală, atunci anul care vine se

anunță găunos.

    Așadar, magia Crăciunului se regăsește în toate

colțurile lumii și aduce multă bucurie în sufletele

creștinilor, păstrând  tradiții și obiceiuri specifice.

 Popa Ioana Miruna, 10A



ȘTIAȚI CĂ: ÎN MOD NORMAL, UN FULG DE NEA CADE CU O VITEZĂ DE APROAPE 5 KM PE
ORĂ.
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PERSONALITAȚI MARCANTE
     Michael Joseph Jackson, supranumit „regele muzicii
pop”, a fost un renumit cântăreț american, care a adus

contribuții importante muzicii, dansului și modei. Imensul

succes comercial și o viață personală mult prea

controversată l-au ținut în cultura muzicii timp de patru

decenii.

        Probabil cu toții am auzit măcar o dată în viață de

Michael Jackson și de celebrul său dans „moonwalk”.

Iată câteva informații pe care probabil nu le știai despre

artist: 

        -Și-a început impresionanta carieră la vârstă de 5 ani.

Prima melodie pe care a cântat-o în fața unui public a

fost „Climb Every Mountain” de pe albumul „The Sound Of

Music”.

     -Michael Jackson este artistul laureat cu cele mai
multe premii, deținând 26 American Music Awards, 13

premii Grammy, 40 Billboard Awards și 23 de recorduri

mondiale Guinness, însă ceea ce mulți nu știu este că

Guinness World Records a introdus o nouă categorie

pentru Michael, intitulată ”highest-earning deceased

artist”.

     

          -Deși nu este cel ce a inventat mișcarea de dans,

Michael Jackson este faimos pentru ”moonwalk”. În

videoclipul piesei ”Smooth Criminal”, cântărețul pare să

încalce legile gravitației, stând înclinat la un unghi de

45 de grade. Secretul din spatele acestei mișcări stă în

pantofii pe care megastarul îi poartă. Aceștia aveau o

bază în forma literei V în zona călcâiului, pe talpă, ca

un dispozitiv mecanic cu ajutorul căruia Michael se

putea prinde temporar de podeaua scenei. Regele

muzicii pop a patentat apoi designul, pentru a

împiedica imitatorii din a reface mișcarea.

     -Jackson avea o dorință arzătoare de a îl juca pe
Spiderman, faimosul erou Marvel. În anii 90, când

Marvel Comics era în pragul falimentului, cântărețul a

încercat să cumpere compania cu scopul de a-și

împlini visul, și anume cel de a-l juca pe super eroul

său preferat. Deși nu a avut success, Michael nu a

renunțat la ideea de a fi erou Marvel și, ulterior, a

participat la o audiție pentru rolul profesorului X din

franciza X-Men, dar nu l-a obținut. 

      -Videoclipul piesei „Billie Jean” a fost primul

videoclip al unui artist de culoare care a fost difuzat pe

MTV, iar videoclipul piesei „Scream” alături de sora sa,

Janet Jackson, este cel mai scump clip din istorie. A

costat peste 7 milioane de dolari. 



 

     - Jackson suferea de vitiligo. Dacă la începutul carierei sale

Jackson avea pielea unui afro-american, în anii 80 aceasta s-a deschis la

culoare considerabil. Zvonurile au început să circule, spunând că artistul

și-ar albi pielea. Întrebat de schimbarea bruscă, cântărețul american a

mărturisit că suferă de vitiligo, însă gurile rele nu au crezut.

         -Starul a fost și un mare iubitor de animale. Cel mai cunoscut

animal de companie al cântărețului este cimpanzeul Bubbles, însă

artistul a avut o mulțime de alte animale, printre care un șarpe Boa,

Muscles, două lame, Lola și Louis, și șoricelul Ben. Michael era așa de

atașat de lamele lui, încât a ratat șansa de a înregistra un duet cu

Freddie Mercury, dorind să aducă una dintre lame în studio în timpul

înregistrărilor, cerință cu care solistul Queen nu a fost de acord. 

        - Michael Jackson a murit la 25 iunie 2009, la doar 51 de ani, într-

un spital din Los Angeles, în urma unui stop cardiac suferit la locuința

sa. Moartea lui a atras atenția întregii lumi, ceremonia de comemorare

fiind urmărită de aproximativ un miliard de oameni. 

 Paraschiv Silvia, 11A

ATINGEREA MEA DE GHEAȚĂ
        Dintotdeauna am fost împăturită printre paginile fine ale cărților

tenebroase, evitând orice contact cu aceste ființe excentrice ,ce se

definesc ca fiind oameni. În acești ani, învăluită în întunericul dens al

propriei mele lumi, singura mea alinare erau fulgii de zăpadă pe care

îi iscam cu propriile mele mâini! Însă atingerea mea a nimicit multe

suflete febrile, fiind izgonită în Negura dintre generații. Frigul mi-era
prieten acum…
        În întunericul deprimant, simt dintr-o dată, o căldură

inconfundabilă ce-mi îmbrățișează oasele ca de hârtie, însoțită de

niște lumini violete bizare. Acestea îi aparțineau Săcerătorului, cu al

său chip tern, arătând ca o umbră purpurie, cu gluga ținută bine

peste ochi. Venise în sfârșit să mă salveze! Sau să-mi fure sufletul ?

         Mă ghemuiesc într-un cotlon al minții mele, încercând să
mă ascund, însă Săcerătorul , Îngerul întunecat, îmi apucă mâna
afectuos, dorind să mă elibereze din închisoarea aceasta cruntă a

tristeții. Simțeam împletirea degetelor noastre, inimile începând a

dansa , căci el era primul pe care nu l-am înghețat cu a mea atingere!

Trebuia și eu să pier în urma atingerii sale, căci oricine îl atingea pe

Înger murea pe dată, însă am fost singura făptură cruțată.
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ȘTIAȚI CĂ: ÎN EVUL MEDIU, BRAZII DE CRĂCIUN ERAU ATÂRNAȚI CU VÂRFUL ÎN JOS. 9

 Sava Ioana, Clasa a 6-a 



         Amândoi ne-am creat propriul nostru univers, contemplând valsul fulgilor de nea zglobii, îndreptându-

se spre balul din palatul de cleștar. Pasiunea și rațiunea se contopeau în liniștea copleșitoare a iernii blânde, făurind

împreună destinul printre uriașii înzăpeziți, topiți ușurel de fiorii dragostei, pasiunii Secerătorului.

         Ne lăsăm purtați de gustul visurilor dulci, urmărind strălucirile de stele, distrugând și renăscând totul precum

întâlnirea înflăcărată dintre viață și moarte, udând Pământul cel sacru cu ploaia de foc, lacrimile iubirii pătimașe,

schimbând lumea.

       Astfel, noi doi am oferit un dar grandios acestei lumi: degetele mele translucide croiau fulgii ca pânza de
păianjen, în timp ce Îngerul meu le atașa acestora niște mici scântei roșiatice, netopindu-se. Toți locuitorii

planetei se năpusteau afară să ne privească capodopera noastră neobișnuită. Multe întrebări se perindau prin

mințile oamenilor: ‘’Ce fenomen mai e și acesta ?’’ ; ‘’ Fulgi arzători ?’’ ; ‘’ Oare să fie un miracol de Crăciun ?’’ Cu

siguranță era un miracol, pentru că eram liberă să-mi pun o dorință, fără să existe o pedeapsă.

         Mereu am crezut în miracole, dar nu aș fi crezut că puterea mea ar produce fascinație, fără să implice moartea

cuiva! Iar, într-un final, am descoperit că iubirea pentru un colector de vieți nu a fost întâmplătoare! Regăsiți

prin mugurii întunericului, reînviați printre troienile de zăpadă înflăcărată...

ȘTIAȚI CĂ: MONEDELE DE CIOCOLATĂ CARE SE DAU DE CRĂCIUN ÎN ANUMITE ȚĂRI
REPREZINTĂ MONEDELE DE AUR PE CARE SFÂNTUL NICOLAE LE-A DAT SĂRACILOR.
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 Ichim Irina, 11E

IARNA CA O REVERIE
Iarna e, specific mie,

Anotimpul plin de veselie,

În care așteptăm cu bucurie

A sărbătorilor magie.

În scenă intră doi actori,

Cei mai cunoscuți de sărbători,

Doamna și Domnul Crăciun,

Cei care ne înveselesc chiar din Ajun.

Renii la sanie s-au înhămat,

Către case au apucat

Copiii așteaptă nerăbdători

Să vadă cadourile de sărbători.

Colindătorii au dat de veste

A Mântuitorului poveste!

Toată familia acum

Simte miracolul de Crăciun.

 

 Cristiana Baicu, Clasa a 7-a  Macovei Antonia, Clasa a 7-a



     Este seara dinaintea Crăciunului, o seară linistită.

Fulgii de nea s-au unit într-o horă și coborau lin din

văzduhul acoperit de norii pufoși. O mantie rece și

strălucitoare a acoperit pământul.

        În casă, agitație mare, mama pregătește bucatele

pentru următorea zi. Eu și tata împodobim bradul cu

mii de luminițe colorate și diverse globulețe. Deodată,

auzim un clinchet de clopoțel.

        -Oare cine este? întrebă tata.

      -Tată! Sunt colindătorii! Au venit să vestească
nașterea Mântuitorului.
        Între timp, luna se ridică peste casele acoperite

de omăt. Cerul se acoperi de stelele luminoase ce

parcă așteptau nerăbdătoare sosirea Moșului. Pe

stradă se simțea frumoasa atmosferă a Crăciunului. La

fiecare fereastră se observă sentimentul de bucurie ce

a cuprins pe fiecare.

                    Încet, încet m-a cuprins somnul. Am adormit privind pe geam copacii ce păreau a fi acoperiți de cristale de

zahăr. De dimineață m-am trezit cu gândul la ce am primit de la Moșul. Am fugit repede la brad și am rămas

surprinsă .Era o cutie de mărime medie, roșie, legată cu o panglică verde, iar deasupra o fundiță. Am ridicat-o și mi

s-a părut destul de grea.

         -Ce este? întreb eu confuză.

         -Nu știm. Deschide-l! spun părinții.

         -Cadoul perfect! exclam eu. Este atât de drăguț!

         Era un cățeluș micuț, alb și pufos precum zăpada, îmbrăcat cu un costum ca al lui Moș Crăciun. L-am luat din

cutie și l-am îmbrățișat.

        Inima mi s-a umplut de bucurie. Am primit cadoul mult dorit, eram alături de persoanele dragi mie

sărbătorind nașterea Domnului Iisus Hristos, iar bucatele erau delicioase. Uneori tot ce avem nevoie este un

moment ca acesta, un moment de liniște sufletească deoarece cel mai frumos lucru care ni se poate întâmpla

este să vedem persoanele din jurul nostru zâmbind și bucurându-se de timpul petrecut împreună. Crăciunul este

perioada ideală în care să uităm de lucrurile mai puțin plăcute din viață ,să petrecem timp împreună cu familia, să

povestim și să creăm amintiri de neuitat.

     ,,Crăciunul flutură o baghetă magică deasupra acestei lumi și sub ea totul este mai blând și mai
frumos.”-Norman Vincent Peale
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ȘTIAȚI CĂ: O SINGURĂ FURTUNĂ POATE ADUCE 39 DE TONE DE ZĂPADĂ. 1 1

MAGIA CRĂCIUNULUI

Moise Alexandru, Clasa a VII-a

Șovăilă Alexandra, Clasa a VI-a



        A doua zi, deshizând ochii, vede niște luminițe roșii și verzi. A crezut că încă visează până a auzit sunete
de clopoței. Atunci deschide și mai bine ochii, dându-și seama că se află într-o casă tare frumoasă. La un

moment dat, cineva intră pe ușă și întreabă:

       -Te-ai trezit deja? Eu sunt Bombonica!

       -Bombonica? Ce nume mai e și acesta?

      -De ce, ai ceva împotrivă? răspunde nervoasă. 

      -Nu, doar că de unde vin eu nu există asemenea nume...

      -Aaaaa! Înțeleg! Tu ești Bulgăraș?

      -În nici un caz! Sunt Eric!

      -Ba nu!

      -Ba da!

      -De unde știi tu asta?

      -De la mama ta care e elf!

      -Poftim? Elf ai spus?

      -Da, iar Moș Crăciun vrea să te vadă!

      Eric merge cu Bombonica și Moșul îi spune că de-abia aștepta să îl întâlnească. Acesta îi povestește cum

tatăl lui a ajuns în închisoare. Elful, pentru că și el era un elf de-acum, auzind acestea, se duce să își elibereze

părintele.

     A reușit! L-a mințit pe rege, deși știa că este greșit. Tatăl lui, din păcate, nu accepta adevărul și tot îl
ura. Pentru Eric însă nu conta, acesta voia doar să îl vadă fericit.

     A fost odată, într-o iarnă nemiloasă, un băiețel pe nume Eric. Acesta era sărac, dar bogat sufletește.

Chipul palid, pomeții roșii, buzele ușor crăpate, iar ochii albaștri cristalini te duceau cu gândul la cerul senin.

În mijlocul pădurii, găsești o căsuță dărăpănată cu un mic horn și o prispă șubredă. Dacă atât nu era de ajuns,

tatăl lui era fără milă, rău și încăpățânat, mama fiind chiar opusul.

        Lucrul cel mai trist este că perioada iernii nu cruță pe nimeni. Mâncarea devenea din ce în ce mai puțină, iar

foamea din ce în ce mai mare. Singurele alinări ale lui Eric erau poveștile spuse de vocea blândă și caldă a
mamei sale. În acestea era vorba despre creaturi magice, iar preferatele lui sunt elfii. Acestea împart bucurie în

fiecare an. 

    Zilele trec, iar mama băiatului se stinge. Plin de furie, bărbatul îl izgonește pe Eric fără niciun pic de

responsabilitate. Singur în frig, cu hainele peticite și un dor neimaginat de persoana cea mai iubită de el!              
Ghetele îi erau rupte în dreptul degetelor, iar pe acolo intra zăpadă. 
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ȘTIAȚI CĂ: RUDOLPH, RENUL CU NASUL ROȘU, INIȚIAL SE NUMEA ROLLO SAU REGINALD. 12

NIMIC NU ESTE IMPOSIBIL

         Neștiind ce să facă sau ce se va întâmpla cu el,

Eric o ia la pas. În scurt timp se lăsă întuneric.

Rafalele de vânt deveneau din ce în ce mai

puternice, lăsându-l fără puteri. Totul părea

înspăimântător, copacii se legănau, zgomote

cumplite și animale care hoinăresc pretutindeni se

auzeau. Băiatul căută un loc mai adăpostit unde
se încovrigă și încercă să doarmă. Avea nevoie de

un singur lucru, acela fiind o poveste. Ochii obosiți

stăteau mai mult închiși de frică. S-a gândit la chipul

mamei lui și, în scurt timp, a adormit.

Luca Lăstun, Clasa a VI-a

 Stoian Ionuț, 11B

Elena Posea, Clasa a VII-a



         Într-o dimineață de octombrie, probabil instabilă climatic

și eu cu prea mulți bani în portofel, i-am dat mesaj lui Rareș
Pruteanu și l-am anunțat că avem treabă. Am cumpărat de la

Lidl 2 croissante cu unt ca să-l impresionez și încă 2 cafele cu

ghimbir ca în final să le beau eu pe amândouă, atât de greu a

fost -( glumesc, invitatului meu nu îi plăcea ghimbirul).  

     După multe momente de ezitare și sfială, eu și Rareș am

reușit să ducem o conversație. Am depășit limita penibilului și

am zis că ce o fi o fi. Îi mulțumesc încă din primele rânduri

pentru răbdarea și indulgența cu care m-a tolerat și garantez că

absolut fiecare cuvânt însoțit de absolut orice gest și reacție nu

au trecut neobservate de mine și sperăm că nici de voi, cititorii

noștri.   

   -Bun, hai spune-mi despre primul proiect!
   -Proiectul viza un schimb de tineri și urăsc cum sună asta în

română. În engleză se numește Youth Exchange tipul ăsta de

proiect și a fost al 3-lea proiect din ,,Proiectul Tată” să-i zic. Se

cunoaște ca Run4Sport și s-a desfășurat pe 3 ani. Eu am

participat în ultimul schimb de tineri, practic eu nu m-am

schimbat cu nimeni, am rămas în același oraș în care m-am

născut de când exist. Ei au venit la noi în oraș și am conviețuit cu

toții. Proiectul a fost despre incluziune socială prin sport.

    - Ce înseamnă asta?
   -Adică am folosit activități sportive și alte metode Erasmus ca

să maximizăm interacțiunea dintre noi. Am avut și câteva

persoane cu dizabilități din Spania pe care ne-am exersat așa

cumva toleranța și incluziunea indiferent de backgroundul lor

ca să zic. Erau oameni foarte de treabă și încercau să

interacționeze într-un mod foarte natural. Simțeam că vor și nu

reușeau de fiecare dată. Fie din cauza contextului, fie nu știau să

se exprime într-o anumită limbă.

    -Și cum i-ai ajutat? 
   -Incercam să comunic altfel- nonverbal. La activități a fost cea

mai mare provocare. Aveam o activitate care se numea Public

Cafe și o dată la 5 minute liderii echipei schimbau masa de

discuție. Liderul trebuia să mențină discuția going pe o temă

anume. Eram la masă cu Vicente care cred că avea autism. Chiar

dacă subiectele mergeau mai departe și el îmi dădea un

răspuns care se potrivea cu 2 minute în urmă, el tot încerca și

asta mi-a deschis așa puțin ochii. Persoanele acestea au aceleași

capabilități doar că sunt lăsate  în urmă pentru că nu o fac la fel

de repede ca ceilalți. Proiectul a fost binevenit, m-a învățat

multe.
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ȘTIAȚI CĂ: PRIMII BISCUIȚI DE CRĂCIUN AU FOST FĂCUȚI DE TOM SMITH ÎN 1847. 13

EXPERIENȚA ERASMUS

   -Și celălalt proiect complet nepotrivit în
limba română? Schimbul de tineri din Turcia
bazat pe educația de mediu și lalala?

     -Da, chiar așa este. O să-mi permit să-mi pun

picioarele pe masă. 

      -Îmi permiți să mă descalț?

      -Hmm, da!

  -Ultimul proiect s-a numit "We Grow with

Nature in Pace". Dacă mă întrebi pe mine topica

e complet greșită în engleză dar n-am scris eu

proiectul.

     -Vrei să facem un podcast împreună? Văd că ai

foarte multe observații și detalii de remarcat. 

     -Trebuie, trebuie. Eu îmi doresc un podcast cu

noi. Ups, era să vărs cafeaua direct pe lângă

telefon...

     -Lasă telefonul, e vorba despre cafeaua mea la

7 lei.

    -A avut o temă de ecologizare, de educație

verde pe energie verde. Dacă nu știai, Comisia

Europeană și-a propus ca până în 2035 să reducă

emisiile de gaze și de seară la jumătate.

     -Rareș, ar trebui să facem o revistă în care tu să

scrii doar despre tine și ce mai știi tu, ne mai

înveți și pe noi.

     



    -Da, ar trebui... Trebuie, trebuie făcută. De abia aștept să o citesc mai ales să o dau și la alții să o citească.

    -Ha,ha de abia aștept să o văd prin coșurile de gunoi.

    -De abia aștept să te contactez peste 15 ani să -mi scrii biografia. O să te plătesc.

    -Nici măcar, vreau să fac lucrurile din pură plăcere, nu pentru bani.

    -Nici dacă îți dau 10 mii de euro?

    -Bine hai .

    -Uitați oameni buni ce înseamnă principiile morale în ziua de azi.

    -Revenim la proiect, nu mă mai întrerupe!

    -Pe drum încoace mă gândeam cum tu ai numit întâlnirea de azi ,,Experiența Erasmus”. E un întreg, dar se împarte

în 3 mari experiențe: Experiența învățării, Experiența organizării și cea a distracției ,mai ales când vorbim despre un

schimb de tineri. Am avut tot felul de metode și ateliere non-formale care s-au bazat pe cunoștințele noastre de

acasă. Nu neapărat tema discutată era importantă, ci mai degrabă abilitatea de a dezbate acel subiect, dacă are sens.

În locul educației pe mediu putea să fie absolut orice, dar ne-am legat de ea pentru că este o prioritate la nivelul

Uniunii Europene. Doamne ajută ca până în 2050 să se oprească emisiile de gaze si de seră că altfel ne prăjim.

   -Cum te-ai format ca lider de grup?
 -Cred că m-am diferențiat prin implicare, atenție și dorința de a învăța. M-a susținut propria mea personalitate. Am

fost curios și am întrebat ce fac și de ce fac. Am ales activitățile care mi se potriveau și am gândit pe cont propriu,

tocmai de aceea am fost și numit. În al doilea proiect în Turcia am cunoscut persoane extrem de speciale și

asemănătoare mie. Mereu am fost în căutarea unui grup de oameni față de care să simt că aparțin.

    -Ai simțit nevoia să pleci?
   -În continuare simt nevoia să plec. Nu-mi vine să cred că am 17 ani și sunt clasa a 11-a încă . Eu aș pleca la facultate la

București și mâine.

    -Cum a fost conviețuirea într-un mediu străin ?
      Am mușcat din corn special că să am timp să mă gândesc.

     Eu cu mine mă înțeleg cel mai bine și am avut mereu grijă ca propria-mi companie să fie cea mai bună pe care

mi-o pot dori. Astfel am învățat să mă adaptez oriunde m-ai pune, chiar dacă sufăr puțin la început, reușesc. Sunt

foarte recunoscător pentru chestia asta a mea, nu știu de unde o am . 

    -Cum simți că te-ai schimbat?
   -Pe timpul verii eram după cum adia vântul, dar în timpul proiectului am simțit niște emoții pe care nu le-am simțit

niciodată până atunci, care m-au băgat în confuzie și mi-au dat o speranță de a gândi pe termen lung ,de a îmi face

așteptări-ipocritul de mine. Rareș de dinainte era mai puțin experimentat în ale vieții și cu mai puține planuri de

viitor.
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ȘTIAȚI CĂ: CONFORM OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ, PENTRU A OFERI TOATE CADOURILE, MOȘ
CRĂCIUN AR TREBUI SĂ VIZITEZE 822 DE CASE PE SECUNDA.
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Ene -Brega Ștefania,  în  colaborare cu
Pruteanu Rareș
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ȘTIAȚI CĂ: CEL MAI MARE FULG DE NEA CARE A CĂZUT VREODATĂ PE PĂMÂNT A MĂSURAT 38 CM ÎN LĂȚIME ȘI
20 CM ÎN GROSIME. ACESTA A CĂZUT ÎN 28 IANUARIE, 1887, ÎN FORT KEOGH, MONTANA DIN SUA.
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UN MERVEILLEUX NOËL
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ȘTIAȚI CĂ: ZĂPADA PROASPĂT CĂZUTĂ CONȚINE PÂNĂ LA 95% AER, ACEASTA FIIND UN
EXCELENT IZOLATOR TERMIC.
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 Creații artistice realizate de către elevii:

Jantea Serena, Andrei Teodora, Lică David-Valentin, Mințoiu Vlad-Mihai, Baicu
Cristiana Carla, Săraru Daria, Ungureanu Gabriela, Slavaston Ștefania-Elena, Iordan
Teodora, Macovei Antonia, Nicolae Oscar, Bătae Teodora, Andrei Ghiță



      Mie nu îmi plac filmele de Crăciun și nici perioada în sine nu

mă dă pe spate. Mă fac să mă simt cumva defectă atunci când

momentele în familie sunt idealizate, spiritul de mult trecut al

sărbătorilor artificial și nevoia oamenilor de a se preface mai...

fericiți,sincer asta chiar mă enervează. Cum ar zice Moș Crăciun,

sunt o credincioasă pierdută.

  Și totuși... 

  Facem cunoștință cu familia Pierce. Completă. Fericită

Perfectă. Tipul de familie creată după scenariile de filme, acelea

duse la superlativ. 

      Împreună trăiesc cele mai frumoase momente în diminețile

de Crăciun, an după an, suflet lângă suflet, ca un întreg.

      Fericirea este ceva atât de fragil și insipid, iar oamenii atât

de trecători. M-a durut să realizez că toate acele secvențe ale

familiei Pierce nu erau doar un montaj menit să emoționeze, ci

frânturi din viețile cândva perfecte și pline de magie ale fraților

Kate și Teddy de pe o casetă video.

ȘTIAȚI CĂ: ÎN ANUL 1988, UN CERCETĂTOR A DESCOPERIT DOI FULGI CU EXACT ACEEAȘI
FORMĂ, PROVENIȚI ÎN URMA UNUI VISCOL PUTERNIC ÎN WISCONSIN.
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RECENZIE FILM

  După o pierdere cu adevărat tragică, fiecare

membru al familiei -departe de a fi atât de

perfectă precum aș fi crezut - încearcă să-și

înfrunte realitatea copleșitoare într-un cadru

lipsit de bucuria și magia vremurilor de mult

trecute.

   Claire Pierce, mama văduvă a lui Teddy și Kate

caută să facă față noii sale condiții , să-și

accepte suferința și să îi readucă pe cei doi copii

împreună, unul pentru celălalt.

    Teddy este un băiat de 16 ani ce trece printr-o

perioada formatoare în identitatea sa. Alege

greșit, rănește oamenii pe care îi iubește ca în

cele din urmă să refuze să mai creadă în propria

persoană și în toate celelate valori pe care

prezența tatălui sau încerca să i le inspire. 

    Kate, ghidată de spiritul sau aventurier și plin

de curiozitate, poartă în suflet Crăciunul

vremurilor trecute, astfel pe una dintre casetele

familiei Pierce descoperă un adevăr deja știut,

însă dovedit. Existența lui Moș Crăciun. 

  Evident că deja puteți intui acțiunea, dar

credeți-mă că merită.



      Mereu am fost de părere că oamenii nu ar trebui să intervină în esența magiei pure, dar atunci când fantasticul

și fabulosul te prind din urmă nu ai de ales decât să îl vezi pe Moș Crăciun făcând din oameni mari niște copii

cărora parcă le este frică să își amintească și de alte vremuri mai pline de savoare și imaginație. 

      Cauți reni rătăciți prin Chicago, ajungi pe la Polul Nord , acolo unde visurile unor generații întregi se întâlnesc și

aștepți o minune pentru a fi îndeplinite , încerci să te împrietenești cu o gașcă de elfi și să le explici în ce belele a

intrat Moșu' până când nu mai provoci o altă catastrofă.
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ȘTIAȚI CĂ: RENII SUNT NIȘTE ÎNOTĂTORI EXCELENȚI. VITEZA LOR DE A ÎNOTA POATE
AJUNGE PÂNĂ LA 10 KILOMETRI PE ORĂ.
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 Ene-Brega Ștefania, 11F

RECENZIE CARTE
     Romanul ’’ Crima perfectă’’ este o carte captivantă, un
thriller psihologic reușit, plăcându-mi să-mi dau seama de

faptul că scriitoarea ne lansase nouă, cititorilor, o provocare

,jucându-se cu mințile noastre și împrăștiindu-le puternic în

fiecare capitol.

    Ce m-a atras la început a fost incipitul brusc al primului

capitol, simțindu-mă deja intrigată:’’ Pip știa unde locuiau ei” ;

’’ Toți din orașul Little Kilton știau’’.

    Acțiunea cărții are loc în orășelul britanic Little Kilton, în
care ne este prezentată o adolescentă frumoasă și
populară pe nume Andie Bell, însă ascunde secrete

numeroase. Comportamentul ei negativ, nefiind catalogată

drept o fată cuminte, se datorează mediului toxic din care ea

provine. O asemănare izbitoare se regăsește și în romanul “

Ion” de Liviu Rebreanu, pentru că nici Ion nu era încadrat în

tabăra oamenilor buni, însă nu putea fi nici antagonist, pentru

că era rezultatul mediului din care el provenise, a problemelor

pe care le îndurase în copilărie.         Într-o noapte, Andie pur și simplu dispare, neînștiințând pe

nimeni. La scurt timp, Sal, iubitul acestei fete, este găsit mort în

pădure. Poliția are tot felul de supoziții : crimă sau sinucidere? Ei

bine, caz închis! Sal a fost declarat vinovat, pentru că a ucis-o pe

Andie, apoi s-a sinucis.

     Cum Litlle Kilton este un oraș mic, această poveste se

răspândește rapid și ajunge și la urechile Pippei , o elevă care a

luat acest caz, în cadrul unui proiect extins: jurnalism de

investigație, pregătindu-se pentru facultate. Proiectul începe cu

ajutorul lui Ravi, fratele lui Sal, descoperind falsa identitate

atribuită – de criminal. Însă, fiind aproape de adevăr, ajunge să-și

pună propria sa viață în pericol...

     Pe parcursul romanului, am început s-o îndrăgesc pe Pip,
dar i-am și invidiat inteligența, perspicacitatea sa , în căutarea

făptașului, existând o sumedenie de scene cu acțiune, contribuind

la un milkshake delicios cu răsturnări de situație.

    Un detaliu important despre acestă carte este popularitatea sa

ridicată de pe rețelele de socializare, adorată printre multe alte

romane superbe, fiind așezată pe raftul #BookTok de la Cărturești.

 Ichim Irina, 11E
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ȘTIAȚI CĂ: PENTRU A FI FOLOSIT PE POST DE POM DE CRĂCIUN, UN BRAD ARE NEVOIE DE
APROAPE 10 ANI CA SĂ CREASCĂ.
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Undeva în deal, în sus

Șade codrul spre apus

În ist codru secular,

Crește mândru un stejar !

Frunzele foșnesc duios

În ist codru luminos !

Vine toamna...

Ce te faci ?

Cu ce haine te îmbraci ?

Cad frunzele, rând pe rând...

Nu vreau să te văd plângând,

Codrul meu frumos și des !

Nu cred ca ai de ales !

Cu pastelul de culori, 

Toamna o să-ți dea fiori.

Rămâi trist și supărat,

Păsarile ți-au plecat !

Multe ai de îndurat

Bate din apus un vânt...

Crengile-ți sunt la pământ !

CODRUL

 Elena Posea, Clasa a 7-a

Ce este tinerețea ?

Care se scurge încetul cu încetul...

Răspunsul nu este atât de simplu,

Unii spun că ar fi cea mai scumpă,

Cea mai delicată, rafinată și dureroasă.

La început nu îți dai seama ...

Apoi te cuprinde ușor, ușor teama

C-o să rămâi fără timp, și, poate, doare,

Nu îți vine să crezi cât de repede trece,

Și ai vrea chiar să te întorci.

Iar atunci realizezi că nu mai poți....

Nu îți face viața amară, ai suferit destul,

Las-o așa cum este, apoi înveselește-te !

Și-ți promit că va fi bine !

Copilăria nu mai e....

Dar în sufletul tău , ai rămas tot copil...

Ai crescut, te-ai maturizat și este bine.

Acum totul depinde doar și doar de tine...

Poate că vei înțelege mai târziu,

Care a fost sensul tău pe această lume!

TINEREȚEA

 Elena Posea, Clasa a 7-a

"Atât natura, cât și timpul, au
un mod unic de a ne reînvigora

și a ne vindeca dacă le dăm
voie să lucreze asupra noastră"

 
Catherine Devrye



       Un sentiment straniu, nu-i așa? Nici chiar iubire, nici chiar ură, ceva între, linia subțire ce le desparte,
aceea era gelozia. Dar tu ai ști cel mai bine, căci ai fost sclavul ei secole la rând, dragă iubite pământene.
        Totul a început cu tine. Cu faptul că nu te-ai putut iubi niciodată, cu diminețile grele când gândul de a te uita

în oglindă îți făcea rău, cu serile extenuante, când lacrimile păreau că îți seacă corpul de orice energie ar fi existat în

el, orice dorință, dar în special cea de a trăi. Nu gândul de a ieși afară în soarele verii era un chin profund, căci alții

te-ar fi văzut așa cum erai, o ființă lipsită de orice frumusețe, de orice simetrie, ceva cu puțin mai evoluat decât un

animal, ceva ce te făcea să vrei să îți distrugi pielea, să îți frângi oasele și mai presus de toate, să îți ucizi sufletul. Din

vina lui plângeai. Din vina lui sufereai. Din vina lui trăiai.

      Apoi a continuat cu mine. Prima dată când ți-am captat atenția era iarnă, bineînțeles, căci aceasta îți dădea

putere, alinare, o mică minciună în spatele căreia să te ascunzi, un morman de zăpadă sub care să îți creezi

culcușul din care să privești lumea așa cum ți-ai dorit întotdeauna, fără ca ea să îți simtă prezența. Eram frumoasă,

mai frumoasă decât voi fi vreodată, dacă cuvintele tale au măcar vreun pic de adevăr în ele, și, neașteptat, pentru

doar o secundă, te-am făcut să uiți cine ești, te-am făcut să uiți ura pe care o adăpostea inima ta, lăsând loc

speranței că poate, măcar de data asta, va fi ca în povești, frumoasa prințesă îl va dezmorți, prin sărutul ei de gheață,

pe Făt-Frumos ce dormea latent în spatele măștii de monstru. Un vis reușit într-adevăr, însă, mereu trebuie să ne

trezim.

        Odată cu inevitabila mea respingere și cu trista destrămare a speranței tale, ai căpătat un nou țel. Era de parcă

în lunga ta călătorie mizerabilă găsiseși din întâmplare o oglindă care reflecta realitatea pe care ți-o doreai, în loc de

cea existentă, iar în încercările tale de a pătrunde în universul oglinzii, ai spart-o, lacrimi amare revărsându-ți-se pe

chip asemeni unui copil, pentru că, în ciuda a tot, ultimul tău gând era că cioburile aveau să te taie. 

     Ordinea naturală a lucrurilor din mintea ta ți-a șoptit că răzbunarea este răspunsul, că tu ai fost rănit, iar

dreptatea era necesară în această lume, un ochi pentru un ochi, nimic nu e fără de cost. Așa că ai plecat la război

împotriva unei oglinzi sparte, crezând că de această dată ești impenetrabil, masca ta atât de rezistentă că nici

măcar un diamant nu ar fi putut să o zgârie. Dar aceasta a căzut direct în mâinile mele, iar cele o mie de tăieturi pe

care ți le-am produs nu se vor putea vindeca niciodată. Și o știi și tu, căci suprafața oglinzii era blestemată, iar de

fiecare dată când o rană ți se va închide, de fiecare dată când se va vindeca și o nouă cicatrice se va forma, alta îi va

lua locul, sânge proaspăt și la fel de roșu precum cel de dinainte va curge, iar visele tale vor fi continuu alungate,

lăsându-te pe vecie trăind într-un coșmar în care orice ai face, orice ai încerca să schimbi, de fiecare dată, povestea

ta se încheie la fel, cu mine dansând pe mormântul tău.

ȘTIAȚI CĂ: FRIGUL IERNII UCIDE MAI MULT DE DOUĂ ORI MAI MULȚI AMERICANI DECÂT O
FACE CĂLDURA VARA.
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GELOZIA CE SE ASCUNDEA ÎN OASELE TALE



ȘTIAȚI CĂ: GERMANIA ESTE PRIMA ȚARĂ CARE A AVUT MINUNATA IDEE DE A ÎMPODOBI
BRADUL.
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      Și totul s-a sfârșit cu noi, urându-ne, disprețuindu-ne, doar

pentru că propria ta reflexie nu îți era suficientă.

        Poate acum, după toate prin care ai trecut, ai acceptat și tu

dragă iubite pământene, domnul meu de chihlimbar, că basmele

nu au mereu final fericit, că cele mai interesante au fost

dintotdeauna poveștile fraților Grimm și că uneori vrăjile nu

funcționează. Poate acum vei realiza că frumoasa rareori se

îndrăgostește de bestie și că singura dată când a făcut-o, în spatele

farmecului se ascundea un prinț chipeș cu o inimă de aur pe care

ea nu a trebuit să o învețe cum să bată, nu cea a unui monstru cu

suflet de tâlhar care nu a știut niciodată să se mulțumească cu ce

avea, așă că acum nu mai are nimic, rămânând gol și putrezind

pentru eternitate. Acesta ți-a fost destinul.

 State Laura, 11A

E momentul ce ne-aduce împreună, 

E Crăciunul cel mult așteptat,

Atunci când copiii colindă, 

Și fulgii de nea plutesc delicat.

Orașul este cuprins de magie, 

Magia Crăciunului, cea preferată, 

Pe care o simțim în suflete, 

Ca pe o imensă răsplată. 

Brazii îmbrăcați în diferite culori, 

Ne aduc aminte, cu mulți fiori, 

Că în noaptea ce urmează să vină,

Pe cer mai apare o lumină.

LUMINA NOPȚII ÎNSTELATE

 Tudor Alina-Elena, Clasa a 7-a

Străzile împodobite îmi zâmbesc iar argintiu

Și colindele răsună, iar și iar, până târziu.

Fețe vesele, grăbite, rătăcesc prin magazine

Pentru că, deja se știe, Moș Crăciun sosește, vine!

Și în casă, la fereastră, cu privire caldă, blândă,

Stă un copilaș ce-așteaptă fulgi de nea sau… poate-o zână

Care să-i presare-n cale, să-i aștearnă pe alee

Moșului covor frumos, când la noapte o să vie.

Lângă brad i-a pregătit un fursec și lapte cald.

Drumul Moșului e lung și ar vrea să-i sară-n prag.

Dar… deja a obosit, ochii grei îi cad alene

Și adoarme liniștit, cu Moș Ene pe la gene.

Dimineața, bucuros, lângă brad aleargă-ndată.

Inima îi bate tare, fața-i roșcovană toată.

Și zărește somnoros o cutie cu-al său nume.

Moș Crăciun a fost aici și-a făcut iar o minune!

MAGIA CRĂCIUNULUI

 Mihnea Iulian Nedelcu,
Clasa a VII-a

 Toma Ștefan, Clasa a 6-a
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ȘTIAȚI CĂ: DE-A LUNGUL TIMPULUI MOȘ CRĂCIUN A FOST ÎMBRĂCAT ÎN ALBASTRU, VERDE,
ALB ȘI ROȘU, DIN 1930, CULOAREA TUNICII SALE ESTE ROȘIE.
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      Eclipsa de Lună are loc atunci când Luna, în mișcarea ei în jurul Pământului, intră în umbra acestuia. Eclipsa se

întâmplă când Soarele, Pământul și Luna sunt aliniate suficient de exact (eclipsă parțială). Pe măsură ce lumina

soarelui pătrunde în atmosfera Pământului, stratul gazos filtrează și refractă razele în așa fel încât lungimile de

undă de la verde la violet din spectrul vizibil se împrăștie mai puternic decât roșul, dând astfel Lunii o tentă

roșiatică. Același efect are loc și la apus și la răsărit.

         Viitoarea eclipsă vizibilă la noi în țară va avea loc pe 5 Mai 2023.

ASTROFACTS

Racheta Artemis I (lansată pe 11 noiembrie) a orbitat Luna, trecând la doar 130 km distanță de suprafața ei.

Artemis înregistrează date care vor ajuta în misiunile viitoare. Aceasta se va întoarce pe Terra în data de 11

decembrie.

O exoplanetă este o planetă care ori își are orbita în jurul unei alte stele decât Soarele, aparținând deci unui alt

sistem planetar decât Sistemul nostru Solar, ori se mișcă liber prin galaxie. Telescopul James Webb ne arată că o

exoplanetă (la fel de mare ca Saturn) prezintă apă, dioxid de sulf si dioxid de carbon. Cercetările sunt încă în

proces. Acest telescop a descoperit și faptul că Titan (una din lunile lui Saturn) prezintă atmosferă, mări și nori.

Constelația Orion a revenit pe cer. Planetele vizibile în această lună sunt Jupiter (se vede ca o stea strălucitoare)

și Marte (o stea mai puțin strălucitoare, portocalie).

Luna plină în decembrie a fost pe data de 8.

Noutăți și evenimente viitoare



ȘTIAȚI CĂ: APROXIMATIV 12% DIN SUPRAFAȚA USCATULUI PLANETAR ESTE ACOPERITĂ,
PERMANENT, DE GHEAȚĂ ȘI ZĂPADĂ.

23

Crețoiu Teodora

Redactor-șef

Chirac Flavia

Popa Ioana Miruna

Paraschiv Silvia

Ichim Irina

Ene -Brega Ștefania

Geangoș Daria 

Nicolae Maria 

State Laura

Redactori

Șerban Victor Gabriel

Tehnoredactare computerizată

Copertă: Smochină Andrei

Compuneri:
Posea Elena

Șovăilă Alexandra

Poezii:
Baicu Cristiana

Nedelcu Mihnea Iulian 

Posea Elena

Tudor Alina-Elena

Desene:
Lăstun Luca

Macovei Antonia

Moise Alexandru

Sava Ioana

Stoian Ionuț

Toma Ștefan

Colaboratori

~SPIRIT  VLAHUȚIST・DECEMBRIE 2022~


