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La Teatrul Municipal Bacovia s-a 
deschis stagiunea cu o repetiție cu public 
a monodramei  Iulia, biata de ea de 
Gabriel Sandu 

Ai simțit vreodată dragostea ca pe 
o cădere în gol? Did you ever fall in love?  

Câteva impresii rămase după la-
boratorul-atelier care a avut loc după 
reprezentația Biancăi Babașa - studentă 
la IATC, publicul și-a spus părerea în 
prezența managerului teatrului Eliza 
Noemi Judeu, a scenografului Cristian 
Marin, a regizorului Irina Crăiță Mândră, 
moderând dezbaterea jurnalistele Laura 
Huiban și Andreea Gavrilă. Au fost opinii 
pro și contra, la o tematică a lesbianis-
mului. 

Eu am gândit cam așa: am spus 
câte ceva și-n sală. 

• Textul este dificil, fiind o 
psihodramă actuală și relevată simbolic 
ca decor, ca reacții, ca exprimare, ca 
structurare și gradare a acțiunii. Mono-
logul este cel mai dificil instrument în 
teatru. El trebuie să capteze atenția, să 
dea loc impresionării și sugestiei. Nu se 
poate spune că Bianca Babașa nu a 
reușit asta, prin joc scenic, prin trecerea 
de la o stare la alta, prin muzică, da, prin 
dans dezlănțuit. A repetat doar 5 zile pen-
tru reprezentație și desfășurarea i-a fost 
cursivă, legată. Să nu uităm că în cele 40 
de minute de monolog ea trebuia să 
spună povestea întreagă a dramei, de 
unde a plecat și de ce a ajuns în acel cre-
matoriu psihic al morții, trebuia să ne 
demonstreze că dragostea, azi, 
înseamnă cădere, că un tânăr, azi, nu 
are prea multe opțiuni și nu alege liber 
cum să trăiască, trebuia să demonstreze 
că unei sociețățI distruse tinerii îi răspund 
cu izolarea, cu sinuciderea. În fața absur-
dului răspunsul poate fi dual: revolta sau 
sinuciderea, așa zicea și Camus în Mitul 
lui Sisif…Iulia alege ambele variante: 
mai întâi revolta, și apoi sinuciderea. E 
posibil ca publicul, timorat de lumina 
sumbră (lumânări) și de cușca în care se 
desfășura mono-
drama să nu fi per-
ceput mesajul tragic 
al textului. Nu, nu pot 
să cred. Toate erau 
sugestie bine pusă la 
cale. Scenaristul nu a 
văzut altă soluție de 
decor care să se 
preteze și sinesteziei 
publicului, cu miros  și 
colorit funeste. Ca un 
cavou bacovian cu ul-
time transparențe și 
erau, pentru mine, cel 
puțin, copleșitoare, 
atinge-rile Iuliei pe 
Plasa care o izolau de oameni, de 
viață…Bun scenariu! 

• Tematica deranjează? Foarte 
bine, și realitatea deranjează, dar nu 
putem rupe arta de realitate, oricât și-ar 
dori vechii să rămânem îmbuibați în se-
colele trecute... Lumea se schimbă, 
lumea decade, lumea se sinucide și arta 

nu poate trăi într-o iluzie de rai și morală 
impusă. De aceea, textul delimitează, și 
determină, firește, reacții de revoltă la 
revoltă, de dezacord la dezacord... Am 
urmărit atentă textul și poate era nevoie 
de câteva repere mai detaliate de bi-
ografie, textul este fundamentat pe stare, 
pe emoție, lăsând suspendată povestea. 
Dar asta înseamnă dramă, deci la un 
asemenea text se poate lucra la 
nesfârșit, însă se poate și improviza și 
am avut de vreo două ori senzația de 
jazz scriptic.  

• Mai deranjează că temele pre-
miate acum sunt unele care tind să 
devină clișeu, decadența, tragismul, 
statutul femeii, homosexualitatea, 
violența, hărțuirea sexuală, crima... Aveți 
altă lume? Dacă nu, e bine să ne 
învățăm cu ce avem. Teatrul va urma 
mereu contextul cultural în care trăim și 
nu putem a-l face iluzoriu și altfel educa-
tiv fără să cădem în ipocrizie culturală. 

• Decorul? o cușcă! ce altceva? 
izolarea ca soluție, ca antecameră sinu-
ciderii, un fel de US And Them, cântat în 
anii '80 de Pink Floyd. Lipsa perspectivei. 
Mi-a părut ideal. Regia bună, inedită și 
au fost cârcoteli la muzica aleasă, cân-
tecul Mihaelei Runceanu, (E-adevărat, 
iubirea mea - versuri Roxana Popescu)  
deloc întâmplător și gândit de regizor, 
cred, cu dublu mesaj: iubire și destin.  

• Spunea Eliza Noemi Judeu:        
„- Vreau să demonstrez că actorul nu 
este un saltimbanc, ci un artist! Actorul 
trebuie să fie expresivitate!“   

Cu Iulia, biata de ea, actorul 
devine omul real contemporan, 
distrugător de bariere și opacități, expo-
nent al integralității artei, poezie, dans, 
expuneri video, muzică, dar și al realității 
sociale pe care o trăim.   

Este o cale de a deschide gustul 
pentru spectacolele hibride, atât de 
apropiate spectatorului, precum acest 
atelier teatral băcăuan reușit!  

• Da, am rostit formula magică; mi-

a plăcut! și nu regret dincolo de critici. 
Eliza Noemi Judeu știe perfect ce putem 
oferi publicului tânăr spre a nu-l pierde în 
hățișul lipsit de artă. Arta merge cu lumea 
și cu viața! Vă mulțumesc.  

La bună stagiune teatrală cu 
succes!  

Cristina Ștefan

Deschiderea  
stagiunii teatrale la Bacău

Luni, 9 septembrie 2019, a avut loc 
deschiderea noului an şcolar la Colegiul 
Naţional Catolic "Sfântul Iosif" din Bacău. 
La ora 10.30 a început sfânta Liturghie 
prezidată de PS Aurel Percă, episcop aux-
iliar de Iaşi. La celebrare au fost prezenţi 
reprezentanţi din partea autorităţilor locale 
şi a Poliţiei, superiorii şi formatorii împreună 
cu cadrele didactice şi personalul auxiliar 
care se ocupă de educaţia şi buna dez-
voltare umană, intelectuală şi spirituală a 
celor 71 de seminarişti şi 380 de elevi ai 
liceului. 

PS Aurel Percă a prezidat sfânta 
Liturghie de deschidere a noului an, însoţit 
la altar de pr. Anton Săboanu, directorul 
colegiului, pr. Isidor Dâscă, decan de 
Bacău, pr. Eduard Soare, vicerectorul Insti-

tutului Romano-Catolic "Sfântul Iosif" din 
Iaşi, de preoţii formatori şi 12 preoţi oaspeţi. 

În cadrul predicii, Excelenţa Sa a 
subliniat că toţi suntem implicaţi în procesul 
educaţiei - preoţi, profesori, părinţi -, primii 
beneficiari fiind desigur elevii, dar şi ei tre-
buind să contribuie cu propriul efort. 
Învăţământul nu este doar informativ, ci are 
şi menirea de a forma oameni. Cum poate 

fi îndeplinită o asemenea misiune? Numai 
urmându-l pe Cel care este calea, adevărul 
şi viaţa: "Cristos a venit să ne spună că des-
tinul nostru nu este unul pământesc, ci de 
a fi cu Dumnezeu". De la acest adevăr tre-
buie să pornim în incursiunea noastră de 
cunoaştere a tainelor lumii în care trăim. 

Cuvântul de încheiere a aparţinut 
părintelui director Anton Săboanu. 
Adresându-se colegilor profesori şi tinerilor, 
Sfinţia Sa a amintit că instituţia de care este 
responsabil de 26 de ani este asemenea 
unui drum care ajută la descoperirea 
capacităţilor, dar şi a limitelor: "Învăţăm, dar 
nu este suficient să acumulăm cunoştinţe. 
Trebuie să descoperim sensul lucrurilor, 
sensul vieţii noastre, ceea ce este bun, fru-
mos şi adevărat. Iar aceasta se face nu 

numai învăţând, dar şi educând. Este o 
mare diferenţă între a învăţa şi a educa, 
pentru că e posibil să avem oameni învăţaţi, 
dar fără educaţie". 

La sfârşitul celebrării, PS Aurel Percă 
a declarat deschis noul an de învăţământ şi 
a dăruit tuturor celor prezenţi binecu-
vântarea specială pentru începutul noului 
an şcolar. 

Pr. Marius Cojan 
 
**** 
Mai multe imagini de la 

acest eveniment puteţi vedea 
în Albumul foto: 9 septembrie: 
Bacău: Deschiderea anului 
şcolar la Colegiul Naţional 
Catolic „Sfântul Iosif" 
      (Text și imagini preluate 
de pe pagina WEB)

 Deschiderea anului şcolar  

la Colegiul Naţional Catolic  

„Sfântul Iosif"- Bacău 
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  STELIANA  BIGHIU-TOFAN  
 

Clasa a XII-a, C.T. „Dimitrie Ghika”, 
Comănești, jud. Bacău 

Prof. coord. Munteanu Silvia 
 

 Labirintus 
 

Un val de liniște se așternuse 
peste seara răcoroasă de aprilie. Toți co-
pacii își strânseră florile ca să le ferească 
de frigul nopții și de privirea arzătoare a 
lunii. Din când în când se auzeau aripile 
rătăcite ale unei păsări care nu-și găsea 
cuibul și lătratul unui câine, care abia 
acum își dăduse seama că era timpul să 
se odihnească în confortul unui coteț de 
lemn. Zidurile unei cetăți se întrezăreau 
spre linia orizontului, înconjurate de copaci 
cu frunze abia ieșite din muguri și 
susținute de rădăcinile lor vechi de câteva 
sute de ani. Norii nu erau departe de 
crestele cetății, iar când ploaia își cobora 
lacrimile aproape de ele se înnegreau ca 
niște smochine coapte. 

-Vreo noutate? Spuse o fată 
sprintenă care tocmai alergase să ajungă 
un grup de trei băieți. 

-Dacă faptul că am găsit o hartă 
indescifrabilă e o noutate pentru tine, 
atunci da. Îi răspunde mai răutăcios unul 
dintre băieți. Ceilalți doi păreau prea 
ocupați încercând să citească ceva încur-
cat ca să-i acorde atenție.  

-Deci nu ați reușit să citiți nici 
măcar un cuvânt? Sper că nu am fugit de 
acasă degeaba...Îmi datorați multe 
explicații, dar mai curând nu mie, ci tatei 
care are să mă încuie în casă în fiecare 
noapte și... 

-Vrei să taci puțin? O întrerupse 
unul din ei pe fata care începuse să-și 
asume lucruri care nici măcar nu ar fi putut 
deveni realitate. 

-Labir... Labiri... Sunt sigur că asta 
scrie aici! Se răsti al treilea ca să se facă 
auzit, căci felul lui înecat de a vorbi nu-l 
ajuta deloc. Uită-te și tu, aici în mijloc nu 
poate să scrie decât ceva care începe cu 
Labiri... Se opri brusc încercând să de-
scifreze ceva pe fața colegilor săi, însă 
efortul lui se dovedi în zadar, căci lumina 
lunii nu era atât de puternică și coroanele 
copacilor o împiedicau să pătrundă până 
la ei. Mă resemnez! zise după câteva 
minute în care se priviră unii pe alții. 
Încercați și voi, că nu sunt eu singurul care 
vrea să știe adevărul... Bănuiesc că și voi, 
la fel ca mine vă gândiți ce s-o fi aflând 
între zidurile negre ale cetății de pe deal, 
ce locuiește acolo atât de periculos încât 
nimeni nu se apropie de ea și toți cei care 
au îndrăznit să facă asta au fost dați 
dispăruți. 

-Ne-am avântat într-o călătorie 
care ne-ar putea costa viața, așa că cine 
nu se simte în stare e liber să plece, dar 
să-și țină buzele lipite unele de altele, căci 
lucru acesta nu poate ieși din cercul nostru 
niciodată! Luă cuvântul cel mai înalt dintre 
băieți, vorbind cu un aer grav de lider re-
sponsabil. 

-Ce-i cu solemnitatea asta? Se 
întrebă ca pentru sine fata. Eu nu plec. Dă-
mi harta să văd ce pot descifra și eu. 

Smulge hârtia și începu să o cerceteze 
gânditoare. 

-Eu rămân, dacă o să ne iasă în 
față vreo creatură, știți pe unde să vă 
întoarceți. A început pe un ton glumeț cel 
de-al doilea băiat care era cel mai aproape 
de fată, făcând-o să tresară. 

Dar ea nu tresărise la auzul 
premonițiile înspăimântătoare ale 
băiatului, ci cu degetul pe harta din mâna 
ei a început să sară într-un picior de parcă 
descoperise ceva foarte important. Cei trei 
își îndreptară privirile spre fața ei veselă, 
întrebându-se în gând cum de putea să se 
bucure așa când ei se gândeau la cele mai 
urâte scenarii. S-ar fi apropiat și ei să 
împărtășească aceiași bucurie, însă cel 
mai înalt găsi de cuviință să îi 
poruncească: 

- Nu te mai mișca atât! Arată-ne și 
nouă, doar nu te duci singură... 

-Scrie Labirint în mijloc. Răspunse 
fata fericită. Mi-a luat câteva secunde să 
descifrez. Cât timp puteați să economisiți 
dacă mi-o dădeați mie de la început! 

Resemnați, băieții priviră pentru 
câteva secunde hârtia ca să-și valideze și 
ei descoperirea și se hotărâră să 
pornească la drum. Fata se depărtase de 
grup, o luase înainte avântându-se, sărind 
când într-un picior când într-altul. În urma 
ei, ceilalți nu voiau să grăbească pasul, 
uitându-se când la legănările grațioase ale 
fetei, când la cetetea cea neagră care îi 
aștepta în zare. 

După o bună bucată de drum, 
luna dispăru printre frunzele copacilor cu 
flori închise, iar întunericul le opri pasul. 

-Trebuia să fi luat o lanternă cu 

tine. Începură reproșurile copilărești. 
-Cine pleacă la drum noaptea fără 

lumină? Răsună glasul fetei la o distanță 
de câțiva pași. Se oprise și ea din mers, 
dar acum se îndrepta spre băieți, căci 
singurătatea era mai gravă fără siguranța 
de sine. Am văzut un semn, mai la 
dreapta; continuă ea, în timp ce băieții o 
ascultau încurcați. Scria pe el Labirintus, 
da Labirintus... Am citit bine. 
  Cu toții răsuflară ușurați și stând 
mai aproape unii de alții, porniră din nou 
la drum, însă de data aceasta, fără lumin 
lunii, nu-și mai puteau permite un pas 
încetinit și gânditor. Pădurea se întindea 
în fața lor, stufoasă și solemnă, iar semnul 
e spre care vorbise fata, indica o cărare 
dreaptă, cu pământ bătătorit de picioare 
omenești.  

- Uite că luna se vede din nou! 
Observă unul din băieți, după ce-și coborî 
privirea spre ceilalți. Nimeni nu mai scotea 
un sunet. Tot spiritul lor de copil parcă 
dispăruse așa cum dispare ceața de pe 
vârfurile munților când răsare soarele.  
 Cu pașii mai vioi ca altădată, 
grupul ajunse la porțile cetății. Cu litere 
mari scria desupra porții: Labirintus, iar 
dedesuptul acestei inscripții era desenat 
de o mână stângace un chip fermecător 
de femeie.  

-Poate totuși nu am venit degea-
ba... Cugetă unul din ei cu voce tare. 

-Cine ți-a zis că am venit dege-
aba, în primul rând? Și în al doilea rând 
mai taci că ne sperii cu vocea ta smolită. 
Parcă vorbește o fantomă prin tine... Îi se 
răspunse pe un ton batjocoritor. 

-Ești foarte frumoasă! Ți-a spus 
vreodată cineva asta? Remarcă deodată 
băiatul cel înalt, uitându-se insitent la 
chipul fetei. Ea își întoarse fața, lăsând să-
i cadă părul pe obraz. Nu părea deloc 
intimidată de complimentul primit, dar nici 
nu părea că îl va lua în serios. 

-Cine ne deschide nouă poarta? 
Se mai întrebă fata, în șoaptă, încercând 
să împingă cu ambele mâini poarta de 
ziduri, însă fără nicio speranță că o va 
putea deschide. 

Băiatul cel înalt își îndreptă 
spatele și apropiindu-se de fată spuse 
mândru: 

-Îți deschid eu poarta, doar n-am 
făcut box trei ani degeaba!  

Cei trei chicotiră pentru câteva se-
cunde, înainte ca el să le arunce o privire 
răutăcioasă pe care nu o mai văzuseră 
niciodată. Fata era mai tăcută ca de obi-
cei, se uita fix la chipul femeii desenate pe 
poartă și nu observă când băiatul, în încer-
carea lui de a împinge poarta la unison cu 
ea, îi atinse mâna într-un mod mult mai 
senzual decât gesturile pe care le 
obișnuiau în cercul lor de prieteni. Sub 
privirea lor mirată, poarta se deschise larg, 
cu un scârțâit greoi, iar în fața lor se întin-
deau patru drumuri zidite din toate părțile, 
fără un acoperiș protector. 

-Nu e nimeni pe aici? Poate ar tre-
bui să ne întoarcem... Se pronunță băiatul 
mai pesimist, însă remarca rămase doar 
pentru sine, căci ceilalți erau prea ocupați 
de curozitate ca să-i bage în seamă vocea 
înceată. 

-Sunt exact patru direcții, câte una 
pentru fiecare. Hai să ne despărțim și ne 
întâlnim aici mai apoi să tragem niște con-
cluzii...Spuse băiatul care nu vorbise mai 
deloc până acum.  
Se uita cu interes în toate direcțiile, agitat 
și curios, alungând toată monotonia care 
se strânsese în jurul lui pe întreg parcursul 
călătoriei. 

-De ce să ne despărțim? Ești 
nebun? exclamă înspăimântat băiatul 
înalt. Nu ți se pare că Libirintus înseamnă 
labirint și că o să ne rătăcim pe aici? Tu 
vrei să te mai întorci acasă? 

-Eu nu vreau să ne despărțim! Eu 
vreau să merg cu el. Zise fata care abia 
acum părea să înțeleagă ce se vorbea așa 
de aprins în grup. 

- Hai să nu ne certăm, ce naiba! 
Am ajuns până aici. Mergem toți pe 

aceiași direcție și mai apoi mai vedem ce 
o să găsim pe drum. Îi potoli cu în-
demânare băiatul, care își asumase 
funcția de lider de mai multe ori. 

Toți au fost de acord pentru mo-
ment, și și-au îndreptat pașii spre direcția 
arătată de cel care vorbise cu câteva clipe 
mai devreme. Labirintul era luminat de 
razele bogate ale lunii, care neîmpiedicate 
de nimic desenau umbre întunecate. Pașii 
foșnăiau încet, înconjurați de gândurile 
care pluteau în aer.  

La capătul zidurilor, unde labirintul 
cotea, toți se opriră, stând în cumpănă 
pentru câteva secunde, după care, fără 
nicio altă vorbă își continuară mersul, căci 
nu mai erau nevoiți să se pronunțe asupra 
unei eventuale despărțiri. Mergând unul 
lângă celălalt, fata își flutura delicat mâna 
atingând-o pe cea a băiatului, care 
tresărea mereu, până când i-o prinse și nu 
îi mai dădu drumul. Părcă se înlănțuiau 
într-o taină, căci nimeni nu le obervase 
apropierea; părea un gest atât de natural, 
ca și cum mâinile lor fuseseră făcute una 
pentru celălaltă. 
 - Ce se vede acolo? Spuse unul 
dintre băieți arătând curios cu degetul spre 
capătul drumului, unde se întrezăreau 
niște oseminte omenești.  

Mai mult uimiți, decât speriați, cei 
patru se opriră în dreptul unui schelet, a 
cărui oase împrăștiate  păreau că 
alcătuiesc un om obosit de cale, care 
adormise la marginea drumului și nu mai 
avusese puterea să se ridice și să ia 
căutarea de la capăt. 

-A murit singur... Zise trist fata. 
Nu departe de locul în care se 

aflau, aceiași priveliște îi întâmpina. Două 
schelete a căror mâini râmăseseră 
încleștate îi priveau pe cei patru muritori. 
Se țineau de mână, întocmai ca doi 
îndrăgostiți. 

- Au murit împreună... Exclamă 
fata ca și cum realizase ceva sublim, 
fermecător. Hai să murim împreună! Să nu 
ne despartă nici moartea! Mai adăugă 
uitându-se la băiatul cel înalt cu un 
amestec de dragoste și eternitate.  

Un sărut, o simplă atingere a 
buzelor fu răspunsul primit. 

Cei doi băieți erau martori la 
această scenă străină de ei, se uitau unul 
la altul nedumeriți, însă fascinați în același 
timp. În lumea lor, îndrăgostiții nu păreau 
a fi deranjați nici de împrejurimi, nici de 
ploaia care tocmai întunecase cerul. 

-E așa de trist... Remarcă unul 
dintre băieți. 

Celălalt ar fi vrut să-i răspundă, 
însă o apăsare nu-l lăsa să-și elibereze 
gândul, așa că reuși doar să arunce în 
vânt câteva întrebări: 

-Ce se întâmplă? Unde suntem? 
Ce este acest Labirintus? 

O voce străină și o înfățișare de 
zeitate se arătă celor doi, grăind ca dintr-
un abis neînțeles 

-Aici e dragostea. Labirintul iubirii 
s-a transformat sub picioarele voastre! Aici 
rătăcim până la moarte, cuprinși și 
înflăcărați de pasiunea unei iubiri care ne 
destramă sau ne completează. Aici ajung 
toți, toți până la unul. Nu se poate ca 
cineva să nu fi fost vreodată îndrăgostit! 

DENISA MARIA  GAVRILĂ  
Clasa a X-a, C.N.  

,,Gheorghe Vrănceanu”, Bacău  
Prof. coord. Marinov Doina 

 
Sub paşi solitari 

 
 
Mă plimb pe străzi alene, 
Dar plouă torenţial… 
Și-n trista atmosferă 
E-un aer cordial. 
Îmi sunt fatidici paşii 
Și totul mi-e străin, 
Iar inima mi-e plină  
De zgomot unanim. 
Mi-e drumu-ntunecat, 

Dar mintea mi-e lumină 
Și chiar de nu-mi văd paşii 
Simt urma lor divină, 
Mai am doar o-ntrebare 
Sau poate doar un vers 
Ce-acum pribeag îmi pare  
Și lipsit de sens. 
Pe cer nu-i nici un soare… 
Oamenii sunt goi, 
Iar eu aştept, în ploaie, 
Răspunsul de apoi. 
 
 
Amor labirintic 
 
„Am întârziat” - 
Am auzit povestea asta des. 
Am întârziat să iubesc, 

Iar acum iubesc doar din interes. 
„Am uitat” e doar o stea dintr-o galaxie: 
Minciună din pasiune- 
Adevăr din gelozie. 
Nu este despre iubire 
Sau idei rupte din frânturi de amintire. 
Este despre prezent, 
Despre paşi prea grei 
Care încă lasă-n urmă ritm cadent. 
Sunt eu între Eros și Thanathos. 
 
Mitul e o replică prea tăioasă… 
E regret? 
       Sau numai metastază amoroasă? 
Zâmbete în obraji palizi 
Și lacrimi pe buze… 
Poate sunt eu legenda supremă 
Sau doar efectul unei lumi confuze.
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CONCURSULUI NAŢIONALCONCURSULUI NAŢIONAL  „Alecsandriana „Alecsandriana -creativitate şi literatură”-creativitate şi literatură” 
BACĂU, ediția a XIII-a, 2019 

BEATRICE ELENA AIRINEI  
Clasa a V-a, Școala Gimnazială Nr. 10, Bacău 

Prof. coord. Elena-Lia Chelaru 
  Zbor din labirint 

 
Ce este copilăria? Iată o întrebare simplă, la care 

Anabella nu putea oferi un răspuns. Pentru ea, copilăria 
nu era o perioadă importantă a vieții, nu îi oferea zâm-
bete, nu-i trezea amintiri și nu-i încolțea în suflet senti-
mente unice. Anabella era o fată de treisprezece ani, cu 
părul negru ca abanosul, cu ochii albaștri aidoma 
picăturilor cristaline de ploaie și tenul măsliniu.  

Într-o frumoasă zi de vară, pe când soarele, 
vrăjitorul cerului, arunca cu săgeți de foc spre pământ, 
Anabella a decis să-și petreacă ziua în grădină, întinsă 
pe iarba verde precum smaraldul. În timp ce contempla 
toată frumusețea naturii din jurul ei, neschițând nici măcar 
un zâmbet, se gândea cât de frumos ar fi să se în-
truchipeze într-o pasăre măiastră, să străbată înălțimile, 
sau să fie un copac care să ghideze păsările spre înaltul 
văzduhului. Toate ar fi încântat-o mai mult decât să audă 
mereu vocea părinților spunându-i: ,,Ești doar un copil… 

nu știi nimic!”. O înspăimânta copilăria, nu vedea nimic 
interesant, nu simțea bucuria jocului, ci, mai degrabă, 
etichetarea celor din jur o agasa.    

Vântul care compunea o simfonie a singurătății 
printre ramurile copacilor a făcut-o pe Anabella să închidă 

ochii și să-și imagineze că este o firavă pasăre. În câteva 

clipe a zburat cu gândul spre înălțimile cerului, 
transformată într-o micuță vietate. În jurul ei, norii au în-
conjurat-o ca un labirint. A început să zboare, dar 
înlănțuirea lor o cuprindea tot mai strâns. A început să se 
îngrijoreze, aripile îi obosiseră, nu găsea nicio ieșire. S-a 
oprit pentru a se odihni în brațele unui nor. Și-a recăpătat 
energia și a continuat zborul prin labirint. Era foarte tristă, 
îi era dor de pământ, de câmpia verde, de jocurile ei , de 
copilărie. Voia să-i spună cineva că este mică și nu poate 
străbate în zbor înălțimile. În labirintul norilor nu existau 
locuri în care putea să se ascundă. Zborul ei se oprea de-
seori în colțurile reci și tari, în porțile ferecate cu lacăte 
uriașe. După ore de zbor, micuța pasăre a găsit calea 
spre ieșire. S-a lăsat purtată pe aripi de vis spre pământ… 
a deschis ochii; se afla pe iarbă verde și moale, 
înconjurată de fluturi multicolori ,,Mă bucur că sunt copil! 
Ce frumoasă este copilăria!”, a strigat ea cu putere.  

A înțeles să aprecieze frumosul din jurul ei, să se 
bucure de tot ce-i oferă viața. A priceput atunci că tot ceea 
ce numim simplu ,,copilărie” nu este doar o vârsta, ci este, 
mai degrabă, zborul spre fericire, spre idealuri, spre eter-
nitatea unor visări. A realizat că viața îi oferise cel mai de 
preț cadou și abia aștepta să-l deschidă și să se bucure 
cu nesaț de el. Cât de reală și plină de armonie vedea 
acum Anabella… COPILĂRIA! 

ELENA  AMARINEI  
Clasa a XII-a, C.N. „Calistrat Hogaș”, 

 Piatra Neamț, jud. Neamț 
Prof. coord. Neculăeș Cristina 

 
Linia de final 
 
Mă-ntorc cu fața spre Apus 
C-am scris „the-end” pe foaie, 
Am scris în versuri 
Gând de rând, 
Dorind o altă cale. 
O cale care să-mi arate 
Răspuns la întrebări. 
M-am rătăcit în căutare, 
În labirintul nefiresc 
Al vieții trecătoare. 
Și am rămas c-o singură întrebare: 
Ce-am însemnat Eu oare?! 
 
 
 ALEXANDRA ANTIP 

Clasa a XII-a,    
C.N. „Vasile Alecsandri”, Bacău 

                                                 Prof. coord. Călina Stroe  
Dorul din labirint 
 
Sângele cu saliva s-amestecă-n gură 

Și fierea pe jos se prelinge nebună 
Și vinele pulsează neîncetat 
Și inima-n piept mi-e de necontrolat. 
Toate se zbuciumă și țipă în mine, 
Ca de aer și apă, mi-e dor de tine. 
Dar tu ai plecat departe în labirintul vieții, 
Iar eu am rămas în vremurile ceții 
Și deplâng ce nu a fost să fie, 
Iubire, fericire, nebunie, 
Dar mai ales ce a fost și nu va mai fi, 
Iubire, nebunie și fericiri de câte o zi. 
 
 
AMALIA EKATERINI APETRI 

Clasa a IX-a, C.N. „Ștefan cel Mare”,  
Tg. Neamț, jud. Neamț 

Prof. coord. Filioreanu Nicoleta 
 
Alegerea 
 
Știi că nu-i cale de întoarcere  
Și drumul se bifurcă 
Nu e decât o singură alegere  
Care-ți poate da de furcă. 
Poteca aceea împietrită 
Și fără de suflare 
Ți-e ciudă că e prăfuită, 
Dar bună pentru alinare. 

Te uiți cu grijă înapoi, 
Căci totul este vag, 
Doar amintirile se mai zăresc greoi 
Iar tu tot călătorești, precum un mag. 

GEORGIANA MĂDĂLINA BOTOI 
 

Clasa a X-a, Colegiul Economic  
„Ion Ghica”, Bacău 

Prof. coord. Iftimiu Nicoleta  
 

Labirintul din oraș 
 
Este o zi frumoasă de vară și mă în-

drept spre aeroport.  
Am uitat să mă prezint. Mă numesc 

Popescu David, am douăzeci de ani și 
sunt fotograf de 2 ani, dar am vrut să fiu 
turist pentru prima oară. O oră mai târziu 
ajung în aeroport. Aeroportul era mare și 
plin de oameni diferiți, de culturi diferite. 
După controlul din aeroport, merg spre 
avion repede ca să nu-l pierd. Mă urc, mă 
așez la locul meu, apoi avionul decolează. 

După un lung și obositor zbor, 
ajung, în sfârșit, în New York. Primul lucru 
văzut încă din aeroport este că erau mulți 
oameni foarte diferiți, mai diferiți decât în 
aeroportul din care am plecat. Merg spre 
marele oraș în căutarea unui hotel. Văd pe 
cineva și  întreb de un hotel. Persona nu 
știe pentru că este turistă. După  aceea 
pleacă mai departe. Am mai întrebat pe o 
altă pesoană, dar același răspuns era.       

După o jumate de zi, mai târziu, am 

găsit un hotel. Intru în hotelul „Hudson 
New York”,  mă cazez, merg spre camera 
mea și ajung după un sfert de oră pentru 
că era la etajul șapte și am vrut să fac 
mișcare, așa că urc scările. Intru și îmi 
place totul, îmi despachetez bagajele, apoi 
mă îndrept spre terasă ca să văd orașul 
noaptea. Deschid ușile... Prima reacție a 
fost wow, eram măgulit de centrul orașului 
pe care îl aveam ca priveliște. Totul era 
colorat și nu știai unde să te mai uiți. Zici 
că locul a fost pictat și pus tablou la un 
muzeu de artă. Luminile erau ca un foc de 
artificii... Mă uit la ceas și văd că este două 
dimineața. Mă gândesc că a trecut repede 
timpul deoarece sunt captivat de 
priveliștea luminilor de pe panourile pu-
blicitare de pe clădiri și  de agitația din 
oraș, deoarece te suprinde la fiecare minut 
cu câte ceva.  

Mă decid să merg la culcare, intru 
înapoi, mă schimb și mă așez pe pat. 
adormind instant. A doua zi mă schimb, îmi 
iau aparatul de fotografiat și merg la 
restaurantul din hotel în care eram cazat. 
Luminile soarelui bat pe firele de păr 
blonde. Mă simt ciudat, deoarece pe tri-
coul alb apărea un personaj dintr-un 
anime care semăna cu... Dar îmi revin și 
mă aşez  la masă ca să iau micul dejun. 

Ies din clădire și merg spre Statuia 
Libertății. Iau un taxi și într-o oră ajung, 
pentru că am fost blocați într-un trafic 
foarte aglomerat. Statuia Libertății era mult 
mai mare decât în poze și era fumoasă. 
Îmi imaginam femeia din fața ochilor ca o 
prințesă liberă, o prințesă care și-a găsit 
libertatea după mult timp în care a ascultat 
după regulile stăvechi ale acestui oraș. Din 
cauză că nu mai aveam mai mulți dolari, 
am mers să caut Empire State Building. 
Am mers ce am mers, până când m-am 
decis să merg la un grup. Am întrebat în 
engleză că poate nu erau turiști, mă gân-
deam eu, dar ei au spus în chineză cred, 
nu știu în ce limbă au vorbit, dar cred că 
sunt din Asia, cel mai probabil. Merg și fac 

poze în toate locurile până când nu mai 
am memorie la cameră. 

Mi-am făcut prieteni noi din Statele 
Unite ale Americi, Franța și Coreea de 
Sud, adică mai exact ei au venit din 
Florida, Las Vegas, Louisiana, Hawaii, 
Paris și Seul. Fiecare mi-a povestit cum 
este acest loc magnific și unde sunt 
locurile turistice din New York, cum ar fi 
„Lombardi`s Pizza”, The New-York Histor-
ical Society, podul Brooklyn sau Central 
Park New York. Merg până când mi-am 
dat seama că m-am pierdut și telefonul îmi 
arată că nu mai aveam baterie. Apoi mi s-
a închis telefonul. Merg și mă uit la clădiri 
și sunt plăcut surprins, deoarece nu m-am 
așteptat să fie așa de frumoase luminile 
orașului și ajung în partea cealaltă. Era 
fermecător. Fiecare culoare rece se 
combină perfect cu fiecare culoare caldă.  

Văd o stație de autobuz. Unul care 
se pregătea să plece. Fug, dar acesta 
pleacă și merg pe jos spre centrul New 
York-ului. Nu știam unde eram, dau peste 
o fată fără să vreau. Fata cu ochii ei 
albaștri ca marea, cu părul blond ca 
soarele, îmbrăcată într-o rochiță mov ca 
cerul la apus cu dantelă până la genunchi  
începe să râdă. 

(Continuare în pag. 4)
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. Apoi încep să râd şi eu. Ea își dă seama 
că m-am pierdut, mă ridic și o ajut și 
mergem spre parc. (...) Ne despărțim și 
merg spre hotel. Iar mă pierd, dar noroc 
că am văzut hotelul că se află aici și merg 
spre camera mea. Ajung și adorm fericit.  
A doua zi mă trezesc, îmi ridic capul. Văd 
că iar am adormit în timp ce editam un 
album de nuntă. Oh! Nu, trebuie să-l ter-
min azi, că în câteva ore vin mirele și 
mireasa. Mi-a plăcut visul, a fost plăcut. 
Zici că aveam aripi și am zburat spre New 
York. Cred că voi pleca cu avionul spre 
Statele Unite ale  Americi să vizitez locurile 
pe care le-am visat, iar de data viitoare tre-
buie să îmi amintesc că trebuie să știu și 
alte limbi, că poate când voi ajunge mă 
înâlnesc cu cineva din China, spre exem-
plu, și trebuie să ajut persoana 
resprectivă, sau poate mă întreabă ceva 
și e mai bine să știi decât să taci în 
neștiință. 
         Păcat că a fost un vis! Îmi plăcea  
fata din vis, zici că era un înger venit din 
rai, chiar m-am gândit dacă e zeița 
frumuseții sau dacă este un om. Asta nu 
conta pentru mine, pentru că tot la fel de 
frumoasă era. Cred că visul este un fel de 
premoniție, nu știu, dar atâta timp cât știu 
ce vreau, pot. Niciun obstacol nu mă poate 
învinge pe mine. 

Labirintul din oraș 
(Continuare din pag. 3)

Poetul 
 Ion Creangă 

 
În anul 2017, Consiliul Județean 

Neamț, cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din 
România,  a instituit Premiul Național „Ion 
Creangă” pentru proză, Opera Omnia, cu 
prilejul împlinirii la 1 martie a 180 de ani 
de la nașterea marelui povestitor din 
Humulești. 

Ion Creangă este cunoscut și apre-
ciat în țară și în lume pentru poveștile sale 
pline de umor, în special prin opera sa de 
bază Amintiri din copilărie, considerată 
o lucrare memorialistică, deși depășește 
această trăsătură. Citită, recitită dintr-o 
perspectivă hermeneutică. Amintirile din 
copilărie este un roman în toată regula, 
cu multă ficțiune, cu un erou principal, cu 
multe date interpretative. 

Acordarea premiului care s-a făcut 
la casa părintească  din Humuleşti a scri-
itorului, a fost precedată de un simposion 
ţinut la Piatra-Neamţ, intitulat Ion Creangă, 
un homerid în povestea fără de sfârşit a 
lumii? Au prezentat scurte comunicări unii 
nominalizaţi pentru premiu şi alţi exegeţi 
ai marelui povestitor. Cineva a amintit că 
Ion Creangă a scris şi poezii şi a exem-

plificat prin cunoscuta Păsărica în timpul 
iernii şi atât, ale cărei versuri sunt cunos-
cute de prin primele clase primare.  

În Ion Creangă, Opere, seria Scri-
itori români, Editura Minerva, Bucureşti, 
1970, ediţie îngrijită de Iorgu Iordan, într-
un capitol intitulat Versuri originale sunt 
trecute următoarele poezii scrise de Ion 
Creangă: Păsărica în timpul iernii, Nu lu-
crezi, n-ai ce  mânca şi Ia! Clopoţelul 

sună. Acestea sunt urmate de capitolul 
Poezii populare: Când eram în floarea 
mea, Mieluşica, Bratu şi Lina Cătălina, 
care, după cum afirmă Iorgu Iordan, au 
fost culese de la o soră medicală de la 
Spitalul Brâncovenesc din București, iar 
sora era din Craiova. Îl vedem, prin ur-
mare, pe Ion Creangă în trei ipostaze, de 
povestitor, de poet și de culegător de fol-
clor. 

Iorgu Iordan califică poeziile lui Ion 
Creangă ca moralizatoare și de infimă 
importanță în raport cu proza sa. Desigur, 
orice cititor mai avizat al operei lui Ion 
Creangă poate face o astfel de apreciere. 
Asta nu înseamnă că poeziile lui Ion 
Creangă nu au o anumită valoare estetică. 
Păsărica în  timpul iernii poate fi 
considerată moralizatoare doar prin ul-
timele patru veersuri: 

Dumnezeu care-a făcut-o 
Pe dânsa, ca și pe noi, 
O nutrește si-o-ncălzește, 
El o scapă din nevoi! 
În rest ni se prezintă o poezie cu 

tentă existenţialistă. Pe copii însă nu-i 
interesează părerile criticilor, dacă poezia 
este moralizatoare sau nu. Păsărica în 
timpul iernii este o poezie sui-generis 
pentru copii. care stârneşte profunde sen-
timente de compasiune faţă de asemenea 

vietăţi. Ion Creangă a compus-
o special pentru manualul său 
şcolar. 

Nu lucrezi, n-ai ce mânca 
este în totalitate o poezie moral-
izatoare, sunt formulate o serie 
de sentinţe, parcă am fi la un 
proces: 
Ar fi un mare păcat 
Omul leneş de-ajutat 
Sau: 
Cine ziua nu munceşte 
Doarmă noaptea nemâncat.  

Pentru a fi convingător, 
Creangă apelează şi se foloseşte de ideile 
din fabula Greierul şi furnica de Jean de 
La Fontain. Imputându-i că a cântat toată 
vara, furnica îi dă sfat greierului să 
muncească, să fie strângător pentru a 
avea ce mânca: 

Iar la vara viitoare, 
Măi jupâne greieruş, 
Fii ca mine strângătoare,  
Nu tot trage din arcuş. 

Ia, clopoţelul sună este un tablou 
al etapei trecerii de la transportul cu ani-
male la, putem să zicem, transportul 
mecanizat. Clopoțelul nu este un clopoțel 
de la o școală, ci unul dintr-o gară a CFR. 
Poemul, față de celelalte două poezii, este 
de mai mari dimensiuni, cuprinde 32 de 
versuri.  

Prozodia este însă aceeași, ver-
surile sunt ușor de receptat de către copii 

Căutând pe Internet informații de-
spre Ion Creangă am dat și de alte poezii 
scrise de humuleștean și care n-au fost in-
cluse în ediția Ion Creangă scoasă de 
Iorgu Iordan 

Altă poezie nepublicată în Iorgu Ior-
dan este Nașterea mântuitorului. Trans-
figurarea fenomenului este asemănătoare 
cu trei Crai de la Răsărit 

Se întâlnesc păstorii,  
În Betleem colo-n oraş 
Dormeau visând locuitorii 
Iar lângă turmă, pe imaş 
Stăteau de pază, treji, păstorii. 
Imaginea feerică a cerului, îngerul 

care vestește venirea mântuitorului. 
Din slăvi un înger coborî: 
’’Fiţi veseli’’- îngerul le-a spus 
și  staulul în care stătea Isus Cristos 
Pe fîn, în iesle sta culcat 
Micuţul prunc: Isus Christos. 
Tot pe internet este dată poezia Li-

vada. Doi copii sădesc pomi care devin o 
livadă frumoasă. Este o creație tot 
educativă. 

Dintre poeziile populare se disting 
Mielușica ca o variantă a Mioriței, ritm, 
măsură, temă, mai puțin reușită ca 
filosofie, și Bratu ale cărei versuri le-am 
auzit spuse cu prilejul Anului Nou, Banda 
lui Bujor, Banda lui Iancu. 

Şi în poezie, Ion Creangă se 
dovedeşte acelaşi dascăl ca în povestirile 
didactice Inul şi cămeşa, Acul şi baro-
sul, Povestea unui om leneş, Pâcală, 
Ursul păcălit de vulpe etc.  

Prin lecturarea acestora, copiii 
trăiesc momente de satisfacţii şi capătă şi 
o serie de cunoştinţe despre lumea 
înconjurătoare. Dar, Ion Creangă nu este 
un poet numai prin poeziile amintite, ci și 
prin opera în proză, în special Amintiri 
din copilărie, un autentic și original poem 
despre vârsta inocenței: copilăria.   

Emil Bucureșteanu

ELENA - IZABELA MANTEA  
 

Clasa a IX-a, Colegiul Național  
„Ștefan cel Mare”,  

Tg. Neamț, jud. Neamț  
Prof. coord. Filioreanu Nicoleta 

 
Labirintul vieții noastre 

 
Pașii vieții noastre ne ghidează în 

șerpuitoarele cărări ale unui  adevărat 
labirint. Simbol al unui sistem de apărare, 
labirintul prezice prezența sacrului, a unei 
comori prețioase a sufletului nostru. 
Existența drumurilor infinite, a fundăturilor 
și capcanelor induc necesitatea unui  erou, 
care să fie capabil să descopere adân-
curile inimii. 

Înfruntând capcanele acestei lumi 
efemere: conflictele cu oamenii incapabili 
intelectual și moral, greșelile inevitabile 
săvârșite în lipsa gândirii coerente sau re-
sponsabilitatea pe care omul trebuie să și-
o asume la un moment dat, acesta capătă 
anumite calități, printre care se numără 
înțelepciunea, răbdarea, înțelegerea, grija 
și iubirea, prin intermediul cărora ajunge 
la descoperirea sinelui și la înțelegerea 
scopului nostru pe acest Pământ. 
Străbătând căile istovitoare ale sufletului 
nostru, reușim să scoatem la suprafață 
adevărata noastră personalitate și să o 
îmbunătățim. 

Dusul și întorsul din labirint 
reprezintă moartea și reînvierea spirituală, 
ridicarea după fiecare cădere morală, 
găsirea unui strop de curaj și ambiție după 
o luptă pierdută. În viața cotidiană acest 
fapt stă în puterea de a o lua de la capăt, 
de a lupta în continuare cu lumea din jur, 
care ne pune bețe în roate când 
intenționăm să facem un anumit lucru de 
care depinde fericirea noastră 

          Veșnicia  nehotărârii      

 
Sufletul, un basm, un scriitor și un cititor, dar în același 

timp, un război, un participant și o victimă. O teacă pentru mii de 
săbii tăioase ridicate asupra propriei noastre rațiuni. Săbiile 
realității. Doar sufletul găzduiește fantasticul și imaginarul. Su-
fletul însuși este gazda luptei între basm și război. 

 
Primăvara. Frunzele înverzite ale naivității își întind aripile 

deasupra sufletului. Un penaj al inocenței și al copilăriei unde 
pana e doar o amintire. Fără o pană prin penaj pătrunde soarele. 
Primăvara, când mugurii pocnesc încet,  așteptându-și însă pro-
priul fruct al alegerii… 

 
Mărul. Obiect magic. O cheie a păcii între tine și tine însuți. 

Fructul alegerii. Risipit într-o duminică de august. Pătruns de vier-
mii nehotărârii. Mărul nu doar fructul alegerii, ci și cadoul 
adolescenței, risipit de dorința unui mugur al discernământului.  

 
E vară.  

 
O nostalgie de toamnă usucă frunzele, topește fructele și 

legumele în gura cititorului. Se plantează livezi ale alegerii și se 
naște mâncarea umărului drept. Se naște iar o dorință. A verii, a 
penajului complet. Se naște fluturele. 

Deși acoperit de cicatricile unei lupte aprige, interioare, cu 
urme de război pe dinafară, cerul gurii se acoperă de gust. Gustul 
fructului alegerii. Nehotărârea. Iar din perspectiva zăpezii 
alegerea celui ce se citește singur și știe că va fi citit. Alegerea 
războiului ce va fi purtat. Știe că va participa și că va muri în el 

însuși.  
Și de fiecare dată mor și mă nasc. 
 Și de fiecare dată simt gustul fiecărei citiri…  

                                           

Mihnea Cătălin 
     Ivancea  


