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I.   POEZIE 
 

 
 
 

Mai mult ca perfectul 
         Mihalache Andreea,clasa a X-a E 

 
Fugiţi de lume, de tot  
Pentru voi să nu existe ,,nu pot”  
Completaţi voi  
Poveste fără urme de noroi.  
 
Să-mi spui tu dacă e perfect  
Să ştiu dacă te completez corect,  
Să-ţi pictez un tablou uşor  
Să te ţin în suflet ca decor. 
 
Ai adus cu tine un viitor 
Şi l-ai pus în inima unui tenor 
Acum lasă-l să cânte pentru noi! 
Lasă-l să compună un război! 
 
Şi dă tu culoare vieţii 
Cum se simte roua dimineţii 
Şi dă tu startul ultimului glas, 
Căci eu, fără aer am rămas... 

 
 

Dor 
 Mihalache Andreea, clasa a X-a E 

 
Distanţa desparte,  
Are ceva aparte, 
Suflete uitate… 
De dor duse departe. 
 
Greul apare iar, 
În noapte tresat 
Tu nu, eu da 
Gol în inima mea… 
 
Fugit de realitate 
Te aştept în fiecare noapte, 
Aşa cum ne-am promis 
În acelaşi trist vis. 
 
Acelaşi loc pustiu, 
În care aş vrea să fiu. 
Împreună în acelaşi târziu 
Când vii, nu ştiu. 
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Tu mereu 
                      Mihalache Andreea, clasa a X-a E 

Milioane de priviri 
Chiar şi atunci când respiri; 
Mii de gânduri 
Scrise rânduri. 
Milioane de flori 
Toate pline de culori 
Mii de sentimente 
Fără pic de regrete. 
Milioane de priviri 
Cuprinse de adânci amintiri 
Mii de moment 
Azi, mâine, mereu perfecte. 
Milioane de cuvinte 
Un necunoscut ce se simte, 
Mii de mii 
Tu mereu să-mi vii… 

 
Uitare 

              Mladin-Golea Anastasia, clasa a X-a E 

 
 

Să dai uitare, vorbelor amare  
Poate fi cea mai chinuitoare  
Fapta, pe care fiinţa omenească,  
Poate s-o înfăptuiască.  
„Cine iubeşte iartă’’  
Zice o vorbă deşartă,  
Când iubeşti, îl vezi pe celălalt perfect…  
Parcă-i dispare orice alt defect. 
Iar o dată ce greşeşte  
Întreaga ta fiinţă gândeşte:  
,,Oare eu sunt cel ce greşesc?”  
Astfel de gânduri mânjesc  
Sufletul tău îndurerat.  
Şi parcă dintr-o dat-ai uitat  
Tot ce el ţi-a greşit  
Şi-l vezi dintr-o dată moleşit.  
Ţi se făcea inima grea 
Realizând că tu eşti cea rea 
Numai tu ai greşit 
Şi pe el şi pe tine ai păcălit. 
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Cine? 
            Mladin-Golea Anastasia, clasa a X-a E 
 

 
Cine poate să-mi spună oare…  
De ce dragostea mă arde?  
O, moartea e-un haos, o mare de stele,  
Când mintea ţi-e plină de vise rebele  
 
Cine poate să-mi spună oare…  
Că pot trece de-ndurare?  
Când trupurile noastre n-or să mai fie  
Îmi juri tu mie oare vecie?  
 
Mă doare să te văd plângând... 
O să mă vezi mereu strângând  
Lacrimile-ţi de durere  
Rămânând mereu în gândurile mele. 
 
 

 

Pianistul 
   Nevodari Monica, clasa a VII-a  

 
Sunt un pianist ce cânta pentru o mulţime de surzi. 
Mă întreb de ce oamenii mă aplaudă. 
Aud viorile ce fură atenţia spectatorilor. 
Văd că pe ei nu-i interesează dacă voi cânta eu sau 
alţii. 
Vreau să-mi recapăt succesul. 
Sunt doar un pianist ce cântă singur, pentru el. 
Mă prefac că mă străduiesc să cant la vioară. 
Simt că nu asta îmi e scris în destin. 
Iar când ating pianul sunt sigur de asta. 
Mă îngrijorează faptul că nu pot fi ca ei. 
Plâng pentru că-mi pierd spectatorii, încerc să mă 
schimb. 
Sunt doar un pianist ce cântă pentru surzi. 
Înţeleg că sunt diferit, 
Însă nu spun asta, oricum ei sunt surzi şi nu vor auzi 
nimic. 
Visez ca într-o zi să-şi recapete auzul. 
Încerc să închid ochii şi să mă simt la fel.. 
Sper să mai retrăiesc acele momente, 
Însă cred că pe ei nu-i interesează cine v-a cânta de 
fapt, 
Ei oricum vor aplauda pe oricine. 
Sunt un simplu pianist ce cântă doar pentru el, 
O melodie lentă, într-o sală goală de spectacol. 
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O viaţă normală 
     Marin Theodora, clasa a X-a E 

 
 

Şi vreau o viaţă nouă 
O viaţă în care perfecţiunea e ceea ce eşti tu cu adevărat, 
O viaţă în care dezamăgirea nu există 
O viaţă în care destinul e scris clar 
 
Că tu ca fiinţă trebuie să joci după cum dictează inima 
Nu cum vor alţii,  
Nu după legi scrise de alţii 
Şi reguli dictate de supremi 
 
Şi singura putere care poate să ordone  
Lasă fiinţa să-şi urmeze calea 
Asta e lumea perfectă! 
Lumea în care visele devin realitate, 
Dar păcat că aceasta e doar un vis, 
Iar visul e vis şi realitatea, realitate... 

 
 
 
 
 

Ceva diferit de normal 
Marin Theodora, clasa a X-a E 

 
 
Şi stau şi mă uit la stele 
Şi ele la mine 
De parcă m-ar chema la ele 
Unde m-ar îndemna spre ele 
 
Spre o lume nouă 
Unde visul devine realitate, 
Unde nu ai limite 
Singura regulă pe care o ai e să trăieşti, 
 
Să trăieşti cum nu ai mai trăit vreodată 
Cu pofta aceea nebună de vise, iubire şi cunoaştere; 
Pe care simt că numai cele strălucitoare le pot dărui 
La care eu mă dăruiesc lor 
Cu inima şi sufletul 
Închinându-mă lor. 
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Copil  
Ruxandra Dinache, clasa a VII-a B 

 
Sunt un copil curios! 
Mă întreb ce este viaţa 
Aud vocile copacilor care mă strigă. 
Văd mulţi oameni trişti.  
Vreau să-i ajut. 
Sunt o fată cuminte! 
Mă prefac că totul e în regulă 
Simt o nelinişte. 
Sting mii de lucruri. 
Mă îngrijorează nefericirea lumii. 
Plâng când sunt nedreptăţită. 
Sunt o fiinţă confuză! 
Înţeleg puţine lucruri, 
Spun multe lucruri. 
Visez să fiu un om bun. 
Încerc să fiu eu, 
Sper să nu mă corupă cineva. 
Cred în miracole. 
Sunt un om visitor… 
 

Ploaia 
Monica Nevodari, clasa a VII-a B 

 
Sunt o picătură de ploaie, 
Mă întreb ce voi descoperi jos pe pământ. 
Aud vocile nerăbdătoare ale celorlalte picături. 
Văd ce nu voiam să văd. 
Vreau să schimb lumea! 
Sunt un gigant, mă prefac că sunt mare, 
Simt că sunt mică, neajutorată. 
Ating pământul, 
Mă îngrijorează slăbiciunea lui. 
Plâng la vederea oamenilor. 
Sunt inutilă. 
Înţeleg temerile şi necazurile lor, 
Spun cuvinte care să-i ajute, 
Visez să-i fac oameni buni. 
Încerc să mă ajut, ajutându-i pe ei. 
Sper la o viaţă mai bună. 
Cred în fericirea absolută. 
Sunt… nici eu nu ştiu ce sunt! 
 

      Mesajul Pădurii 
Dragoş Olteanu, clasa a IV-a A 

Se îmbracă iară, 
Pădurea în straie verzi. 
Mii de păsări călătoare 
 Vestesc de prin livezi. 
 
Pe cetini ce-odinioară 
Păşea haiducul frate, 
Răsar acum, în primăvară, 
Ghiocei şi alte plante. 
 
Şi-n foşnetul de frunze,  
Dansând pe un ritm stravechi, 
Se-aud cum plâng copacii 
Ce cad perechi, perechi.... 
 
E jale în pădure, 
Îşi pierd copacii fraţii. 
Mă doare acea privire  
De primăvară-n fracţii. 
 
Ca o primăvară va renaşte, 
Dar vreau să nu uitaţi: 
Pădurea are suflet, 
Încetaţi s-o maltrataţi! 
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Neînţeles 
Mihalache Andreea, clasa a X-a E 

 
Surâsul soarelui cade, 
Brusc totul devine domol 
Ca două anotimpuri pline de 
Culori. 
Verde, negru şi alb 
Lună, stele şi univers 
Înger demonic te vezi acum, 
Cobori. 
Cerneala stiloului se apucă să scrie 
File rupte din poveste 
Pe care se pictează o 
Floare. 
Picături de ploaie udă, 
Toată mireasma ei 
Nu va rezista vreodată: 
Moare. 
 
 
 

Devenire 
Daniel Florin Marin, clasa a VII-a B 

 
Sunt o pasăre 
Mă întreb dacă pot zbura. 
Aud timpul ce stă, 
Văd clepsidra vieţii, 
Vreau să stiu cât mai este. 
Sunt un porumbel, 
Mă prefac că ştiu,  
Simt că pot. 
Sunt un vultur,  
Ating cerul, 
Mă îngrijorează solul, 
Plâng prezentul. 
Sunt o bufniţă, 
Înţeleg zborul. 
Spun mai departe 
Visez trecutul. 
Încerc să revin 
Sper că pot 
Cred că nu. 
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II. Poezie: Din creaţiile foştilor noştri elevi 
 
 

Puritate 
Lavinia Dumitrescu 

 
Tu, puritate, te îmbraci 
Ca luna plină în copertă 
Ce chipuri stau să îţi surâdă 
În sângerii cântări de maci. 
 
Tu, puritate, tu mireasă 
Cu adânci ţâşniri deşerte, 
Ce niciun mâine n-o să-mi ierte 
Că astăzi spun ,,nu îmi pasă” 
 
Tu, puritate, te împrăştii 
Când din corvezi întemniţarea 
Nu o deschidem cu suflarea, 
Ce se adună în fiinţa măştii. 
 
Tu, puritate, tu mai ai 
În adâncuri, sorţi mântuitori, 
Căci ochii tăgăduitori 
Ascund ferice porţi de Rai. 
 
Tu, puritate, mai despici, 
Din lacul sorţii noastre, malul 
Că limpede să-nalţe valul 
În care falnic te ridici.. 
 
 
 

Soţia viitorului 
Lavinia Dumitrescu 

 
Decât să leg viitorul într-un sac 
Şi să-l înec în mare, 
Mai bine să îi fac pe plac, 
Să-l las cu mine să se-nsoare. 
 
Decât să îl împuşc c-un glonte 
Şi-apoi mai falnic să învie, 
Cu toate că nu e vreun conte, 
Aş încheia cu el căsătorie. 
 
Nimeni nu mă mai aude 
Cum îmi depăn o poveste. 
Doar viitorul vine să mă ude 
Cu lacrimi – singura lui zestre. 
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Prin mâna sorţii 
Lavinia Dumitrescu 

 
Din clipă-n clipă, tot mai grele, 
Se adâncesc în palmă linii, 
Purtând din veci spre veci cu ele, 
Tăcutul cufăr al luminii. 
 
Din vreme-n vreme, tot mai rare, 
Mai cern lumini prin mâna sorţii, 
Trecând din clipă în uitare, 
Din vis de veci în pasul morţii. 
 
Din când în când, se mai arată, 
Prin raiul lunii călătoare: 
Un zbor pierdut prin vremi, odată, 
Vremi care n-au ştiut să zboare. 
 
 

Vreme de vis 
Lavinia Dumitrescu 

 
În somnul ce ţi-l sprijini pe-a nopţilor tăcere, 
te clatini printre vise, de dulcea lor durere. 
Reverii lungi de vară, uitate, zac în urmă, 
când mândra înserare – a viselor grea cârmă, 
pe soare – visteria ce vremile - adună,  
nevrednicelor tale picioare-l închină. 
Dar tu, cu luare-aminte, ştiind că va pieri, 
ai rupt din ceru-acela, frânturi arzânde vii, 
şi între moi petale de trandafir le-ai pus, 
şi trandafirii bieţii, sub file i-ai supus, 
iar cartea ce-ţi poartă acea taină de plumb, 
ai aruncat-o-n raftul ce inimii ţi-e scump. 
Apoi, cum hoţul care cunoaşte fapta sa,  
tot colţul şi ungherul de orizont îl cerceta, 
aşa şi tu fugit-ai, cuprins de grei fiori, 
părându-ţi la tot pasul că ai urmăritori. 
............................................................ 
Reverii lungi de vară, în urmă zac uitate... 
şi timpul de trezire la poarta clipei bate. 
Din raftul cel pustiu, mai strigă câteodată, 
din cartea înăsprită sub vremea mâniată, 
din foi de trandafir, ce-s reci de-a lor roşeaţă, 
aceeaşi frământare din bolta cea măreaţă. 
Reverii lungi de vară în urmă zac uitate 
şi timpul de trezire la poarta clipei bate. 
În somnul ce ţi-l sprijini pe-a nopţilor tăcere, 
te clatini printre vise, de dulcea lor durere. 
Cu soarele la voia-ţi, acuma iar te vezi, 
visând că mai ai vreme şi mâine să visezi... 
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De la fereastra zdrenţuită 
Lavinia Dumitrescu 

 
Acea fereastră, ce n-a mai fost deschisă de vremuri lungi,  
e inima mea.  
Doar din când în când, alene se mai clatină,  
în bătaia unui vânt mai dulce şi uşor.  
Mulţi trecători, păşind prin dreptul ei,  
Înalţă capul să privească din pas grăbit  
la ramele şi pervazul zdrenţuite,  
la perdelele cojite...  
Unii, se opresc, să vadă cu luare-aminte,  
dar toţi o uită,  
căci toţi sunt trecători  
şi nici unul statornic.  
Iscodiţi sunt însă toţi de făptură care  
mişcă uneori perdelele,  
fără să se arate din spatele lor.  
Unii o numesc bestie,  
alţii o cred înger,  
cei mai puţini şi-o închipuie fiară în chip de om...  
Doar puţini mai zăresc în spatele perdelelor  
un rătăcitor desculţ.  
Şi toţi pleacă,  
promiţând straşnic  
să dezlege miesterul fiarei,  
să se întoarcă...  
într-o zi...  
Şi toţi uită...  
Făgăduinţe cad prizoniere vântului.  
E un parfum de amnezie,  
înecând frontiera, ce te trece într-un alt hotar,  
într-un tărâm mult departe de cel al ferestrei zdrenţuite.  
Cei care rămân, făgăduindu-şi să deschidă fereastra,  
se leagă cu zădarul.  
Braţ la braţ pe un drum prea lung.  
Zadarnic.  
Nici unul nu se poate înălţa atât de sus.  
Şi atunci, ca să o deschidă,  
adună fulgere şi ploi,  
torente şi vârtejuri,  
cascade şi vânturi,  
şi le dezleagă pe toate asupra bietei inimi zdrenţuite,  
sperând să sfarme lacătul.  
Dar ei nu ştiu...  
Nici o vijelie nu e îndeajuns de puternică.  
Şi eşuând, mulţi pleacă,  
trec frontiera,  
înspre alte lumi, alte tărâmuri...prizonieri amneziei...  
Unii ştiu că nu îşi vor aminti,  
alţii se duc, cu gând că au să se întoarcă...  
Toţi călători, prizonieri amneziei, nici unul statornic...  
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Ce se pecetluieşte după draperii este rătăcitor.  
Singurul statornic e zăvorul.  
Fiara va rămâne fiară  
până va fi aflată.  
Bestia va rămâne bestie  
până va fi aflată.  
Iar îngerul...  
va rămâne în spatele perdelelor...  
Dar cum să ajungă la perdele,  
să le dea în lături,  
dacă nu pot dezlega întâi zăvorul?...  
Iar făptura din spatele cortinei, râde,  
privind la toţi cei care aruncă cu pietre,  
cu săgeţi, cu gânduri,  
uitându-se la mulţimea de jos,  
care încearcă să atârne frânghii,  
că să ajungă la fereastră,  
şi râde batjocoritor  
de toţi cei care se ostenesc în zadar să culeagă ploile,  
vârtejurile,  
vânturile,  
de toţi cei care vor să afle misterul  
fiarei,  
al bestiei,  
al îngerului.  
Dar fiara ştie mai bine decât ei.  
Fiara ştie,  
bestia ştie,  
îngerul ştie...  
Zăvorul nu se poate deschide pe dinafară,  
ci doar  
pe dinăuntru.  
Şi îngerul va rămâne în spatele perdelelor... 
 
 
 
 

Raftul copilăriei mele 
Lavinia Dumitrescu 

 
Poveste... 
Raftul copilăriei mele, 
Un început de viaţă printre stele, 
Prin pădurea fermecată de iele, 
Pe care-o părăsim 
Fără de veste... 
Poveste... 
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Biografic 
Moise Andreea 

 
Poeme am tot scris cu sânge albastru, 
gânduri am tot aruncat de-a lungul vreunui astru. 
Sunt poate un gând compact în negura de ceva-uri. 
Mă tot găsesc sumbră la tot felul de intervaluri. 
Nu am avut vreodată un vis inutil, 
am tot fost stele, galaxii, niciodată ceva tactil. 
Am vrut ca toţi să priceapă că au un Univers pulsatil în vene, 
Poate am fost o schiţă când toţi erau desene. 
M-am împrăştiat în acuarela unui tablou neterminat, 
Culoarea mea se scurge şi acum pe strada unui asasinat. 
Retrăieşte-mi o memorie în haosul unui ceva celest, 
străfulgeră-mă dacă vrei lumină, 
spânzură-mă de gânduri şi de vise şi de tot ce detest, 
dar fi-mi măcar o şoaptă, în lumea asta de surdină, 
iar la finalul zilei, când tot de nevoia unui final mă izbesc, 
înţelegeţi că nu există finaluri sau începuturi sau vreun cuprins, 
ne ardem foile din capitole în schimbul a poate unui simplu gest. 
În lumină am ars de când ne ştim, 
poate în întuneric murim, poate noi înşine ne suntem propriul chin, 
dar e cert că ne-am născut un cer de speranţe şi sublim, 
e propria-ţi alegere dacă seara eşti trist fără vreun motiv. 
 

Comete, stele, galaxii  
Moise Andreea 

 
Suntem comete, stele, galaxii, 
suntem intangibili 
şi prea apropiaţi de zare. 
Suntem morţi demult 
şi totuşi trăim în ziua de ieri. 
Suntem pierde-vară 
în briza toamnei, 
suntem ninşi  
de aceeaşi caniculă estivală. 
Suntem viaţa, 
suntem renaşterea din umbră. 
Suntem feţe neclare 
în opacitatea râurilor, 
suntem ochiul unei generaţii 
care a orbit pentru viitor. 
Suntem şanse, suntem vise, 
suntem neputinţa şi coşmarul. 

Suntem, iar simpla prezenţă a eului 
ne aminteşte că poate vom mai fi 
mult timp 
de-acum încolo. 
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Frângere 
Moise Andreea 

 

Şi iarăşi plouă, 
iar cu ploaia, 
se rup bucăţi din mine. 
Mi-am împrăştiat 
praful fiinţei printre nori, 
iar acum veninul meu 
va ploua şi ploua 
pământul. 
Am înjurat şi blestemat, 
iar tunetele nu mai sunt 
chiar atât de puternice. 
Iar parcă ploaia  
nu mai este îndeajuns de grea 
pentru a-mi spulbera efemerul, 
pentru a-mi spulbera gravitaţia. 
Ea doar cade greoi şi mă frânge 
elegant şi brutal 
în valsul echinocţiului, 
şi simt cum mă pierd  
şi nu mai rămâne nimic din mine. 
Dar continui să dansez, 
cu gândul că, 
oricum, 
până la dimineaţă  
nu voi mai fi. 
 

    Nirvana 
Moise Andreea 

 
Şi astăzi cerul era  
mai întunecat 
decât de obicei. 
Mi-a răzvrătit gândirea 
cu o singură adiere de vânt, 
iar când a început să plouă, 
odată cu ploaia 
mi-a zburat sufletul 
în ţări şi zări 
îndepărtate, 
iar acum poate încă mai plouă 
din el, 
pe acolo,  
pe undeva. 
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Icar... prea aproape de Soare. 
Moise Andreea 

 
Şi zilnic, 
păşim prea aproape de Soare, 
prea aproape de Lună, 
prea aproape de stele, 
ajungând să ştim 
prea din pripă 
cum e să cădem. 
Ajungem a fi omorâţi 
de ceea ce ne fascinează, 
iar apoi nici după moarte 
nu ne putem abţine 
să nu revenim 
la locul 
fascinaţiei, 
ajunse, 
de acum, 
eterne. 

 
Tergiversare 

Moise Andreea 
 
Amânase nunta sufletului său 
cu lumina focului aprins 
de motorină, 
temându-se că poate merită 
ceva mai bun. 
Pierduse orice şansă 
şi cu focul iernatic 
din privirile oamenilor, 
cu focul pustiu arzând 
prin păduri întunecate, 
cu focul târziu din miazăzi 
care nu ştii cum s-a aprins, 
cu orice foc văzut sau nevăzut 
de lumină sau oxigen. 
Amânase orice şansă  
ca sufletul ei să poată fi 
vreodată încălzit, 
aşa că se duse la culcare 
în aceeaşi gheaţă efemeră 
a inimii sale. 
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În ceaţă 
Moise Andreea 

 
Şi când în noapte se-animau  
năluci nebune, 
Ei aşteptau ziua  
celui de-al şaselea coşmar, 
şoptit cu tente aspre 
de bolovani de plumb, 
căutau ce găsiseră ieri 
şi se va pierde 
mâine-n ceaţă. 
Şi scheletele li se frângeau 
în frigul nopţii, 
iar oasele sedimentau 
seminţe de vise 
pierdute-n Univers; 
nu ştiau ce vor, 
ştiau că trebuie să caute. 
Se drogau cu ceaţa 
curgândă prin vene, 
Şopteau amin 
la orice răsărit 
fiindcă ştiau  
că mâine astrul 
se va pierde 
din nou  
în ceaţă. 
 

Joaca de-a îngerii 
Moise Andreea 

 
Când imitam un înger 
şi zburam cu pene măiestre 
(ale pernei), 
în timp ce cerul 
(întipărit pe cearşaf), 
îmi era martor, 
Mi-am prins o pană albă 
de gaura neagră a infinitului, 
iar când m-am trezit, 
am găsit puf alb pe pernă. 
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Răzvrătire 
Moise Andreea 

 
Aripile-i atingeau cerul, 
dar cerul nu-i era de-a ajuns, 
şi-a ancorat sufletul în Univers, 
iar totul s-a dezvoltat, 
a crescut, 
într-un haos imens. 
Stelele-au cerut să plece, 
galaxii l-au gonit. 
Şi-au descântat blestemele 
întru plecarea lui, 
dar nu, nu s-a clintit, 
măcar Universul  
îi era de-ajuns. 
Implora, urla, cerea încă o zi, 
dar azi aşa, mâine iar implora, 
stelele s-au dezis. 
I-au tăiat funiile inimii, 
iar aripile i-au murit; 
a căzut în scurt timp, 
în acelaşi haos pieziş. 
Încă se ruga, iar în a lui cădere, 
a spus îmi pare rău, infinit, 
am vrut o zi, 
am vrut o noapte, 
am vrut o viaţă de faimă, 
am primit o viaţă de şoapte. 
M-am născut intangibil, 
o stea ce tot cade. 
M-am născut fără să fi trebuit, 
dar uite-mă totuşi 
cum cad adânc, 
mereu, 
în noapte. 
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Rotaţie 
Moise Andreea 

 
Găseşte-mă  
într-o seară rece de toamnă, 
îngroapă-mă în regrete. 
Caută-mă prin primăvară, 
răsăreşte-mi curcubeie. 
Uită-te după mine prin iarnă, 
ninge-mi un secol şi jumătate. 
Voi arde cu estivalul, 
te voi găsi pe cealaltă parte. 
 
 
 
 
 

Vital 
Moise Andreea 

 
Şi-a rupt două coaste: 
una pentru cer, 
şi ploaia s-a oprit, 
una pentru pământ 
şi nu am mai avut cutremure. 
Şi-a scos plâmănii 
din piept: unul l-a dat focului 
fiindcă părea că se sufocă, 
pe celălalt l-a adâncit 
în ninsoarea de septembrie, 
pentru ca frunzele moarte sub nea 
să mai poată respira 
o ultimă dată. 
Şi-a dăruit ochii Soarelui,  
ca acesta să poată plânge 
măcar o dată. 
Şi-a smuls şi sufletul din piept 
şi l-a aruncat în zare, 
ca şi când abisul orizontului  
nu îl avea deja. 
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III.      DESPRE NOI 
 

CERCUL DE ISTORIE RECENTĂ A ROMÂNIEI „MARIN PREDA” 
 

Profesori coordonatori: Ispas Beatrice şi Olteanu Constanţa 
 

Începând cu anul şcolar 2015-2016 a fost înfiinţat Cercul de Istorie Recentă a 
României cu scopul de a investiga modul de viaţă al românilor în epoca Ceauşescu. În urma 
cercetărilor făcute de elevi au rezultat câteva interesante articole sub formă de interviu. 
 Vă propunem să vă delectaţi cu lectura lor. 
 

 
Elevii Cercului de Istorie Recentă a României „Marin Preda” 

 
 

1. BANCURI CU TENTĂ CONTESTATARĂ ÎN EPOCA DE AUR 
               

                                                                                  Alexă Eduard Milian 
                                                                  Clasa a XI-a E 

 
 
 
*Informaţia a fost prelucrată pe baza interviului luat unei persoane 
în vârstă de 72 de ani din cercul de cunoştinţe al familiei mele, 
pensionar, economist de profesie şi pe baza consultării site-urilor 
menţionate în bibliografie. 
 
 
 
 
 
 

În mod paradoxal, predispoziţia românilor pentru informaţia cu tentă umoristic-contestatară 
era tot mai vizibilă în anii `80. Aveţi o explicaţie pentru acest lucru? 
 
- Da, aş avea o explicaţie. Măsurile drastice de reducere a consumului populaţiei în favoarea 
producţiei dirijate spre export au dus la scăderea nivelului de trai al românilor, ceea ce mărea 
nemulţumirea generală în „societatea socialistă multilateral dezvoltată”, iar bancurile care 
circulau în epocă jucau rolul unei supape care elibera  într-o oarecare măsură presiunea socială  
de pericolul unei explozii politice. 
 

Vă mai amintiţi ce măsuri atât de drastice a luat Nicolae Ceauşescu în anii „epocii de aur”, 
încât politica sa a stârnit o nemulţumire populară generală, deşi în societatea românească se 
obţinuseră şi unele progrese? 
 
- Îmi amintesc că  începând cu 1982 Ceauşescu a impus raţionalizarea zahărului, făinii şi chiar a 
pâinii, cu excepţia capitalei. Proprietarii de automobile aveau dreptul la numai 30 de litri de 
benzină pe lună, iar duminica traficul era restricţionat în funcţie de numărul par sau impar al 
maşinii. Temperatura maximă în încăperi era de 14 grade, dar în realitate era mult mai frig în 
apartamente, spaţii de lucru , teatre sau şcoli.  
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Ce l-a determinat pe Ceauşescu să ia asemene măsuri nepopulare? 
 
- Politica de industrializare forţată a făcut ca România să acumuleze o datorie externă de 11,3 
miliarde $. Pentru a plăti această datorie, în urma acordului cu FMI, Ceauşescu a redus 
importurile şi a îndreptat producţia externă spre export, aşa încât pentru consumul populaţiei nu 
mai rămâneau suficiente alimente. Preţul la combustibili a crescut, iar alimente nu se găseau. 
 

 Ce rol au avut bancurile contestatare în căderea regimului comunist? 
 
-   Sigur că nu bancurile au salvat şi nici nu au demolat  regimul comunist, însă ele sunt interesante 
pentru că exprimă starea de spirit a românilor, reprezintă un fel de folclor popular care reflectă 
percepţiile oamenilor faţă de o realitate istorică. 
 
Cu ce ocazie şi în ce mediu erau rostite bancurile contestatare? 
 
 - Românii spuneau bancuri cu orice  ocazie,  însă cele politice erau rostite la ureche de teama 
ochilor atenţi ai  Securităţii. Exista şi gluma:„ ochii care nu se văd se uită…se uită…se uită…”, 
aluzie la informatorii ascunşi şi omniprezenţi ai Securităţii. 
 
Vă mai amintiţi nişte bancuri care contestau în „epoca de aur” lipsa libertăţii reale de 
exprimare? 
 

- Desigur. Iată trei exemple:  
”Să nu gândeşti! 
Dacă gândeşti, să nu vorbeşti! 
Dacă vorbeşti, să nu scrii! 
Dacă scrii, să nu semnezi! 
Dacă semnezi, să nu te miri…” 
”Trăim în epoca marilor prefaceri. Eu mă prefac, tu te prefaci, el se preface…” 
”Compoziţia religioasă a României: doi baftişti şi 22 milioane de protestanţi” 
 
Puteţi spune câteva bancuri care exprimau  percepţiile românilor faţă de nivelul lor de trai? 
 
- Cu plăcere. Iată câteva: 
„A-nceput de ieri să cadă/ Câte-un cetăţean pe stradă. / Ar mânca, n-are făină…/ Ar citi, n-are 
lumină…/ Ar pleca, n-are maşină…/ Ghici ghicitoarea mea/ În ce ^iepocă^ era?” 
„Anul acesta am avut o recoltă medie: mai proastă decât anul trecut, dar mai bună decât la anul!” 
”Când a plecat de acasă cosmonautul Prunariu i-a lăsat mamei un bilet pe masă: „Am plecat în 
Cosmos. Vin peste o săptămână. Când vine, găseşte pe masă un bilet de la maică-sa: Am plecat 
după brânză. Nu ştiu când vin.” 
„Supa de pui: pui apă, pui sare, pui morcovi, pui roşii, pui nu mai pui că deja ai pus de patru ori” 
 
Nişte bancuri care ironizau direct cuplul dictatorial, mai ştiţi? 
 
- Iată două dintre cele care circulau în epocă: 
„Ceauşescu cu nevasta în elicopter. Leana îi zice: 
     -  Uite, Nicule, se vede râurile!... 
      - Nu tu, astea nu e râurile, astea e şoselele!... 
 - Pilotul intervine politicos: 
      - Nu, astea-s cozile, tovarăşe preşedinte” 
 „Vrem carne! Vrem mălai! 
 Vrem pe regele Mihai! 
 Leana/ Elena Ceauşescu: 
 Cereţi voi, da nu-i nimic, 
 Eu cu Nicu nu abdic” 
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Mai spuneţi-ne un banc contestatar care să sintetizează cel mai bine, în opinia dumneavoastră 
starea de spirit a românilor în „epoca de aur”! 
 
- Îmi amintesc de câteva „propuneri” de imn naţional: 
  „ Descurcă-te române; 
   De-aş mai duce-o pân-la toamnă; 
   Pe-al nostru steag e scris uimire„ 
 

 
 
 2.  VIAŢA DE FIECARE ZI  ÎN EPOCA NICOLAE CEAUŞESCU 
                     

 Boiangiu Cătălin 
 clasa a XI-a E 

   * Am luat acest interviu mamei mele. 
 
Cum şi cu ce ocazie erau organizate petrecerile în anii  ‘80 ? 
 
- Majoritatea petrecerilor se făceau acasă, cu ocazia zilelor de naştere sau a diferitelor aniversări, 
de revelion sau de sărbătorile creştine care se respectau în spaţiul privat al familiei celor mai mulţi 
dintre români. Foarte rar, la nunţi sau majorate, se închiria un local. 
 
Ce muzică se asculta? 
 

- Oamenii ascultau diferite genuri de muzică, în funcţie de mediul în care trăiau şi de pregătirea lor 
intelectuală. Se asculta muzica populară, mai ales la ţară, dar şi în oraşe, pentru că mulţi veniseră 
de curând din satele lor pentru a munci în fabricile şi uzinele din mediul urban. Se asculta muzică 
uşoară românească, dar şi străină.  Cântăreţii preferaţi ai  momentului erau: Dan Spataru, 
Margareta Pâslaru, Stefan Banică, Angela Similea, Corina Chiriac. Iar la muzica populară erau 
foarte apreciaţi Irina Loghin, Benone Sinulescu sau Ion Dolănescu. 
 
Care erau actorii preferaţi? 
 
- Actorii mei preferaţi erau foarte mulţi, voi spune acum doar câteva nume: Grigore Vasiliu 
 Birlic (care nu a facut nici facultatea), Toma Caragiu, Stefan Iordache, George Constantin, 
Sebastian Papaiani, Victor Rebengiuc, Draga Olteanu-Matei etc. Mă duceam foarte des la teatru şi 
pot spune că spectacolele erau de bună calitate. În sălile de spectacol era însă foarte frig, îngheţau 
şi spectatorii şi actorii, mai ales după 1985, când Ceauşescu se ambiţionase să plătească toate 
datoriile externe ale României. 
 

Care ar fi diferenţele vizibile între societatea de atunci si cea de astăzi? 
 
- Lumea era mult mai liniştită din toate punctele de vedere, poate pentru că nu prea erau 
alternative. Nu era goana după bani din zilele noastre, când oamenii sunt în stare să încalce şi 
legea pentru a se îmbogăţi. Nu ştiu dacă apreciez corect, dar mi se pare că infracţiunile de orice fel 
erau mai puţine. Puteai merge seara pe stradă chiar si la ore târzii, fara vreo teamă. În schimb,  
alimentele erau raţionalizate, aşteptai câteva ore bune la cozi interminabile pentru orice lucru 
mărunt precum pâine, carne, butelii de gaz ( acestea se achiziţionau pe bază de cartelă ), mălai, 
zahăr, ulei etc. 
 
De ce vă era frică pe vremea aceea? 
 

- Eram deja a doua generaţie care trăia în regimul comunist şi ştiam că nu puteam critica regimul 
în mod deschis şi ne era frică să facem asta, pentru că aveam multe de pierdut în primul rând pe 
plan professional. Orice cuvânt jignitor sau denigrator la adresa regimului sau la adresa cuplului 
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dictatorial, putea avea urmări imprevizibile. Sigur, represiunea politică nu mai era ca pe vremea 
lui Gheorghe Gherghiu Dej, dar te simţeai urmărit oricănd si oriunde şi ştiai că nu poţi spune ce 
gândeşti. Unii, mai puţini ce-i drept au avut mai mult curaj. Aceştia au fost dizidenţii… 
 
Ce băuturi existau in vremurile “ceauşiste”? 
 
- Atunci totul se găsea greu, de la apa minerală, până la băuturi tari ca vodka sau whisky. Apa 
plată se găsea din belşug la robinet. Vara era denumită ironic ,,sezonul căutării de bere” deoarece 
si aceasta era foarte greu de gasit. Singurul suc din acea vreme se numea Cico. La mare se mai 
putea cumpăra Pepsi. 
 
Cum era invatamatul superior? 
 
 - Întreg învăţământul era format din  facultăţi de stat în care se intra pe baza unui examen foarte 
serios. Locurile erau puţine şi era o adevărată performanţă să ajungi student. Nimeni  nu lipsea 
nemotivat de la cursuri şi seminarii. În mediul studenţesc domnea o atmosferă de studiu. După 
susţinerea examenului de licenţă, toţi absolvenţii erau repartizaţi direct in producţie sau la locuri 
de muncă potrivit specializării lor si erau obligaţi sa meargă la post cel puţin trei ani după 
terminarea studiilor. De obicei repartiţia se făcea în altă localitate decât domiciliul absolvenţilor, 
ceea ce a dus şi la destrămarea multor căsătorii încheiate în timpul facultăţii. 
 
Cum era privită istoria naţională? 
 

- Marii voievozi români luptători antiotomani erau prezentaţi ca simboluri ale neatârnării patriei, 
cum ar fi Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş sau Ştefan cel Mare. Mihai Viteazul, care era voievodul 
preferat al lui Nicolae Ceauşescu era imaginea simbolică a unităţii de neam a românilor. Despre 
regii României nu se spunea mai nimic ca şi când nici n-ar fi fost, parcă se încerca scoaterea lor 
din istorie. De exemplu, pentru că regii erau reprezentaţi în medalioanele de la Ateneul Român, 
întreaga pictură era acoperită cu o pânză roşie. 
 
Ce loc ocupau specialiştii, profesioniştii sau tehnocraţii , cum le-am spune astăzi, în vremea lui 
Ceauşescu? 
 
-Regimul a pregătit şi folosit specialişti în diferite domenii ale economiei, dar şi în medicină, artă, 
cultură, învăţământ, dar acestia nu erau niciodată promovaţi în posturile de conducere, care erau 
deţinute de cadrele de partid, nomenclatura comunistă.  
 
Cum îşi petreceau tinerii timpul liber? 
 
- Tinerii mergeau la discotecă sau în 
cluburi studenţeşti. Se duceau la 
cinematograf sau se ocupau cu diferite 
sporturi. Vara mergeau în tabere şcolare 
sau studenţeşti. Taberele erau în cea mai 
mare parte gratuite sau la preţuri 
accesibile. Elevii şi studenţii participau 
la activităţi de muncă voluntară şi la 
spectacolele grandioase organizate în 
cinstea lui Nicolae Ceauşescu. 
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3. AMINTIRI DESPRE ”EPOCA DE AUR” 
                                             Oancea Amalia 

                                              Clasa a XI-E 
                                      
*Am luat acest interviu doamnei Mihaela, care în 1989 era o adolescentă în vârstă de 15  ani. 

Cum se distrau tinerii în „epoca de aur”? 
 
-Pe vremea aceea nu erau foarte multe moduri în care te puteai distra,este adevărat, dar tinerii se 
bucurau de  fiecare ceai dansant, de fiecare reuniune la care erau invitaţi, dar şi de spectacolele 
de teatru de bună calitate, care erau mult mai apreciate atunci decât acum. Eu una am avut noroc, 
pentru că aveam prieteni ai căror părinţi lucrau la o ambasadă şi  aşa am avut ocazia să ascult 
şi nişte muzică bună din top-ul mondial,  la casetofon desigur, dar nu toţi tinerii au avut norocul 
meu. 

Cum era şcoala pe atunci, vi se pare un sistem mai bun decât cel  prezent? 
 
- După părerea me,a sistemul şcolar din acea vreme era mai bun în anumite privinţe  decât cel din 
prezent.  

Care sunt diferenţele?  
 
 - Elevii erau învăţaţi să-şi respecte profesorii, dar şi semenii, aveau altă atitudine faţă de 
îndatoririle lor în comparaţie cu tinerii de astăzi. Îmi amintesc că nu ne indispunea 
mersul la şcoală, deşi  profesorii erau mult mai aspri şi ne făceau să 
învăţăm. Se punea mai mult accent pe activităţile extraşcolare, de exemplu: eram încurajaţi să 
plantăm arbori sau ne duceau cu şcoala la muncă voluntară, de exemplu  să scoatem 
cartofi din pământ, sau să culegem porumb. Vizitam fabrici şi diferite întreprinderi şi ne puteam 
face o idee despre ce profesie puteam alege în viitor. 
 
Cum s-a schimbat mentalitatea oamenilor astăzi? 
 
- Oamenilor nu le păsa atât de mult de bani din simplul motiv că nu prea aveau ce să cumpere cu 
ei, erau foarte prudenţi în a-şi spune  părerile şi erau prudenţi în acţiunile lor. Mie îmi plăcea să 
mă joc afară cu alţi copii şi nu sufeream prea mult că progamul de la televizor dura doar două ore, 
timp în care erau prezentate vizitele de lucru ale lui Nicolae Ceauşescu.  
 
Dacă aţi putea aduce ceva înapoi din acea vreme, ce aţi aduce?  
 
- Era bine pe atunci că aveai un loc de muncă asigurat, primeai şi casă de la stat, 
iar dacă alegeai să nu mergi la muncă mergeai la închisoare, ceea ce nu era bine, dar acum poţi să 
munceşti toată viaţă şi tot să ajungi pe străzi, aveai o siguranţă mai mare . 
 
Ce constituia o problemă gravă în acele vremuri?  
 
- În timpul acela era o problemă gravă dacă erai membru de partid şi cineva din familia ta pleca  
ilegal sau chiar legal, prin căsătorie, în străinătate. Dacă erai în armată sau în poliţie, cu o rudă 
apropiată plecată în străinătate, îţi puteai pierde locul muncă. Cetăţenii români cu rude peste 
hotare erau considerate persoane nesigure de către regimul comunist. 
  
Credeţi că Nicolae Ceauşescu a fost un om rău?  
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 - Nu cred. Eu cred că era bine intenţionat. În timpul său au fost construite  fabrici şi uzine, care au 
dat locuri de muncă oamenilor, au fost ridicate blocuri ca să aibă oamenii unde să stea. Metroul a 
fost înfiinţat de el, şi toate podurile de pe Dâmboviţa. Părerea mea este că lui Ceauşescu i-
a păsat de oameni şi de asta a făcut atătea pentru ţară, dar a exagerat cu politica de industrializare 
forţată… 
 
Minorităţile naţionale aveau aceleaşi drepturi ca etnicii români sau erau persecutate de 
regimul comunist? 
 
- Părerea mea este că minorităţile naţionale nu au dus-o nici mai bine, nici mai rău decât românii. 
Maghiarii, saşii sau romii aveau aceleaşi şanse ca şi românii. 

Ce părere aveţi despre raţionalizarea alimentelor ? 
 
- Au fost vremuri grele. Nu am amintiri plăcute. Trebuia să mă trezesc de dimineaţă, ca să prind 
ceva la magazin, mă trimiteau părinţii.  Aveam bani să cumpărăm şi alimente şi alte lucruri 
necesare, dar acestea nu se găseau! Acum avem ce cumpăra, dar n-avem bani. 

Vă place mai mult acea perioadă sau cea actuală?  
 
- Nu prea ştiu ce să spun, e bine că acum 
avem mai multe posibilităţi de a alege 
drumul pe care vrem să mergem, dar e şi 
mai greu pentru că responsabilitatea 
fiecăruia este mai mare, nu mai e statul 
care să ne asigure un loc de muncă, 
locuinţă sau asistenţă medicală gratuită. 
Acum fiecare e pe cont propriu şi e direct 
răspunzător de succesul sau eşecul său în 
viaţă.  

 
4. VIAŢA DE FIECARE ZI ÎN EPOCA CEAUŞESCU 

                                          Codin Cristina-Nina, 
                          Clasa a XI-a E 

 
   
* Am avut plăcerea de a discuta cu un inginer proiectant. 
Acesta se numeste Neagu Constantin şi este în varstă de 71 
de ani. L-am cunoscut în parcul Cişmigiu în timp ce făcea o 
plimbare. Nu am scăpat ocazia şi i-am pus câteva întrebări 
despre viaţa de fiecare zi în ”epoca de aur” şi am 
consemnat răspunsurile lui. 

Ce stil de viaţă duceaţi când România se afla sub 
conducerea partidului comunist în frunte cu Nicolae 
Ceauşescu?  
 

- Agitat, în principal din cauza aprovizionării cu alimente sau al transportului în comun, care 
mergea prost pentru că autobuzele şi tramvaiele veneau rar şi erau foarte aglomerate. Iar din punct 
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de vedere al serviciului, fiind inginer aveam mult de muncă, aveam multe responsabilităţi. Trebuia 
să îndeplinim planul de producţie stabilit de partid. Tot ce mă bucura în anii aceia, după o muncă 
istovitoare, erau concediile , primeam bilete prin sindicat la munte sau la mare , toată lumea 
beneficia de aşa ceva atunci.  

Ce a însemnat viaţa sub conducerea lui Nicolae Ceauşescu? 
 
- Viaţa era plină de constrângeri , nu aveam libertate. Ni se tot spunea că era bine, că eram egali... 
Eu eram inginer şi salariul meu nu era cu mult mai mare decât al unui muncitor, cu toate că acesta 
nu avea atâta răspundere ca şi mine. Un lucru pe care l-am apreciat a fost totuşi sistemul de 
învăţământ care dădea şanse egale tuturor tinerilor care doreau să înveţe indiferent de mediul din 
care proveneau. Învăţământul era în totalitate gratuit, ca şi asistenţa medicală. Profesorii erau 
respectaţi şi  se mândreau cu elevii lor. Şcoala era bine organizată , cu toate astea nu îmi plăceau 
deloc untura de peşte şi laptele praf pe care ni le dădeau la şcoală… 

Sub ce formă se desfăşura activitatea la locul de muncă? 
 
- Era organizare, toţi ştiam ce aveam de făcut. În domeniul meu lucram cu meşteri şi muncitori, nu 
erau diferenţe prea mari de  salariu între noi, aşa cum am mai spus . Toată lumea avea cam 
aceeaşi stare materială. Nu era ca astăzi, când unii au ajuns foarte bogaţi iar alţii foarte săraci. 
Aveam mult de lucru, multe proiecte. Soţia mea avea proiecte şi în străinătate. Primeam ordine de 
sus şi bune şi rele, trebuia să le îndeplinim, altfel ne critica secretarul organizaţiei de partid din 
întreprindere. În faţa acestuia dădeau socoteală şi cei care erau membrii ai partidului comunist şi 
cei care nu erau. Dar, aşa cum ţi-am mai zis, primeam bonusuri şi bilete de vacanţă, ceea ce 
compensa munca deseori istovitoare… 

Ce alte beneficii existau atunci? 
 
- În primul rând, toţi aveau case, locuinţa nu reprezenta o problemă. Sigur, apartamentele erau 
mici şi interioarele erau modeste. Oamenii trăiau cu familii numeroase în 2-3 camere sau chiar 
într-o garsonieră. Prin pereţi se auzea ce fac vecinii. Scările blocurilor erau urât vopsite şi mereu 
zgâriate de copiii nu se ştie cui… dar oamenii primeau butelii pentru aragaz, iar copiii lor tabere 
gratuite. 

Cum vă petreceaţi timpul liber? 
 
- Când eram tânăr mă întâlneam cu prietenii pentru a asculta muzică şi a dansa, aceste pereceri se 
numeau   „ceaiuri dansante” , mergeam pe rând la fiecare acasă, săptămâna asta la mine, 
săptămâna viitoare la tine…Fiecare aducea câte ceva de acasă si ne distram de minune. Se punea 
mare preţ pe sport, în timpul liber jucam fotbal sau făceam atletism. Mergeam la teatru, piesele se 
terminau la ora 22:00. La fel era şi in cazul cinematografelor. 

Care erau standardele pentru o viaţă prosperă? 
 
- Nu se putea duce o viaţă prosperă la acea vreme, aşa cum o înţelegeţi voi astăzi. Eu şi familia 
mea aveam unde să dormim şi nu muream de foame, nu pot sa mint, dar erau şi unii care se 
chinuiau … 

Din punct de vedere al relaţiilor de familie, cum era? 
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- Căsătoria şi natalitatea erau încurajate prin politica de partid şi de stat. Concubinajul care astăzi 
văd că s-a generalizat, era atunci condamnat ca nefiind neconform cu morala comunistă. Familiile 
erau încurajate să aibă cât mai mulţi copii. Femeile cu mulţi copii erau considerate mame-eroine. 
În familia mea a domnit înţelegerea, însă alte familii se destrămau din diferite motive, cu toată 
intervenţia organizaţiilor de partid de a pune presiune pe soţi să se împace. Divorţurile cu copii şi 
partaj de spaţiu de locuit durau ani de zile…  

Ce puteţi să-mi spuneţi despre restricţiile impuse cetăţenilor români privitor la dreptul de 
liberă deplasare? 
 
- Se pleca foarte greu din ţară, iar cei care reuşeau, călătoreau  în ţari socialiste. Se ajungea greu 
în Vest, iar dintre cei care ajungeau în Occident, destul de mulţi „fugeau”, adică rămâneau ilegal 
în străinătate, de obicei cereau azil politic şi cu timpul îşi făceau o carieră acolo, dar în această 
situaţie nu se mai puteau întoarce în ţară. Unii au revenit în România după 1989. Cei „fugiţi” dar 
şi cei plecaţi legal aveau posibilitatea să-şi reîntregească familia, pentru că în Occident se punea 
accent pe drepturile omului, aşa că românii plecaţi aveau şanse să-şi ducă şi familiile în „lumea 
liberă”. 

Puteţi să faceţi o paralelă între viaţa dusă atunci şi cea din zilele noastre? 
 
- Pe atunci aveam încredere în oameni şi mai ales în prieteni. În vremurile de azi nu pot să mai am 
încredere în nimeni pentru că relaţiile de prietenie se bazează mai mult pe interes… 

Ce-i sfătuiţi pe tinerii de azi? 
 
- Să înveţe carte, este foarte important. Să-şi iubească ţara şi să nu o părăsească. Să nu-şi 
ponegrească ţara în nici o împrejurare, mai ales când sunt plecaţi în străinătate. Dacă tinerii vor o 
altă Românie, să o schimbe ei, să o facă aşa cum le trebuie, să dezvolte acest loc minunat. 

O urare pentru tară? 
 
- Să dea Dumnezeu conducatori buni, pentru ţara şi poporul nostru. 

5. CUM ERA ÎNAINTE DE 1989      
 

                                  Sprânceană Mihaela, Petre Cristina şi Rai Sabrina, Clasa a XI-a C.   
 
 
*Au răspuns la întrebările noastre Tudor Grigore     
(n. 1946), Gheorghescu Elisabeta (n. 1949), 
Constantin  I. (n. 1945) şi Nedelcu Victoria (n. 1943), 
care l-a avut profesor de istorie pe scriitorul Mircea 
Sântimbreanu. 
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Spuneţi-ne despre oamenii din acea perioada. Cum erau?  
 
-Oamenii erau mai umanitari, cinstiţi, culţi si cu frică de Dumnezeu. 
 
Cum va petreceaţi timpul liber având în vedere că nu exista o tehnologie atat de avansată? 
 
-În concediu mergeam la mare sau la munte, duminica la biserică, asta cand se putea, nu 
întotdeuna. În zilele în care nu lucram, mergeam cu familia în parc, ascultam muzică acasă, sau 
mergeam la un restaurant. 
 
Ce alimente se găseau cel mai greu si cel mai usor? 
 
-Alimentele care se gaseau cel mai usor erau faina, ouăle, produsele lactate. Găseam cu 
 greu carnea, mai ales cea de pui . 
 
Existau atat de multi şomeri sau oameni fară locuinţă? 
 
- Bineînţeles că nu. Fiecarea familie dispunea de o locuinţă, fiecare om avea un loc de muncă. Ba 
mai mult, fiecarea familie care muncea avea si un automobil. Existau si oameni ai străzii, dar in 
numar mic. 
 
Care era secretul căsniciilor trainice? 
 
-Căsnicia pe acea vreme se rezuma în primul rând la iubire, respect si întelegere. Era o ruşine dacă 
bărbatul îşi lăsa copiii şi nevasta. Divorţurile erau mult mai rare. 
 
Cum erau informaţiile difuzate la televizor si în presă? 
 
-Informaţiile erau puţine dar conţineau mai mult adevăr.  
 
În opinia dvs. Consideraţi că oferirea unei locuinţe de către stat a contribuit la urbanizarea 
populaţiei? 
 
- Bineînţeles. În acea perioadă mulţi oameni care locuiau în provincie au reuşit să se stabilească în 
capitală sau alte oraşe, întrucât le erau oferite locuri de muncă şi locuinţe. 
 
Cum erau oraşele ţării în acea vreme? 
 
-Oraşele, mai ales capitala erau mult mai curate, mai îngrijite, şi mai neaglomerate. 
 
Cum decurgea o zi obişnuită de şcoală? Ce v-a plăcut si ce doreaţi sa fie schimbat? 
 
-Şcoala era prioritatea numărul unu pentru noi. Profesorii aveau o pregătire universală, elevii erau 
mult mai atraşi de obiectele de studiu. Îmi amintesc cu mare drag ca l-am avut  ca profesor de 
istorie pe scriitorul Mircea Sîmtimbreanu. Nu îmi doream sa se schimbe nimic, nici macar 
uniforma.  
 
Daca privim în prezent, multor oameni le este teama să iasă în oraş noaptea din  
cauza tâlharilor, sau a hoţilor. Exista acea teamăşi în vremea comunismului? 
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-Nu. Seara ieşeam cu prietenii la restaurant, sau împreună cu alte familii si zăboveam până 
dimineaţa. Miliţia ( poliţia de atunci) patrula pe străzi, şi indiferent la ce oră ajungeam acasă ne 
simţeam în siguranţă pe străzile oraşului. Din păcate nu mai putem spune acelaşi lucru si acum. 
 

6. ALIMENTATIA IN VREMEA LUI NICOLAE CEAUSESCU 
  

                  Hudescu Maria şi Petre Cristina Elena 
                                   Clasa a XI-a C 

                        
 
*Interviul a fost realizat pe baza întrebărilor la care au 
răspuns mamele noastre. 
 
Ce mâncau oamenii pe vremea lui Ceauşescu? 
 
- Pe vremea lui Ceauşescu oamenii mâncau crenvurşti şi 
salam cu soia, pui foarte mici numiţi „Fraţii Petreuş” 
(de la numele a doi fraţi-cântăreţi de muzică populară 
foarte apreciaţi în epocă), ,,adidaşi”(adică picioare de 
porc) şi pâine care era însă în cantitate limitată. 

Bananele, portocalele, ciocolata chinezească şi bomboanele cubaneze erau aduse foarte rar şi 
trebuia să stai la nişte cozi imense pentru a face rost de ele. 
 
Cum îşi procurau oamenii mâncarea pe vremea lui Ceauşescu? 
 
- Pentru a-şi procura mâncarea oamenii mergeau la complexul alimentar (Alimentară) şi stăteau la 
nişte cozi interminabile. Se luptau între ei şi se călcau în picioare pentru câteva portocale sau 
banane, pentru cei doi pui foarte mici sau pentru o bucată de brânză. Uleiul, zahărul, mălaiul şi 
făina erau vrac şi se dădeau cu raţia. Raţia lunară pentru fiecare persoană era de un litru de ulei, 
un kilogram de zahăr şi unul de făină. Mai norocoşi erau cei care stăteau la curte şi îşi creşteau în 
ogradă propriile găini, iepuri, raţe sau porci. Totuşi şi în sate nu se găseau unele produse agricole 
cum erau făina sau mălaiul, de care făceau rost uneori orăşenii stând de mai multe ori la aceeaşi 
coadă pentru a le trimite şi rudelor lor de la ţară. Era o goană permanentă după alimente… 
 
Mai existau şi alte metode de a-şi procura mâncarea? 
 
- O altă metodă prin care oamenii îşi puteau procura mâncarea era  Casa de Comenzi, prin care se 
puteau comanda diverse alimente în limita a trei sute de lei, alimente care îţi erau livrate acasă, 
asta numai dacă aveai puţin noroc să-ţi răspundă cineva, deoarece telefonul suna aproape 
încontinuu ocupat. Erai programat peste câteva săptămâni şi, cu ceva noroc, îţi erau aduse acasă, 
zece ouă, câteva măsline, un pachet de unt , doua-trei ciocolate chinezeşti Lucky şi un pachet de 
carne de 34 lei. 
 
Vorbind despre alimentaţie, era mai bine pe vremea lui Ceauşescu sau e mai bine acum? 
 
- Pe vremea lui Ceauşescu oamenii aveau bani dar nu aveau ce să cumpere cu ei, iar acum au ce 
cumpăra dar nu le ajung banii. 
 
Alimentaţia era mai sănătoasă înainte de 1989 decât acum? 
 
- Înainte de 1989 oamenii mâncau ce li se dădea. Magazinele erau mai tot timpul goale, iar 
alimentele de bază erau raţionalizate. Majoritatea oamenilor de la oraş cumpărau carne, brânză, 
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ouă şi ce mai aveau nevoie de la ţară. În ziua de astăzi oamenii au mai multe variante şi îşi pot 
alege ceea ce vor să mănânce din magazine numai că majoritatea alimentelor conţin conservanţi, 
E-uri şi chimicale. Aşadar înainte de 1989 oamenii mâncau mai sănătos. 
 
Ce fel de fructe se găseau pe piaţă pe vremea lui Ceauşescu? 
 
- Fructele care se găseau erau numai cele locale (mere, pere, prune, struguri, cireşe, vişine, pepeni, 
gutui, caise, piersici), dar erau din belşug şi erau foarte bune... Bananele, portocalele, mandarinele 
şi lămâile se găseau foarte rar.  
 
Ce dulciuri consumau oamenii pe vremea lui Ceauşescu? 
 
- Multe din dulciurile existente (bomboane, ciocolată, gumă) erau autohtone şi de slabă calitate. 
Cele de calitate erau rare şi se obţineau ori stând la cozi imense, ori printr-o pilă, ori de la cineva 
care mai venea din străinătate. Românii consumau în mod frecvent gemuri şi dulceţuri făcute în 
casă, din fructe autohtone, compoturi, rahat şi tradiţionala ”eugenia”. Prăjiturile şi fursecurile, 
care se găseau în cofetării, erau însă de bună calitate, fiind pregătite natural.  
 
Ce fel de cafea consumau românii înainte de Revoluţie? 
 
- Cel mai frecvent românii consumau ”nechezol”, un fel de înlocuitor al cafelei naturale pe bază de 
orz. Oamenii îi spuneau ”nechezol” pentru că  orzul  se dă şi la cai. După cafea naturală tânjea 
toată lumea, dar se găsea foarte rar şi era foarte scumpă. ”Nesul ”(cafea solubilă) era şi el o 
raritate. Ceaiurile curente erau cele medicinale, autohtone: tei, muşeţel sau mentă. 
 
Ce sucuri se găseau pe vremea lui Ceauşescu?  
 
- Sucurile care se găseau erau de producţie autohtonă (Cico, Lămâiţă şi siropuri). Brifcorul şi 
Pepsi erau rare. Se mai găsea din când în când nectar bulgăresc care era însă scump.  
 
Care erau cele mai dorite produse pe vremea lui Ceauşescu? 
 
- Cele mai dorite produse erau cafeaua, portocalele, bananele, ciocolata chinezească, bomboanele 
cubaneze, guma de mestecat şi mai ales Pepsi. 
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7. ASPECTE DIN VIAŢA COTIDIANĂ A ROMÂNILOR 
ÎN EPOCA CEAUŞESCU 

 
 Văduva Florin 
Clasa a XI-a E 

 
*Materialul a fost întocmit pe 
baza interviului luat unei 
persoane din familie, în vărstă 
de 75 de ani. 
 
 
 
Cum se desfăşurau petrecerile  
pe vremea comunismului? 
 
- Pe vremea comunismului 
petrecerile se ţineau în general acasă, în spaţiul privat, iar pregătirile erau făcute de femei.  
Oamenii ascultau muzică, dansau şi cântau cântece tradiţionale. Se bucurau împreună cu ocazia 
unor evenimente desfăşurate în familie sau în cercul de prieteni. Ascultau muzică, dansau şi cântau 
cântece  tradiţionale româneşti. Oamenii găseau putere să se bucure de viaţa lor şi în momente mai 
puţin bune pentru ţară.  
 
Ce vi se pare diferit în zilele noastre faţă de societatea de atunci? 
 
- Oamenii erau mai liniştiţi şi mai apropiaţi unii de alţii. Se ajutau între ei. Nu erau diferenţe de  
avere, toţi aveau cam aceeaşi stare materială, fie că erau directori şi ingineri sau muncitori 
calificaţi sau necalificaţi, în afară de categoria nomenclaturiştilor, care erau privilegiaţii regimului 
comunist. Ei erau ,,mai egali”  decât ceilalţi oameni ai muncii de la oraşe şi sate. Acum diferenţele 
sociale sunt mult mai mari, ceea ce nu e neapărat rău... Important este ca bogăţia să fie dodândită 
pe cale legală. Pot să mai observ o deosebire, mediul era mai curat şi aproape toate produsele de 
pe piaţă erau mai naturale. Dupa parerea mea şi oamenii erau parcă mai muncitori.  
 
Cum era învăţământul? 
 
- Învaţămantul era  mai strict în sensul că disciplina şcolară era mult mai mult respectată de elevi. 
Profesorii erau  exigenţi şi elevii se străduiau să înveţe şi să ia note mari. Existau însă şi multe 
lucruri inutile sau distorsionate... Cel mai nesuferit îmi era mie personal când anumite discipline 
erau politizate şi interpetările se făceau de pe poziţia documentelor partidului comunist.  Opera 
unor sciitori sau filosofi români am cunoscut-o abia după 1989, pentru că nu se pomenea de ei la 
şcoală, nu se încadrau în ideologia comunistă... Ţinuta şcolară în uniformă era obligatorie şi 
fiecare elev era obligat să poarte pe umăr numărul matricol  cu care era înregistrat la şcoală. Îmi 
amintesc că mi se părea normal să port uniformă şi nu mi se părea că aceasta îmi estompa 
personalitatea. 
 
Ce sporturi erau la modăîn acea perioadă? 
 
-Pot să remarc faptul că practicarea sportului era încurajată, pentru că făcea parte din politica de 
crearea a ,, omului nou”, devotat partidului, dar şi cu o bună pregătire fizică, ceea ce ducea la 
randament în muncă. Existau cluburi şi baze sportive bine dotate. Unul dintre cele mai apreciate 
sporturi era gimnastica, majoritatea fetelor optau pentru practicarea acestui sport încă din clasele 
mici. Acest lucru s-a văzut în rezultatele excepţionale obţinute de România la concursuri şi 
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olimpiade internaţionale. Nadia Comăneci a fost un produs al sportului românesc din epoca 
Ceauşescu. Fotbalul nostru era mai calitativ decât astăzi, iar jucătorii erau mai interesaţi de viaţa 
sportivă decât de cea cotidiană. Se străduiau să joace bine pentru rezultate şi nu pentru bani. Acest 
lucru s-a văzut în 1986 când Steaua a câştigat Cupa Campionilor, dar şi în alte performanţe ale 
echipei naţionale. 
 
Ce făceaţi de sărbatori? 
 
- Sărbatorile creştine nu erau acceptate oficial pentru că erau în opoziţie cu gândirea materialistă 
impusă de partidul comunist, dar în fiecare casă  românii se adunau împreună de Naşterea sau 
Învierea Domnului. Bucatele potrivite acestor sărbători nu lipseau, deşi produsele necesare se 
găseau mai greu. De revelion se pregătea un program special de divertisment care se transmitea la 
televizor şi era urmărit de toată lumea. Din acest program nu lipseau mari artişti ca Stela Popescu, 
Toma Caragiu sau Ştefan Bănică Senior. Oamenii se duceau la ţară pentru a-şi vizita rudele sau 
rămâneau acasă pentru a primi musafiri. Excursiile la munte sau la mare erau accesibile, nu însă 
şi plecările în stăinătate care erau restricţionate. 
 
Cum se distrau tinerii? 
 
- Tinerii mergeau la discotecă, la spectacole de teatru, expoziţii sau la concerte. Depinde de mediul 
din care făceau parte. La oraşe viaţa culturală era încurajată şi existau mai multe opţiuni de 
distracţie. Mulţi elevi şi studenţi se duceau la concertele de muzică folk ale cenaclului Flacăra 
condus de Adrian Păunescu. 
 
Aveaţi acces la tot ceea ce aveţi astăzi? 
 
- Nu chiar, erau tot felul de restricţii la curent, la emisiuni Tv., la circulaţia automobilelor, la 
benzină. În ultimii ani ai regimului era foarte frig în case, iar apa caldă aproape că lipsea. Nu prea 
se găseau alimente, deşi oamenii se descurcau şi ,,făceau rost” de cele necesare. 
 
În acea perioadă se găseau locuri de muncă mai uşor? 
 
- Asta da. De pe băncile facultăţii fiecare absolvent era repartizat direct în domeniul pentru care s-
a pregătit. Atunci nu stătea nimeni mai mult de 3 luni fără a fi încadrat în muncă. 
 
Cum era viaţa în mediul rural? 
 
- La ţară era întru-un fel mai greu, dar şi mai uşor, ca şi astăzi, de altfel.  Atunci ţăranii munceau 
în CAP-uri sau în IAS-uri. Câştigau puţin, dar creşteau animale pe lângă casă, se descurcau, mai 
dădeau din produsele lor şi copiilor plecaţi să muncească la oraş. 
 
În afară de distracţie si sport care mai erau activităţile tinerilor în timpul liber? 
 
-Voluntariatul. Eu vara aduceam gaz de la Mediaş , iar câteodată mergeam în Ardeal pentru a 
ajuta la construirea căilor ferate. 
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Trupa de Teatru ,,Zâmbet de Artist” 
Sprânceană Mihaela-Diana, clasa a XI-a C 

 

 Este o onoare pentru noi, Trupa de Teatru ,,Zâmbet 
de Artist” să vă împărtăşim trăirile şi impresiile pe care le-
am avut în cadrul acestei trupe. Povestea trupei noastre este 
simplă, dar nu banală, unică şi frumoasă. ,,Zâmbet de 
Artist” a luat naştere din dorinţa de a ne afirma, dar mai ales 
din dragostea noastră pentru teatru şi lectură. Cu susţinerea 
doamnei Maria Fitcal, a domnului regizor Vasile Antoniu 
Bereniy, şi a conducerii liceului am îmbinat utilul cu 
plăcutul, iar în timp, din câţiva elevi timizi am devenit mici 
actori. După minute de concentrare, ore nesfârşite de 
repetiţii şi zile petrecute împreună, am dori să vă arătăm de 
ce suntem capabili atunci când ni se oferă sprijin, iar 
oamenii cred în noi.  

De-a lungul timpului am fost certaţi, dar şi aplaudaţi, 
am râs, am plâns, însă ne-am păstrat optimismul în orice 
situaţie. Printre realizările trupei se numără colaborarea cu 
Teatrul Mic, spectacolul de la Sala Dalles, însă cu siguranţă 

cea mai importantă a fost reprezentaţia de la Teatrul Naţional ,,Ion Luca Caragiale” din Bucureşti. 
Gândul că am păşit pe acea şcenă, că am jucat în locul în care au avut spectacole celebre marii 
actori din ţară, ne-a dat emoţii, dar în acelaşi timp ne-a motivat să dăm tot ce este mai bun şi să le 
demonstrăm tuturor de ce suntem în stare. Domnul regizor ne-a spus încă de la prima repetiţie că 
noi jucăm pentru public, care ne-a răsplătit de altfel în cadrul concursului ''5 licee - 5 teatre'' 
desfăşurat la Teatrul Naţional ,,Ion Luca Caragiale” din capitală cu ,,Premiul publicului pentru cel 
mai bun spectacol de teatru”. Suntem mândri de succesul, realizările, dar şi de încercarea noastră de 
a vă dovedi în nenumărate rânduri că locul ,,Familiei Zâmbet de Artist’’ este aici, pe şcenă. 

În încheiere, dorim să vă spunem că adaptarea piesei de teatru ,,Ţara lui Gufi” de Matei 
Vişniec, a fost jucată din dragoste pentru teatru şi pentru voi, spectatorii. 
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DESPRE CONCURSURI, MUZICĂ ŞI DRAGOSTE 
Maria Ungureanu 

 

În zilele de 19-20 martie 2016, am avut bucuria de a 
participa pentru prima dată la Concursul Naţional de Muzică 
Francofona de la Buzău. Concurenţi mulţi, 65 la liceu, 53 la 
gimnaziu şi peste 30 la învăţământul primar.Capitala a fost 
reprezentată de elevii Liceului Teoretic Marin Preda şi o 
concurentă venită pe cont propriu, de la o şcoală generală.  

Elevii noştri s-au prezentat în următoarea formulă: 

Învăţământ primar:  
- Ungureanu Iolanda, clasa I F; 
 
Gimnaziu:  
- Ilie Daria, clasa a V-a A; 

- Alungulesei Bianca, clasa a VII-a A; 

- Mansour Jessica, clasa a VIII-a D; 

Liceu:          
-Neacşu Luisa, clasa a X-a C;  

 -Sfichi Daniel, clasa a X-a B; 

 -Moise Cătălina, clasa a IX-a D; 

                                     -Coman Petre, clasa a X-a A. 

Aşa cum deja s-au obişnuit elevii noştri, la 
concurs am avut şi susţinători, elevi colegi ai 
concurenţilor, care au dorit să ne insoteasca, să 
asculte, să filmeze, să fotografieze. Pentru toţi a 
fost destul de muncă, iar meritul lor şi al 
părinţilor este cu atât mai mare cu cât ne-am plătit 
cu toţii această deplasare şi ceea ce a presupus 
participarea la concurs din fondurile proprii. 
Rezultatele au fost foarte bune, având în vedere 
ca toţi aceşti copii sunt elevi ai unui liceu teoretic, 
muzica fiind doar un hobby şi o mare dragoste 
pentru ei: 

Ilie Daria-premiu special la secţiunea gimnaziu; 
Moise Cătălina, premiu special la categoria liceu. 
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Dincolo de aceste premii, elevii mei dragi au fost apreciaţi ca şi grup pentru unitatea şi 
atitudinea de fair-play de care au dat dovadă, toţi asistând la evoluţia celorlalţi colegi şi 
încurajându-i inclusiv pe elevii concurenţi ai altor şcoli/licee. Deviza noastră, atunci când mergem 
la un concurs de muzică, este că trebuie să facem totul din plăcere şi nu ne prea interesează 
premiile, în cazul muzicii acestea fiind deseori subiective-potrivit zicalei ,,nu-i frumos ce e frumos, 
e frumos ce-mi place mie”.  

Este greu de scris un articol pe această temă. Şi totuşi, am gândit că este o ocazie bună de a 
le mulţumi acestor copii-copiii mei, dintre cei mulţi pe care-i am în această şcoală, pentru eforturile 
pe care le depun, să nu uităm că aproape toţi cei de la liceu, participanţi la concursuri, sunt de la 
profil real, având doar o oră de muzică la 2 săptămâni, iar elevii de la a XI-a si a XII-a real nu mai 
au deloc in programă ore de muzică, pentru dăruirea, dragostea, pasiunea şi dedicarea pe care le pun 
în slujba artei. Nu este deloc uşor să reuşeşti să îmbini repetiţiile, orele multe de stat suplimentar ca 
să înveţi versuri, melodii, ca să înveţi să cânţi împreună cu alţii, să te armonizezi, să fii tolerant, să 
te înţelegi cu toţi coechipierii, cu învăţatul pentru şcoală, prezenţa la ore, pregătirea pentru, poate 
alte olimpiade şi concursuri.  

De asemenea, fără sprijinul şi înţelegerea colegilor mei, nu aş fi reuşit să lucrez suplimentar 
cu aceşti copii.  

Vă mulţumesc tuturor! 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



35 
 

CUPRINS 
 
 

I. POEZIE 
 Mai mult ca perfectul, Mihalache Andreea, clasa a X-a E 
 Dor, Mihalache Andreea, clasa a X-a E 
 Tu mereu, Mihalache Andreea, clasa a X-a E 
 Uitare, Mihalache Andreea, clasa a X-a E 
 Cine?, Mladin-Golea Anastasia, clasa a X-a E 
 Pianistul, Nevodari Monica, clasa a VII-a 
 O viaţă normală, Marin Theodora, clasa a X-a E 
 Ceva diferit de normal, Marin Theodora, clasa a X-a E 
 Copil, Ruxandra Dinache, clasa a VII-a B 
 Ploaia, Nevodari Monica, clasa a VII-a B 
 Mesajul Pădurii, Dragoş Olteanu, clasa a IV-a A 
 Neînţeles, Mihalache Andreea, clasa a X-a E 
 Devenire, Daniel Florin Marin, clasa a VII-a B 
II. POEZIE: DIN CREAŢIILE FOŞTILOR NOŞTRI ELEVI 
 Puritate, Lavinia Dumitrescu 
 Soţia viitorului, Lavinia Dumitrescu 
 Prin mâna sorţii, Lavinia Dumitrescu 
 Vreme de vis, Lavinia Dumitrescu 
 De la fereastra zdrenţuită, Lavinia Dumitrescu 
 Raftul copilăriei mele, Lavinia Dumitrescu 
 Biografic, Moise Andreea 
 Comete, stele, galaxii, Moise Andreea 
 Frângere, Moise Andreea 
 Nirvana, Moise Andreea 
 Icar... prea aproape de soare, Moise Andreea 
 Tergiversare, Moise Anreea 
 În ceaţă, Moise Andreea 
 Joaca de-a îngerii, Moise Andreea 
 Răzvrătire, Moise Andreea 
 Rotaţie, Moise Andreea 
 Vital, Moise Andreea 
III.   DESPRE NOI 
-  Cercul de istorie recentă a României ,,Marin Preda” 
-  Trupa de teatru ,,Zâmbet de artist”, Sprânceană Mihaela-Diana, clasa a XI-a c 
- Despre concursuri, muzică şi dragoste, Maria Ungureanu 
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Liceul Teoretic „MARIN PREDA” 
 
 

Bucureşti, Sector 6 
Str. Ruşeţu, nr. 17 

 
Tel/Fax: 021/2202344 

 
E-mail: liceul_marinpreda@yahoo.com 

www.marinpreda.ro 
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