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Prin creație îmi schimba lumea

Evoluția
Ar fi două teorii
Una:

Cea de-a doua teorie
A plecat dintr-o idee:

Dintr-o dorință divină,
A apărut o lumină.
Și ușor în șase pași
Am ieșit și noi urmași.
La rostire de cuvânt,
Modelat
Și suflat vânt,
A ieșit Adam cel sfânt,
Iar din rupere de coastă
Eva, ce-i a sa nevastă.
Dar din fire curioasă,
A devenit cea păcătoasă.
Căci pe șarpe a ascultat
Și din măr ea a mușcat.
Căzând astfel în păcat,
Cu Adam cel despuiat.
Din maimuță,
Uite om!
Am pornit ușor, ușor:
Dintr-o piatră,
Un castron.
Tot din piatră,
Hop! și-o roată.
Într-o stâncă,
E o casă.
Cu o cioata,
Faci o masă.
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Dintr-o ață și un băț,
A ieșit un arculeț.
Din scânteie,
O văpaie.
Într-o curte,
Pac! O oaie.
Și din lup...
Am făcut câine,
Iar din grâu,
A ieșit pâine.
Înainte de tractor....
A fost carul tras de boi.
Tot așa am continuat,
Am creat și-am inventat.
Dintr-un măr căzut în cap,
Gravitația am aflat.
Pitagora a calculat,
Aristotel a enunțat,
Mozart a cântat,
Eminescu a (de)LIRAT,
Iar Picasso - - - el a pictat...
Au fost multe minți istețe
Ce-au lăsat în urmă zestre:
Formule cu numere,
Teorii chiar logice,
Partituri liniștitoare,
Poezii cu strofe-o-droaie
Și picturi întrebătoare.
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Edison ne-a arătat
Că el becul a creat.
Și de aici plecăm ușor
La TV, casetofon, telefon, calculator.
N-am mai spus de bicicletă, jucărie, sau poșetă.
Plictisiți fiind de planetă,
Am construit o rachetă.
Și-am aflat cu întristare,
Că luna ce dă târcoale,
Nu-i din brânză d-aia moale.
Am căutat extratereștri,
Dar ei trăiesc pe alți aștri.
Poate....
Chiar și-n alte galaxii (căi de ouă, brânză și piftii),
N-avem noi de unde-o ști.
Ăștia sunt extratereștrii
Și-n ascunsa sunt maeștri.
Momentan ne preocupă,
O inteligență acută.
Artificială de fel,
Pentru un mic roboțel.
Încă creștem și-nvățăm:
Probleme să rezolvăm,
Frumosul să-l apreciem
Și planeta s-o păstrăm.
Ar mai fi de menționat,
Dar energia am consumat,
Iar ceasul s-a apropiat,
De ora intrării în pat.
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Droancă Agata, cls. a XII a C

Lumea se schimbă
				Lumea?!.. Ce este lumea? Este echivalentul Universului?
Echivalentul Terrei? O putem măsura? Îi putem calcula oare suprafața? Este un lucru finit? Nu știu cu certitudine ce înseamnă
acest termen pentru fiecare om, însă o vom considera cel puțin
în aceste rânduri , suma tuturor ființelor ce sunt găzduite de acest
pământ.
				Pornind de la acest lucru, este clar faptul că lumea evoluează
constant, aflându-se într-o armonie perfectă. Totul a început de
la primii oameni, aceștia având puține resurse, puține cunoștințe,
știind totuși să le gestioneze într-un mod în care, atunci când au
apărut copiii lor, lucrurile să ia o alță întorsătură. Iar acest lucru se
întâmplă de milioane și milioane de ani. Părinții aflându-se într-o
constantă încercare de a crea un loc mai bun în care ceea ce iubesc să înflorească pe zi ce trece.
				Mai apoi, dacă ne gândim la faptul că, noi, nu am fost la început decât un bob de mazăre, devenind în timp adevărați călători în excursia numita simplu “Viață”. La început, ne luăm biletele, asigurându-ne ca ne achiziționăm cea mai bună ofertă, apoi,
după un drum relativ lung, ajungem la destinație, îi facem pe cei
dragi să plângă de bucurie la sosirea noastră pentru ca mai apoi să
învățăm de la ei cât de frumoase sunt lucrurile ce ne înconjoară și
câtă frumusețe putem emana prin felul în care tratăm tot ceea ce
lumina zilei ne oferă.
				În teorie, totul ar trebui să se desfășoare ca într-o poveste cu
zâne : magia, ar trebui să fie presărată pe fiecare drum pe care
pășim, oamenii ar trebui să zâmbească permanent și mai important să-și zâmbească unul altuia, visurile ar trebui să devină realitate într-o clipită, soarele ar trebui să strălucească, încălzind astfel
inimile tutror, însă dacă ne raportăm la ceea ce se întâmplă în fiecare zi cu noi, cu cei pe care îi iubim, cu cei pe care îi cunoaștem,
cu cei pe care abia îi întâlnim realizăm că viața nu e colorată doar
în nuanțele curcubeului, ci are și umbre de negru și gri.
6

			Este adevărat, totul se află într-o continuă schimbare și evident,
nici lumea nu poate trece neschimbată. Bineînțeles că și schimbările pot fi benefice sau dimpotrivă,la fel cum se întâmplă în jurul
nostru. Oamenii au devenit superficiali, lipsiți de empatie, punându-și tot mai multe măști care să nu dezvăluie frustrări, dezamăgiri, supărări. Există războaie, există dorința de dominare, există
diferențe sociale, există discriminare, există ură ,există arme, există crime, când ar putea exista doar pace, egalitate, iubire, gesturi simple, dar sincere, mângâiere, alinare, vorbe duioase care să
vindece sufletele bolnave, îmbibate cu un venin care ar disparea instant la auzul unor cuvinte potrivite. Suntem datori să schimbăm
lumea, însă nu transfigurând-o, ci făcând din ea zâna pe care nu am
văzut-o niciodată dând cu praf magic peste capetele noastre.
				Cineva spunea : “ Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în
lume” sugerând astfel faptul că binele poate nu apare instantaneu, însă făcând în fiecare zi câte un pas, oricât de mărunt, oricât
de stângaci spre el, mai devreme sau mai târziu va apărea negreșit.
Viața reprezintă suma tutror alegerilor pe care le facem. Mereu
există două opțiuni, cele două migrează permanent în jurul nostru
și este esențial să alegem așa cum ne dictează combinația perfecta
dintre inimă și minte.
				Există în lume și bine, există și rău, există și moralitate,dar și
imoralitate, există fericire,la fel cum există și tristețe, însă unele fără
altele n-ar avea sens. N-am știi niciodată cât de frumos este să râzi,
dacă n-am vărsa nicio lacrimă, n-am realiza cât de frumoasă este
o victorie, dacă n-am avea parte de eșec, n-am aprecia un prieten
bun, dacă n-am avea și oameni care să ne dezamăgească, n-am mai
zâmbi la prima ninsoare daca ar ninge permanent…
				Da, LUMEA SE SCHIMBĂ și în momentul de față o ia pe un
drum greșit, însă mereu există un al doilea drum, o a doua șansă
care să transforme lumea mea, lumea ta, lumea noastră într-un loc
în care magia o fac oamenii, nu zânele.
Arsene Andreea, cls a XII a C
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Cum se schimbă lumea?
Te-ai gândit vreodata câte s-au schimbat în lumea asta mare?
Câte-au fost și nu mai sunt… te-ai gândit tu oare?
Cum printr-o sclipire multe-au apărut
Si altele mai vechi încet, încet, au dispărut.
Mai ieri era odaia mică făcută din chirpici
Cu oameni mulți în ea…mai mari , mai mici.
Astăzi sunt blocurile-nalte și moderne,
Sunt lucruri mari, nu baliverne.
‘Nainte cu condei de lemn muiat în cerneală
Scriai scrisori lungi cu multă osteneală.
Și lungă tare era așteptarea
Să știi dac-a citit sau nu scrisoarea.
Acum așa ușor mai e:
În câteva secunde scrii un SMS.
Acum chiar și la depărtare
Poți să vorbești cu orișicare.
Cu ani în urmă n-aveam telefoane
Ieșeam afară și desenam șotroane.
Și fără nici o altă explicație
Nu-mi stătea fericirea-ntr-o aplicație.
Nu ne dădeam mesaje ca să ne jucăm;
Mergeam pe la poartă ca să ne strigăm.
Nu jucam on-line jocuri de gătit,
Ci făceam ruladă cu frunze și nisip.
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‘Nainte erau doar drumuri prăfuite și ulițe acoperite cu pietriș;
Azi e doar asfalt , autostrăzi și prea puțin verziș.
‘Nainte totul era manual și muncit cu trudă;
Azi e automatizat și munca se exclude.
Ieri erau sentimente și multă bunătate
Dar astăzi ne comandă niște aparate .
Îmi pare rău că trebuie s-o zic așa
Dar nu mă bucur că se schimbă lumea…
Avem beneficii, da, nu zic că nu.
Dar dacă stai să te gândești și tu
Ușor, ușor vei deveni în viitor
Al modernizării... doar un servitor.
Blihan Diana, cls. a X a A
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Lumea se schimbă
Lumea s-a schimbat,
Atât de-ncet și sigur...
Uităm să mai fim oameni,
Uităm ce este bine,
Uităm să mai iubim
Și-uităm să facem bine.
Avem sufletele pline de durere,
De ură,groază și de frică.
Și de aceea am să zic,
Să știți:”Lumea se schimbă!”
Suntem săraci,
Atât în suflet cât și-n minte.
Tehnologia e în prim plan,
Telefonul ne e mereu în minte.
Oriunde mergi,e doar tehnologie.
Iubirea e un simplu-emoticon
Un zâmbet doar pentru o fotografie,
Și-n rest e doar melancolie.
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Aș vrea să vă doar fericire,
O lume fără griji în jurul meu...
Să văd copii cu jucării în mână
Și fără telefoane mai mereu.
Aș vrea să văd o lume fericită,
Neprinsă-n ghearele tehnologiei.
Căci noi uităm să mai fim oameni,
S-avem emoții și trăiri.
Vreau să ne bucurăm de clipele-n care
Bunica încă mai trăiește,
Și nu-i nevoie de-o virală poveste,
Căci,uite,bunica ți-o povestește.
Cîrdei Cătălina, cls. a XII a C
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Lumea se schimbă
Astăzi nu mai este ce-a fost ieri,
Și nici mâine n-a să fie.
N-ai să vezi pe nicăieri
Trecutul să-nvie…
Căci vremea trece și timpul prea aleargă,
Oamenii se schimbă și totu-i diferit.
N-are cum trecutul să se șteargă
Dar nici să dureze pân’ la nesfârșit.
Și chiar dacă nu vrem ca lumea să se schimbe
Și-am vrea ca totul să rămân-așa cum e…
Viața asta-i mai ceva ca vremea:
Astăzi e așa…și mâine nu mai e.
Vremea trece-n grabă
Dar ăsta-i doar un amănunt.
Căci lumea se tot schimbă,
Timp este…dar timpurile nu mai sunt.
Blihan Diana, cls. a X a A
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Omenire
Te-ai nascut în lapte și miere
Sau poate-ti ai geneza-n flăcări
Cert e c-ai un suflet învatat să spere
În confuzii, iluzii și încercări.
Toți luptam pentru dorințe
Sau pentru otrăvitoare capricii
Toți fugim de suferințe
Și de rana adâncă a fricii
Și ah, toate fricile ce te-ngheață
Născocite din satanica teama
Teama că n-ai lasat nimic în viață
Și c-ai trait o simpla dramă
Tuturor le dispare inocența
Și ne pregatim să facem pactul
Pactul cu demonul ce ne controlează
Gândul, rațiunea și conceptul
Apoi ne căutam conducatorul
Printre-atatea rătăcitori
Printre-atatea gândiri deșarte
Printre atâtea lacrimi și orori
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Dar din tot grotescul decor
Al veșnicului vis divin
Sentimente și frumuseți se strecor
În sufletu-ți fugar și senin.
Omenirea ești chiar tu
Mintea-ți e propia ta lume
Tu ucizi și tu dai viață
Pornirilor, lumeștilor cutume
Toți ducem lupte între noi
Toți vrem doar adevarul
Dar uitam de importantul război
Între suflet, necunoscut și rațiune.
Leancă Răzvan, cls. a X a A
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Lumea se schimbă
Lumea se schimbă...
Cine-ar fi crezut
Că doar în câțiva ani
Cărțile au dispărut?
Nu ne mai place-afară
Sau în parc-n doi, trei prieteni,
Nici plimbările de seară
Vrem doar luxuri, cafenele.
„Ce-i aia socializare?”
Se întreabă azi copiii..
Ei vor doar calculatoare
Și jocuri multe să fie.
De-ar putea sta toată ziua
Doar în casă, la desene,
Nu s-ar clinti nici o clipă
Pân-ar veni moșul Ene.
Uite-așa trece o zi,
lună, un an, o viață...
Nu mai știm nici sa trăim
Lumea? Este doar o hoață...
Nacu Teodora, cls. a XII a C

15

16

Cuprins:
Evoluția de Agata Droancă, clasa a XII a C .............................. 3
Lumea se schimbă de Arsene Andreea, clasa a XII a C .......... 6
Cum se schimbă lumea? de Blihan Diana, clasa a X a A ....... 8
Lumea se schimbă de Cîrdei Cătălina, clasa a XII a C .......... 10
Lumea se schimbă de Blihan Diana, clasa a X a A ................. 12
Omenire de Leancă Răzvan, clasa a X a A .............................. 13
Lumea se schimbă de Nacu Teodora, clasa a XII a C ............ 15

Desene:
Ceapoi Maria, clasa a X a A
Seul Cosmin, clasa a XI a D
Isac Erica, clasa a XI a F
Netea Denisa, clasa a XII a C

Profesori coordonatori:
Păștinaru Andreia Iuliana
Rezuș Viorica
Tehnoredactare computerizata:
Negrea Alexandru, clasa a XII a A
Coperte:
Negrea Alexandru, clasa a XII a A
17

