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Prolegomene 

 
Educarea gândirii constituie un obiectiv de bază al școlii și constă într-o succesiune de operații, 

care duc la dezvăluirea unor aspecte importante ale realității și la rezolvarea unor probleme. Scrierea 

creativă vizează elaborarea a cât mai multor soluții posibile într-o situație-problemă dată, alegerea 

soluției adecvate și respingerea argumentată a celor mai puțin adecvate. După unii autori, gândirea 

creatoare și cea critică sunt fețe ale aceleiași medalii, deoarece prima are utilitate și valoare doar dacă în 

prealabil produsele ei au fost analizate și evaluate critic în scopul fundamentării și întemeierii rați- 

onale. Gândirea critică se bazează pe capacitatea celor ce o practică de a raționa corect, coerent, logic, 

pe baza unor argumente suficiente, solide, valoroase, care implică analiza, sinteza, evaluarea pe baza 

unor criterii și valori dezirabile social, asumate de individ, practicate cu pricepere și eficiență. 

Cultivarea capacității creatoare a devenit o sarcină importantă a școlii contemporane, chiar 

dacă există și poziții sceptice, care susțin că învățământul actual nu contribuie la dezvoltarea 

creativității. Zestrea genetică a fiecărui om poate fi stimulată, cu bune rezultate, în școală, cu condiția să 

fie cunos- cută la timp și să fie dirijată. Profesorul trebuie să cunoască potențialul creativ al fiecărui 

elev, să identifice și să monitorizeze manifestările creative ale elevilor săi, nu numai în timpul orelor 

desfășu- rate în clasă, dar și în activitățile extrașcolare. Școala trebuie să stimuleze exprimarea 

potențialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze inițiativele lui, ingeniozitatea și curiozitatea, să 

favorizeze sta- bilirea unor relații care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii elevului de a lua 

singur decizii, să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. Ea este proprie 

tuturor copiilor, dar presupune anumite premise psihologice și fiziologice care, angrenate în procesul 

dezvoltării, vor conduce la conturarea și exprimarea ei, ca dimensiune proprie persoanei respective. 

Abordarea perso- nalității creatoare presupune cunoașterea mecanismelor interne ale procesului de 

creație și identifica- rea de către profesor, cât mai rapid, a acelor trăsături și însușiri care pot sta la baza 

creativității. Profesorul are îndatorirea de a cultiva disponibilitățile imaginative ale întregii clase, 

folosind metode adecvate acestui obiectiv didactic major. Folosind un limbaj care încurajează 

creativitatea și creând un mediu care îi provoacă și îi sprijină pe elevi în eforturile lor creative, 

profesorii îi pot ajuta pe elevi să gândească și să acționeze mai creativ, iar acest deziderat a fost urmărit 

cu profesionalism și com- petență în lucrarea „MAGISTER LUDI. Mărgele de sticlă, jocuri, cărți azi 

și mâine. Prezentul și viitorul ludic - ghid metodic de scriere creativă și kit de joc”. 

Știm că 1+1 fac 2, știm că formula apei este H2O, dar câți dintre noi știu oare cât face un 

Luceafăr înmulțit cu o Dumbravă minunată? Câți dintre noi au reușit să dezlege o Enigmă, fie ea și a 

Otiliei? Numai Scriitorul își îmbracă sunetele lirei cu ale stelelor icoane, numai el poate aduce frânturi 

de suflet bântuit de mistere astrale. Tot ceea ce este fundamental, tot ceea ce are o semnificație 

profundă pentru spiritul uman se regăsește în opera literară, de la plăcere la durere și iubire sau extaz 

mistic, toate acestora le spunem generic: plăsmuiri ale Scriitorului. Toți știu sau cred că știu cât fac 

1+1! Lucrarea de față are mare merit de a oferi elevului o invitație de a păși alături de Scriitor, dând 

naștere cu timiditate unei noi poezii, căci puțini au străbătut cu pasul cărările muntelui, ca mai apoi – 

îmbătați de infinitul solar – să-și transpună simțirile într-un text creativ. 

Da, 1+1 fac 2, dar ce înseamnă să aduni zile întregi pentru a redacta un ghid de scriere creativă 

destinat elevilor, judecători exigenți ai talentului și onestității sentimentelor îngemănate în creație? 

Renunțând la comoditate, la conformism, la obediență și suficiență, micul scriitor – în orice ipostază ar 

apărea el – poate ajunge pe insula neuitării, a reconstituirii unei lumi ilimitate în mediul școlar. Numai 

cel ce înțelege că scrisul este puntea dintre lumea reală și infinit, numai acela va stabili o legă- tură 

indestructibilă între timpul iubirii și timpul regăsirii, între timpul creației și timpul devenirii. Există 

un timp al interpretărilor și un timp al explorării profunzimilor, un timp al cuvintelor și un timp al 

necuvintelor. Pentru profesorii Colegiului „Moise Nicoară” Arad, Camelia Circa-Chirilă, Diana 

Șimonca-Oprița, Janina Flueraș, Luminița Bulc, Anca Stoian, Lavinia Pîrv și Desdemona Nagy-Vizi- 

tiu, pentru elevii care au redactat textele inserate în lucrare, acest timp este ACUM. 

 
 

prof. Laura ORBAN, 

inspector școlar pentru Limba și literatura română 
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MAGISTER LUDI. Mărgele de sticlă, jocuri, cărți 

– ghid metodic de scriere creativă și kit de joc – 

Camelia Circa – Chirilă, 

coordonator proiect 

 
Moto: 

Pioși, a universului cântare 

Și muzica maeștrilor îndată 

Vom asculta, poftind la sărbătoare 

Mari spirite din era minunată. 

Formulele cu sens adânc și tainic 

Precum o vrajă-n slăvi ne va sui, 

Furtuna, infinitul, viața trainic 

S-or închega în clare-alegorii. 

(herman hesse, Jocul cu mărgele de sticlă) 

 

 

I. ARGUMENT SAU REGULILE JOCULUI CU MĂRGELE DE STICLĂ 
 

Cercul de lectură al adolescenților împătimiți de călătorii de la Colegiul Național Moise Nicoară 

Arad este parte a Centrului de Cercetări și Aplicații Transdisciplinare în Educație. Așadar, cititorii 

noștri îmbrățișează și răspund provocărilor transdisciplinare din cadrul activităților propuse de profe- 

soarele coordonatoare. Iar ultima provocare e valorificarea cărții lui Herman Hesse, Jocul cu mărgele 

de sticlă drept carte – pretext și carte – ghid, alături de alte titluri propuse elevilor cercului. 

De ce această carte? Pentru că e o carte care acoperă toate temele propuse spre studiu în programa 

clasei a IX-a, cartea însăși fiind considerată de critica literară drept o însumare a temelor tratate în 

cărțile anterioare de Hesse. Așadar, e o carte care poate deschide provocator discuția despre temele ce 

urmează a fi studiate la clasa a IX-a sau poate încheia recapitulativ, căci cartea propune un model 

despre: 

VIAȚA CA... 

● JOC ȘI JOACă prin detașare (ne)respectând regulile 

● FAMILIA văzută ca un dat și o responsabilitate (ne)asumată 

● LUMI FANTASTICE, vizând nivelul de realitate: gradul de apropiere real (exterior) – ireal 

(interior) 

● CăLăTORIA ca experiență, cunoaștere („Adevărata călătorie a descoperirii înseamnă nu a 

căuta țărmuri noi, ci a vedea cu ochi noi.” Proust) 

● DRAGOSTEA ≠ IUBIREA, căci iubirea e arta de a dărui necondiționat, slujirea celuilalt 

● ȘCOALA, ce presupune cultivarea unor elemente fundamentale precum: curiozitate, transcen- 

dență, progres din treaptă în treaptă, scopul ei fiind trezirea conștiinței, reciprocitatea, transferul ono- 

rabil magistru - discipol în sensul unui schimb de cunoștințe, alături de conștientizarea aptitudinilor 

și puterilor, a forțelor proprii, dar și hrănirea continuă a nobilei curiozități, a insatisfacției superioare 

care dă forța dragostei pentru știință, pentru spiritualitate, pentru frumos 

● CONFRUNTăRI ETICE ȘI CIVICE: personajele conflictuale, dar ambivalente Narcis și 

Gură-de-Aur, Siddharta și Govinda, Josef Knecht și Alexander (prezidentul conducerii Ordinului) 

ilustrează toate ideea de asceză, de lume spirituală, de izolare versus lumea profană, socială, experi- 

ențial-instinctivă, valorificând dialectica kantiană, respectiv cunoașterea intelectuală / spirituală 

versus cunoașterea senzorială / experiențială. 

 De ce ateliere de lectură și scriere? Lecturiada elevilor, concurs național de lectură aflat în 

CAEN al MEN și organizat sub egida ANPRO Cluj, reprezintă o sursă de inspirație și de 
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reîmprospătare anuală. Organizat impecabil, concursul e dorit de membrii cercului nostru de lectură. 

În acest an, portofoliul concursului l-am conceput sub forma unui ghid metodic de lectură și scriere 

creativă, construit împreună cu elevii noștri, după modelele structurale oferite în revista Consilierul 

de lectură, la rubrica File decupate. Un rețetar mai degrabă deja testat în cadrul cercului nostru, în 

care am îmbi- nat jocul clasic, lectura și scrierea cu metode moderne, digitale. Îi datorăm neobositei 

doamne Monica Onojescu, coordonatoarea la nivel național a proiectului Cercuri de lectură, 

plăcerea organizării ate- lierelor de acest tip, căci atelierele organizate anual la Cluj și la care 

participăm cu reprezentanții cercului școlii sunt un etalon al calității în acest sens. 

Am încercat să îmbinăm abordarea tradițională cu cea asistată tehnologic, căci am apelat și la 

pro- iecții de filme de pe canalul YouTube în primul atelier, la realizarea unor colaje fotografice în 

format Word sau PowerPoint (la atelierele II și III) sau la realizarea unor colaje digitale ale unor 

reproduceri din pictură (la atelierele IV și V). 

Așadar, vorbim despre alegerea unei cărți ofertante, însă provocatoare și prin ambiguitatea voită 

în ceea ce privește mesajul ei. Pentru că vorbește despre un joc cu mărgele de sticlă neaccesibil 

oricui, cititorul e incitat să afle cât mai multe detalii despre acest joc la care au acces doar spiritele 

alese. Folosind însă tehnica așteptării frustrate, autorul strecoară doar câteva detalii – foarte puține, 

dar relevante – referitoare la acest joc. Lectura cărții poate însă provoca cititorul să facă propriile 

legături cu alte lecturi sau chiar să construiască acest joc, așa cum am procedat noi. 

 

IMAGINI DIN TIMPUL REALIZăRII MANDALEI 
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Mai exact, primul pas a fost să gândim o planșă care să includă simbolurile de bază ale universu- 

lui și ale vieții. Așadar, am selectat din Dicționarul de simboluri al lui Jean Chevalier și Alain 

Gheer- brant și din Semne și simboluri al lui Clare Gibson principalele clase de simboluri, pe care 

le-am pictat pe forme de ipsos 3D și pe care le-am plasat mai apoi pe o mandală, care să conțină 

următoarele elemente: CEAS → PUNCTE CARDINALE → ELEMENTE ESENȚIALE (aer, 

foc, pământ, apă) → UNIVERS (aștri, zodii) → FAZELE LUNII → NOTE MUZICALE → 

LITERE, CIFRE, FORME GEOMETRICE → PăMÂNT → LABIRINT → ANIMALE, 

PLANTE, INSECTE → FIINȚE FANTASTICE → ANOTIMPURI → TABLă ȘI PIESE DE 

ȘAh, SIMBOLURI JOC DE CăRȚI → ARBORELE VIEȚII → YIN ȘI YANG → 

CULORILE etc 
 

Am ales să realizăm planșa jocului sub forma unei mandale, (in sanscrită „cerc”) , căci aceasta e o 

metaforă vizuală a Universului și a vieții, fiind o cosmogramă geometrică ce are ca bază cercul 

(reprezentând Universul) al cărui centru simbolizează perfecțiunea. Centrul mandalei noastre e repre- 

zentat de om imaginat sub forma unei table de șah (ne-am gândit la textul lui Sorescu, Șah, când ne-a 

venit această idee). Din umerii și din picioarele lui cresc ramurile copacului vieții, fiecare aparținând 

unui anotimp diferit. Am adăugat triunghiurile, pentru a sugera cerul și pământul, dar și câteva piese 

de șah, de asemenea celelalte elemente menționate anterior. Am combinat forme și elemente diferite, 

dar aflate în interrelaționare, fiecare simbolizând aspecte diferite ale materiei și energiei. Căci man- 

dala concentrează în forma sa energia creatoare. 

Cel de al doilea pas a fost să creăm regulamentul acestui joc, Magister ludi. Jocul cu mărgele de 

sticlă. El arată astfel: 
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Magister Ludi. Jocul cu mărgele de sticlă – Regulament de joc 

Magister Ludi. Jocul cu mărgele de sticlă este un joc de cunoaștere, de cultură generală și de 

creativitate, care se joacă între doi sau mai mulți jucători (numărul jucătorilor este nelimitat și 

e de dorit să se joace între echipe). De regulă, scopul unui jucător este cunoașterea și asocierea 

cât mai multor simboluri culturale cu texte literare, filosofice, mitologice, picturi, sculpturi etc., cu 

ajutorul elementelor componente. 

Recuzita jocului 

Tabla de joc Magister Ludi. Jocul cu mărgele de sticlă 

Jocul se compune din: 

 tablă de joc (din lemn, carton, plastic etc.) pe care este desenată o mandală conținând sim- 

boluri universale. 

 cutiuță cu un set de mărgele de sticlă care să se suprapună peste imaginile tablei. Aceste măr- 

gele sunt utilizate de fiecare jucător pe post de zar. Mărgeaua este plasată cu ochii închiși în zona 

unui simbol cultural despre care jucătorul (completat de membrii echipei sale) spune tot ce știe 

(după ce a lecturat un dicționar de simboluri) și face asocierile necesare. 

 cutie ce conține simbolurile de pe mandală în mai multe exemplare, dar și ace și ațe colorate 

necesare creării mantiei Magister Ludi. 

 câte o mantie Magister Ludi pentru fiecare jucător / echipă, pe care se aplică simbolurile din 

cutie.  

 un set de cărți de joc cu simboluri, personaje și funcții (se pot crea după modelul propus 

de Gianni Rodari, în Gramatica fanteziei, cap. Cărțile lui Propp, idee prezentată de Monica 

Onojescu în Consilierul de lectură nr. 3 / 2015 sau se pot folosi cărți poștale, ilustrate în 

acest sens, procurate din librării, cum am procedat noi – vezi setul de cărți pentru 

confecționat povești din librăriile Cărturești) 

 dicționare de simboluri (noi l-am propus pe cel al lui Jean Chevalier, Alain Gheerbrant) 

 

Reguli generale de joc Magister Ludi. Jocul cu mărgele de sticlă 

PASUL 1. Jocul presupune un pas obligatoriu, respectiv lectura de către jucători a dicționarului 

de simboluri. Aceasta se poate face individual, acasă, în timpul liber, înaintea întâlnirii în scopul 

jocului sau chiar înaintea începerii jocului, în echipă. 

PASUL 2. Fiecare jucător / echipă primește: o mărgea de sticlă, o mantie Magister Ludi, foi albe, 

pix, creioane (colorate), ață, ac, lipici, un set de cărți de joc. 

PASUL 3. Începe primul jucător / prima echipă, care lansează mărgeaua de sticlă cu ochii în- 

chiși pe mandală. Vizualizează cel mai apropiat simbol de mărgea și îl prezintă cât mai complex: 

semnificații filosofice, mitice, religioase, psihologice, pluridisciplinare deci, astfel încât să epuizeze 

informațiile referitoare la elementul respectiv. Dacă membrii celeilalte echipe completează însă cu 

informații, prima echipă se oprește, își ia mantia Magister Ludi, aplică simbolul respectiv pe mantie 

(un membru al echipei va face această operație fie prin lipire a unui simbol din cutia cu simboluri, 

fie prin coaserea lui pe mantie, în timp ce un alt membru al echipei recitește cu voce tare explicațiile 

oferite de Dicționarul de simboluri elementului aplicat pe mantie, pentru fixarea lui). 

PASUL 4. Dacă informațiile oferite de jucătorul / echipa menționată la pasul 3 au fost complete, 

se poate trece la pasul următor, respectiv corelarea simbolului cu texte literare, picturi, bucăți muzi- 

cale etc și justificarea acestor corelări. 

PASUL 5 este cel care finalizează abordarea unui simbol. Jucătorul / membrii echipei vor extra- 

ge din setul de cărți de joc acele cărți ce reprezintă simboluri / personaje / funcții actanțiale corelate 

simbolului prezentat, iar cu ajutorul acestora, se redactează un text ficțional (epic, liric sau drama- 

tic), pe care tot membrii echipei îl și ilustrează. 

Fiecare jucător / echipă va respecta parcurgerea acestor pași. 
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Astfel, pregătiți să jucăm acest inedit joc, am organizat prima întâlnire a cercului de lectură, la 

care Magister ludi. Jocul cu mărgele de sticlă a fost principala atracție. Activitățile au decurs apoi 

firesc, împletind lectura cărților propuse în lista activităților cercului cu atelierele de scriere creativă 

și cu alte jocuri creative. 

 

 

II. ACTIVITĂȚILE CERCULUI. JOCURILE 
 
1. Titluri (rituri) mai mult sau mai puțin jucăușe. Mozaic de ce ar putea fi 

 
DATE PRELIMINARE 

Participanți: elevi de clase liceale, dar nu numai 

Timp: 120 de minute 

Resurse: a. obiecte care se pot asocia cărților propuse spre 

lectură (mărgele de sticlă, cub Rubik, scoici, mini tablouri, set 

plicuri cu scrisori, pantofi în miniatură etc); b. cărțile propuse 

spre lectură membrilor cercului; c. jocul Magister Ludi. Jocul 

cu mărgele de sticlă; d. coli A 4, pixuri, creioane Scop: fiind 

prima întâlnire a cercului din anul școlar 2017–2018, aceasta 

are rolul de a motiva lectura, de a suscita dorința de a fi parte 

din acest proiect, care se va finaliza cu un portofoliu 

 
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 

Pasul 1. MOMENTUL DE ÎNCĂLZIRE (15 minute) 

a. Conducătorul de cerc expune pe o masă din mijlocul sălii obiectele enumerate mai sus, alături de 

tabla (mandala) jocului Magister Ludi. Jocul cu mărgele de sticlă, cerând elevilor să facă asocieri 

ale acelor obiecte cu titluri de cărți care le trec lor prin minte. 

b. Se notează pe tablă titlurile propuse de elevi și se discută aceste titluri. 

c. Se proiectează două filmulețe în care scriitoarea Simona Popescu justifică asocierea cărților cu 

obiecte (jucării): https://www.youtube.com/watch?v=b7Y5cjOCBtA; https://www.youtube.com/ 

watch?v=Y4I4BojCeP4 

d. Conducătorul de cerc prezintă pro- 

priile asocieri cărți – obiecte, com- 

pletând lista de lecturi pentru 

membrii cercului cu cărți inspira- 

toare atât ca lectură, cât și pentru 

atelierele de scriere: 

Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri 

Clare Gibson, Semne și simboluri 

Mario Vargas Llosa, Scrisori către un tânăr romancier  

Gabriel Garcia Márquez, Douăsprezece povești călătoare  

Jorge Luis Borges, Aleph 

Franz Kafka, Metamorfoza 

 

Finalul jocului Magister Ludi. Jocul cu mărgele de sticlă 

Jocul poate dura atât cât doresc jucătorii. Nefiind competitiv în sine, e un joc în urma căruia toți 

participanții sunt câștigători! La final, se poate face o expoziție cu produsele realizate în cadrul 

jocului (texte, ilustrații, mantii Magister Ludi), iar jucătorii pot celebra acest vernisaj cu prăjituri și 

confetti. Sau cu publicarea unei cărți. 

http://www.youtube.com/watch?v=b7Y5cjOCBtA%3B
http://www.youtube.com/
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Simona Popescu, Exuvii 

Simona Popescu, Rubik 

herman hesse, Narcis și Gură de Aur 

herman hesse, Jocul cu mărgele de sticlă  

Raymond Queneau, Exerciții de stil 

Șerban Foarță, Un castel în Spania pentru Annia 

Caiete – atelier: Renoir, Modigliani, Manet, Degas, 

Rousseau 

Enciclopedia Larousse, Lumea artelor 
 

Pasul 2. STUDIUL SIMBOLURILOR (30 de minute) 

a. Conducătorul de cerc împarte elevii în echipe, oferind fiecărei echipe câte un dicționar de simbo- 

luri. Echipele au la dispoziție 20 de minute să parcurgă / recapituleze cât mai multe simboluri 

prezentate în dicționar. 

b. Se notează pe tablă cât mai multe simboluri pe care elevii și le amintesc în urma lecturii / recapi- 

tulării lor pe baza culturii generale. 

 

Pasul 3. JOCUL PROPRIU-ZIS (60 de minute) 

a. Conducătorul de cerc împarte echipelor prestabilite regulamentul jocului Magister Ludi. Jocul cu 

mărgele de sticlă. După lecturarea acestuia, elevii încep jocul. 

b. Conform regulamentului jocului, la finalul activității, elevii vor avea câteva produse realizate în 

timpul jocului: texte, ilustrații ale textelor. Acestea sunt primele materiale ale portofoliului lor. 

c. În cadrul activității de scriere, coordonatorul propune elevilor scrierea unui text căruia să i se poată 

asocia titluri diferite, care să schimbe semnificația mesajului, elevii remarcând astfel puterea titlului. 

 

Exemplu de text pentru TITLURI - RITURI 

Te aștept. Cu o oarecare nerăbdare. Știu că dincolo de această așteptare nu e, cum zicea Gide, o 

dorință, ci simpla dispoziție de a primi. Am învățat să accept ceea ce vine spre mine ca pe un semn 

destinal. Să nu doresc decât ceea ce am. 

Așadar, te aștept. Să ne privim. Să ne îmbrățișăm. Să ștergem cu un zâmbet orice umbră de apă- 

sare. De așteptare prea lungă, prea multă. Să ne lăsăm sufletele să cânte simfonia mereu începută, 

niciodată terminată a vieții din noi. 

Titluri - rituri 

 

Scrisoare 

către o mamă 

plecată 

departe 

 
Scrisoarea 

unei mame 

către copilul 

încă 

nenăscut 

 

 
În pragul 

despărțirii 

 

 
 

Primii fiori 

 

Pasul 4. REFLECȚIA (10 minute) 

La finalul primei întâlniri, membrii cercului vor realiza filmul activității. Pe o coală A4, se desenează 

marginile asemeni unei role de film, iar în interiorul acesteia, fiecare elev scrie și desenează impresia 

asupra activității: ce l-a marcat, ce i-a plăcut etc 

 
ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII 

Conducătorul de cerc sugerează elevilor să continue studierea dicționarelor de simboluri și le pro- 

pune pentru următoarea întâlnire parcurgerea următoarelor titluri: Mario Vargas Llosa, Scrisori către 

un tânăr romancier, Gabriel Garcia Márquez, Douăsprezece povești călătoare, Jorge Luis Borges, 

Aleph, Franz Kafka, Metamorfoza. 
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PRIMUL JOC CU MăRGELE DE STICLĂ. AU CUVÂNTUL MEMBRII CERCULUI 
 

În pășunea din pădure / Muritor și nemuritor / Întâlnirea cu Hermes 

Miruna Chiș, clasa a VIII-a A 

Într-o pădure se afla o fată veselă și curioasă, ce zburda printre flori și arbori, cu un zâmbet pe 

fața ei pistruiată . Ajungând în interiorul pădurii, fetița a observat o pășune in care se afla o multitu- 

dine de flori și plante aromate, precum lalele galbene și roșii, lăcrimioare, petunii și busuioc. 

În capătul opus se afla cineva care se agita întorcându-se din stânga în dreapta și din dreapta în 

stânga. Fetiței îi plăceau mult istoriile zeilor Greciei, așa că ea repede l-a recunoscut pe individ ca 

fiind renumitul Hermes. Dar ce căuta Hermes în acea pășune? Fetița curioasă și-a împărtășit gân- 

durile acelui zeu care, la rândul său, i-a povestit despre viața minunată a nemuritorilor zei de pe 

Muntele Olimp. 

Așa că Hermes și fetița au vorbit până marele glob de argint s-a ridicat deasupra capetelor lor, 

anunțând venirea nopții, ceea ce însemna un lucru trist: despărțirea celor doi noi prieteni. Cu promi- 

siunea unei noi revederi, fetița și frumosul zeu și-au luat rămas bun. 

Suflet în descompunere / Efectul fluturelui / De ce nu am avut atunci mintea de acum? / 

Prezent întunecat 

Damaris Parasca, clasa a IX-a A 

Mi se taie respirația. Îmi simt membrele neputincioase, parcă stăpânite de abis, de o putere su- 

perioară în fața căreia nu am niciun strop de autoritate. Nu vreau să îmi pierd rațiunea, dar privind 

în golul infinit nu îmi pot ține capul pe umeri. Mi-au dispărut gândurile. Le văd cum gravitează în 

jurul meu, încerc să le prind, dar îmi scapă printre degete. Nu știu ce fac, nu știu cine sunt. Parcă 

privesc un film a cărui protagonistă e persoana mea, dar nu mai pot face nimic să-mi schimb pro- 

priile decizii. Uneori îmi vine să urlu: „Nu face acel lucru, îl vei regreta apoi!” . Nimeni nu ascultă. 

Am văzut destul. Refuz să vizionez o realitate crudă datorită încăpățânării personajului principal. 

Dacă m-ar fi ascultat, ar fi dus-o mai bine. În loc să aibă sufletul stăpânit de regrete, l-ar fi avut 

plin de fericire, împlinire, iubire. Mă las pierdută în adânc. Un prezent lipsit de spirit e mai ușor de 

înfruntat decât unul dominat de întrebarea măcinătoare: „Ce-ar fi fost dacă..?” Nu mai văd nimic. 

Savurez întunericul. 

Carte deschisă / Sau fără iubire / Scrisoare / Tot eu 

Ecaterina Vișan, clasa a IX-a A 

În clipa întâlnirii noastre, am fost totul și nimic. Sufletul mi-a fost copleșit de o abundență tumul- 

tuoasă, peste care se împrăștia însă, în răstimpuri, o singurătate apăsătoare. Era o singurătate ce mă 

îndemna să mă găsesc pe mine însămi, dar ce să caut, dacă totul e pustiu și vestejit? 

Zilele trec și se stinge ultima candelă, se luminează abisul și se întunecă speranța mea. Sufletul 

mi-e un câmp plin de petale care se tot usucă. 

Te-am iubit tocmai pentru că mi-a luat ceva. Și te-am iubit tocmai pentru că ești o parte din mine. 

Și îmi repet și acum aceleași versuri goale: „Ești toamna mea / Rouă pe gene / Gonește inima / 

Visuri cad alene.” 

Singurătatea / Alegere / Ciclul vieții / Abandon 

Laura Bodea, clasa a IX-a A 
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Am avut de ales Pașii mei pe drumul alb și negru 

Între un gând și-o șoaptă Lasă-n urmă un tainic ceas al vieții 

Și-am ales cu un tremur Și o decizie surâzândă. 

O lopată Ochii-mi caută-n stânga și în dreapta 

Cu care să-nlătur neaua de la ușa destinului meu Un pion de-ncredere sau un bufon, 

Care cade neîncetat, căutând probleme Dar un mic regret se alege de echipa mea 

Fără soluții la ecuațiile vieții mele. Când întunericul etern e acoperit 

De un alb blestem înmărmurit. 

Sânge de gheață / Incompletă / Călătorie finală / Buhuhuhu! 

Monika Ursache, clasa a IX-a A 

Privesc prin geamul ca gheața și mă simt rece și străină. Într-o iarnă târzie simt cum mă cuprinde 

frigul și stau acolo, gândindu-mă la tine, la cum absența ta m-a lăsat pustie. Și doar după ce am 

adormit cu fața lipită de fereastră, ca apoi să mă trezesc și să văd în fața mea, pe stâlpul ce luminea- 

ză strada părăsită, o bufniță. Ne-am privit pentru câteva secunde, iar apoi, și-a desfăcut aripile și a 

zburat spre cerul înstelat. Uimită de ce vedeam, am ieșit afară, uitând de frig, uitând de sentimentul 

acelor ace care îmi intrau in piele și, dimpotrivă, simțind căldură. Căldura lacrimilor care îmi cur- 

geau fară voia mea și a zâmbetului care mi s-a lățit pe față. Și, în momentul acela, am fost în stare 

să rostesc un singur cuvânt: Buhuhuhu!... 

Scrisoarea tatălui pentru fiul său / Îndemnul profesorului pentru elevii săi / 

Povața unui frate pentru sora sa / Sfatul unui scriitor pentru cititor 

Denisa Rusu, clasa a IX-a F 

Am să încep prin a-ți povesti ceva, ce poate pentru tine va fi neinteresant sau probabil că nu vei 

înțelege prea bine la vârsta asta. 

Am mai mult un sfat sau o povață, cum vrei să o consideri: în această lume vei întâlni fel și fel de 

oameni, poate diferiți sau poate la fel ca tine. Doresc doar să te îndemn să nu aspiri la concepții su- 

perficiale despre viață. De exemplu, în călătoria ta prin lume vei întâlni oameni pentru care contează 

doar binele propriu, sau bogățiile nevaloroase; astfel, nu aspira la aur, adica la ceea ce considera  ei 

că este suficient pentru a fi fericit, deoarece în viață nu contează partea materială, superficială a 

acestei lumi, ci esențialul, pe care îl vei găsi la momentul potrivit. Țintește sus, dar nu pentru a fi ca 

alții, ci pentru a te defini pe tine însuți! 

Scrisoarea sufletului / Vis în prezent / Amurgul nopții / Proces de evoluție 

Mădălina Maghici, clasa a IX-a F 

Soarele alunecă încet - încet pe bolta cerului acum puțin întunecată. Astrul se retrage, făcându-i 

loc unui cerc de argint care aduce cu el inocența și frumusețea. Fiecare treaptă urcată de acesta 

aduce liniște și armonie în sufletul ei. Stă și privește acest proces, iar în ochi i se oglindește fiecare 

stea care însoțește luna. Îi vin imagini în minte și nu e sigură dacă acestea aparțin trecutului sau 

viitorului. Un lucru e cert: știa că ființa ei este adânc împinsă în prezent, trăind clipa. 

Iubirea mamei / De ce iubesc oamenii alți oameni... / Dacă există perfecțiune... / 

Corpul uman în raport cu natura 

Gabriela Grada, clasa a IX-a F 

“Este atât de grațios în mișcarea sa! Uită-te cum își ridică picioarele în lentu-i mers, cum vântul 

se joacă în păru-i, cum razele soarelui îi scot în evidență culoarea ochilor albaștri, iar când îi pri- 

vești, inevitabil vei simți liniștea mării și vei simți că ești acasă. Uite cât de sfios umbra frunzelor 

îi atinge păru-i bălai, iar fiecare fir de păr pare a-i fi cusut în creștet cu foiță de aur. Cât de uimitor! 

Corpul uman atinge acel punct al perfecțiunii...” își zise ea, tresărind ca dintr-un vis. 

La revedere, mamă dragă! / Oh, copilăria mea! / Ultimii trandafiri / Adio, casă dragă! 

Cristiana Știubei, clasa a IX-a F 
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Nu mă așteptam ca ei, ca acei trandafiri, să aibă un impact atât de mare asupra mea. Acum, când 

văd un trandafir, mă gândesc la acel moment. M-ai uimit, m-ai întristat. Momentele noastre de fe- 

ricire au fost, sunt și au să fie mereu amintirile mele preferate. Mă voi gândi cu un zâmbet la tot ce 

a fost înainte: cum ne jucam, cum îmi cântai mereu înainte să adorm și aveai grijă ca totul să fie în 

ordine. Prezența ta era totul pentru mine. 

Ceea ce viitorul îmi rezervă este un mister, dar sper ca tu, într-un fel, să te găsești în el, iar dacă 

nu, am pozele așezate pe dulap care să-mi aducă aminte de vremurile în care bucuria mea era bucu- 

ria ta și fericirea ta era fericirea mea. M-ai ajutat să mă descopăr pe mine, dar te-am descoperit și pe 

tine, iar pentru asta îți mulțumesc. Voi prețui mereu ce ai făcut ca eu să pot trăi în pace. 

Un trandafir / Copilăria / Perfecțiunea / Triumfător în viață 

Maria Coșeri, clasa a IX-a F 

Mi-e sufletul un trandafir în floare Un trandafir mi-e inima curată, 

Ce își înalță capul spre lumină Pe care încă nu l-au năpădit ciulinii 

Dorind să se apropie de soare, Și se păstrează drept și fără pată 

Visând să cucerească bolta cea senină. Biruitor mereu asupra urii. 

O dragoste pierdută / Sfârșitul vieții / Căutarea sufletului 

Laurențiu Otniel Spătan, clasa a IX-a E 

Priveam cum soarele apune domol în amurg și cum totul în jurul meu începea să amuțească în 

răcoarea serii de toamnă, care îmi cuprindea sufletul amărât și singur. Mă întrebam dacă acesta e 

sfârșitul și dacă toate florile care mi-au împodobit pomul sufletului meu vor rugini și se vor usca 

la fel ca frunzele toamna, dacă speranța și visul meu de a găsi dragostea adevărată nu au fost luate 

de vântul rece, care îmi sufla lacrimile izvorâte pe obraji și care în furia lui îmi stinse de tot cea din 

urmă sclipire a ochilor, deoarece pierdusem focul ce îmi aprindea odată sufletul și acum totul era 

doar scrum și cenușă. Credeam că acesta era sfârșitul, deoarece durerea îmi străpungea pieptul ca 

un pumnal care îți produce multă suferință, dar nu te omoară, un chin de neimaginat. 

Însă, totuși nu se putea sfârși totul aici. Sufeream, dar totuși nu pierisem încă, iar înaintea mea 

puteam zări o licărire ca cea a razelor lunii, care mângâia pădurea amorțită și uscată dinaintea mea, 

dar și înăuntrul meu, trezindu-mă din starea deplorabilă în care eram și, asemenea unei păsări Pho- 

enix, sufletul meu se transformase din cenușă într-un foc mai puternic și mai strălucitor ca primul. 

Acum mă simțeam liber și puteam călători din loc în loc, de la marea învolburată, până la munții 

falnici și înalți. Simțeam că am renăscut… 

Ciclul vieții / Un gând din închisoare / Un părinte care își pedepsește prea ușor copilul 

(Pedeapsă exagerată) / Ești diferit așa că ești pedepsit 

Iulia Carina Nicolaescu, IX E 

Miercuri, o zi oarecare, un an efemer, un loc înghițit de hartă. Stăteam și doar îmi cedam voința 

gravitației. Stăteam lată și îmi trădam poziția verticală. Stăteam moleșită și doar priveam tavanul 

închisorii noastre. Nu stăteam în picioare, dreaptă ca o scândură, de aceea am fost pedepsită sau 

poate pentru că e miercuri sau pentru simplul fapt că eu sunt eu și nu sunt tu. 

Timpului i se spune hoț, iar hoțul nu alunecă pe lacrimi. Cum priveam mândră cerul, șoptindu-i 

că l-am învins, au trecut anotimpurile și anii. Am renăscut din praf cosmic, m-am unit scârbită cu 

alte entități, formând o nebuloasă. După suferință îndelungată, am evoluat într-o stea ghidușă. Or- 

bită, însă, de propria-mi strălucire, am dispărut în neant... 

 
 

2. Scrisori pentru a scrie. Cărțișoare – mărțișoare pliabile, purtabile. Ce ar fi dacă... 

 
DATE PRELIMINARE 

Participanți: elevi de clase liceale, dar nu numai 

Timp: 120 de minute 
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Resurse: a. cartea lui Mario Vargas Llosa, Scrisori către un tânăr romancier, cu fiecare capitol rezu- 

mat, schematizat, listat și lipit în câte un plic, pe care e scris titlul capitolului și celelalte cărți propuse 

pentru această întâlnire (Gabriel Garcia Márquez, Douăsprezece povești călătoare, Jorge Luis Bor- 

ges, Aleph, Franz Kafka, Metamorfoza); b. bol cu bilețele pe care sunt scrise tehnicile explicate de 

Llosa, coli A4 color, pixuri, carioca etc; c. mărțișoare (sau obiecte similare cu cele aduse de coordo- 

natorul de cerc la prima întâlnire), fire alb-roșii, lipici, foarfeci 

Scop: rolul acestui atelier este de a prezenta elevilor câteva concepte teoretice fundamentale în ce 

privește scrierea și înțelegerea unui text, dar și are drept scop și realizarea unor prezentări de carte 

parcurse în cadrul cercului 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 

 

Pasul 1. MOMENTUL DE ÎNCĂLZIRE (15 minute) 

a. Conducătorul de cerc împarte scrisorile (capitolele cărții lui Vargas Llosa sintetizate, listate și așe- 

zate în plicuri) membrilor cercului, anunțându-i că au primit câte o scrisoare. 

b. Pentru că se presupune că textul lui Llosa a fost deja parcurs, elevilor li se cere să arunce un ochi 

pe scrisoarea primită și să o rezume într-o singură idee. 

c. Se notează pe tablă ideile sintetizate de elevi. Acestea ar putea arăta astfel: 
 

Mario Vargas Losa, Scrisori către un tânăr romancier 

I. Parabola teniei = vocația care se hrănește cu viața celui în care se instalează 

II. Catoblepasul = scrisul ca autodevorare, obsesie, dependență – TEMELE aleg scriitorul 

III. Puterea de convingere = felul de a scrie → SEDUCȚIA cititorului 

IV. Stilul = corect sau incorect → insuflarea iluziei de viață, a adevărului 

STILUL LUI JORGE LUIS BORGES STILUL LUI GABRIEL GARCIA MáRQUEZ 

– sobru – abundent 

V. Naratorul. Spațiul = spațiul ocupat de narator și spațiul povestit: N înafara (omniscient, 

obiectiv) sau în interiorul spațiului povestit (actant, martor) 

VI. Timpul = cronologic sau psihologic / timpul naratorului (al narării) și timpul celor narate 

(al întâmplării, diegezei) 

Exemplu: Augusto Monterroso, Dinozaurul: 

Cuando desperto, el dinosaurio todavia estaba alli. 

„Când se trezi, dinozaurul era tot acolo.” 

VII. Nivelul de realitate = planul de realitate în care se situează naratorul pentru a-și povesti isto- 

ria și planul de realitate al narațiunii → lume reală sau realistă – lume fantastică 

Exemplu: Augusto Monterroso, Dinozaurul: 

Cuando desperto, el dinosaurio todavia estaba alli. 

„Când se trezi, dinozaurul era tot acolo.” 

VIII. Mutațiile și saltul calitativ = schimbare (salt calitativ): spațială (NO → ← NP), tempora- lă 

(trecut → ← prezent → ← viitor / cronologie → ← acronie), de nivel de realitate (lume realistă 

→ ← lume fantastică) 

Exemplu: ORLANDO de Virginia Woolf vs. METAMORFOZA de Franz Kafka 
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Pasul 2. LECTURA (20 de minute) 

a. Conducătorul de cerc propune elevilor jocurile Leapșa cititorului și Întreabă cartea (vezi tehnicile 

prezentate de Mihaela Nicolaie în Consilierul de lectură nr / 2017) ca tehnici eficiente de actualizare 

a textelor parcurse anterior întâlnirii: Gabriel Garcia Márquez, Douăsprezece povești călătoare, 

Jorge Luis Borges, Aleph, Franz Kafka, Metamorfoza. Scopul este de a reîmprospăta memoria cer- 

chiștilor în ce privește cărțile oferite ca exemplificare de Llosa. 

b. Se realizează la tablă un top al cărților favorite dintre cele mai sus menționate. 

 

Pasul 3. SCRIEREA (25 de minute) 

a. Conducătorul de cerc propune elevilor să participe la un atelier de scriere aplicând tehnicile expli- 

cate de Llosa. Conducătorul de cerc trece prin fața fiecărui elev cu bolul conținând bilețele ce con- 

țin tehnicile deja parcurse ca lectură. Fiecare elev extrage câte un bilețel și redactează un text 

narativ de 25-30 de rânduri, având același referent și aceleași personaje, stabilite de comun acord. 

b. Se citesc textele unul după celălalt, rezultatul fiind un text narativ complex. 
 

Bilețele cu tehnici 

narare omniscientă, 

timp cronologic 

narator personaj, 

timp psihologic 

plan realist plan fantastic 

plan realist în care 

irumpe fantasticul 

alternare narator 

omniscient – narator 

personaj 

salt temporal cutia chinezească / 

matrioșka 

datul ascuns (blank) 

prin elipsă 

datul ascuns (blank) 

prin hyperbaton 

vasele comunicante 

(contaminare) prin 

contrapunct 

vasele comunicante 

(contaminare) prin 

planuri paralele 

vasele comunicante 

(contaminare) prin 

colaj 

vasele comunicante 

(contaminare) prin 

analepsă și prolepsă 

mutații spațiale mutații de nivel 

 

Pasul 4. REALIZAREA CĂRȚIȘOARELOR – MĂRȚIȘOARE (50 de minute) 

a. Elevii își pregătesc materialele necesare confecționării cărților ce vor conține cronici, prezentări 

ale titlurilor prezente în bibliografia cercului. 

b. Fiecare elev trage la sorți titlul cărții pe care o va prezenta (în cazul în care au citit toți toate titlurile) 

sau fiecare poate prezenta cartea pe care a citit-o. Prezentările pot fi realizate în forme geometrice 

3D (cub, piramidă), sub forma benzii lui Moebius sau a unei cărți pliante sau de tip pop-up. Pre- 

zentarea va conține: 

IX. Cutia chinezească / „păpușa rusească” (matrioșca) = inserție de povești care se presupun și se 

completează reciproc 

Exemplu: 1001 DE NOPȚI și DON QUIJOTE DE LA MANChA de Cervantes 

X. Datul ascuns = blankul prin elipsă (omisiune, tăcere → presupuneri ale cititorului reflexiv) sau 

hyperbaton / inversiune, amânare → surprinderea cititorului surprins 

XI. Vasele comunicante = contaminare de două sau mai multe episoade – prin contrapunct, se 

îmbogățesc reciproc (Flaubert, Madam Bovary) / prin planuri paralele nu se întâlnesc, dar se 

pomenesc reciproc (comunică) (The Wild Palms / Palmierii sălbatici de William Faulkner) / prin 

colaj, supradimensionează (mitic) textul (Julio Coltazar, Șotron) / prin analepsa + prolepsa 

= mutație temporală ce duce la contaminare temporală (două realități ce produc o a treia) (Julio 

Coltazar, Idolul cicladelor) 

În chip de post-scriptum = învățarea – de unul singur prin: împiedicare, cădere, ridicare 
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a. titlul cărții, autorul și ilustrația coperții 

b. un citat reprezentativ 

c. prezentarea conținutului (rezumat în câteva rânduri, idei etc) 

d. ilustrație care să schematizeze clar conținutul cărții (arbore genealogic, harta locurilor și a 

întâmplărilor, schema logică a ideilor etc) 

e. lipirea unui obiect ilustrativ (de exemplu, o scoică pentru cartea Exuvii) 

f. un mesaj / gând pentru următorul ei cititor 

 
Pasul 4. REFLECȚIA (5 minute) 

La finalul întâlnirii, membrii cercului vor realiza feed-back-ul mâinii. 
Notează un cuvânt sau desenează un simbol grafic în fiecare deget, care să sugereze: 

● pe degetul mare – ce ți-a plăcut cel mai mult la această întâlnire 

● pe degetul arătător – la ce vei fi atent de acum înainte 

● pe degetul mijlociu – ce nu ți-a plăcut 

● pe degetul inelar – ce vei păstra mereu în suflet 

● pe degetul mic – un mic detaliu care a făcut diferența 

 

ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII 

Conducătorul de cerc sugerează elevilor să lectureze pentru următoarea întâlnire: Simona Popescu, 

Exuvii și Simona Popescu, Rubik și să își realizeze un colaj cu propriile exuvii, sub forma unor foto- 

grafii din diverse etape ale vieții aranjate într-un tabel în format Word sau PowerPoint, material pe 

care îl vor utiliza în cadrul următorului atelier de scriere. 
 

Exemplu Exuvii fotografice 
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AL DOILEA JOC CU MăRGELE DE STICLĂ. AU CUVÂNTUL MEMBRII CERCULUI 

 

zile întregi să mă gândesc ce ar trebui să fac pentru a nu mai primi astfel de priviri. Mă simțeam urât, 

neștiutor și închis. Dar mie îmi place să experimentez lucruri noi. Am fugit repede la mama. 

— Trebuie să mă lași să merg în oraș! Voi sta doar câteva zile. 

— Nu îmi cere asta, te rog! Nu te pot lăsa să mergi departe de mine. 

— Nici nu îmi vei simți lipsa. Timpul trece repede. 

— Tocmai de asta îmi e teamă, timpul trece într-adevăr repede. 

În acel moment intră tata. I-am explicat și lui dorința mea. Mama se uita îndurerată la el, iar el se 

uita îndurerat la ea. Cu toate acestea, i-a spus mamei că nu mă vor putea ține în acel sat pentru tot 

restul vieții mele. Mama și-a acoperit fața. Știam că plânge, o simțeam, dar nu voiam să îmi sacrific 

ideea pentru că ea plângea. Am mers spre oraș. I-am găsit pe acei băieți pe care i-am văzut și în 

pădure. Erau aroganți, dar cumva m-au primit în grupul lor. Nu era un grup bun. Își băteau joc de 

cine apucau și, cum stăteam cu ei, am început să fac și eu asta. Am început să cred că a-ți bate joc de 

cineva e un fel de a te distra. Am început să beau tequila și să fumez manioc. Am uitat de părinți. Din 

când în când, mai mergeam în pădure să facem ,, un foc de tabără” și înnoptam acolo. Unul instala 

corturile, altul pregătea mâncarea, iar eu culegeam crengile pentru foc. Mă îndepărtasem puțin, 

căci plouase cu o zi înainte și aveam nevoie de crengi uscate. Din față venea o lumină puter- nică. În 

acel moment am avut o revelație. Era satul în care am copilărit. Un dor insuportabil m-a cuprins. 

Trebuia să îmi văd părinții. Am pornit spre casă, dar, cu cât ma apropiam, cu atât simțeam 

că nu mai pot merge. 

Am ajuns. Un loc necunoscut îmi stătea în față. Un bătrânel s-a apropiat de mine, m-a privit, iar 

apoi mi-a spus cu dispreț: 

— Ar fi trebuit să stai cu părinții tăi! Ți-ai satisfăcut curiozitățile,nu-i așa? Știm cu toții asta. 

Acum nu ai să-i mai vezi, decât în cealaltă lume. Satul pe care îl știi a devenit oraș. Casa în care ai 

locuit a fost demolată, iar acum e un magazin în acel loc. Nu știu dacă îți amintești, dar am fost 

colegi în școală. 

Am căutat cel mai apropiat copac pentru a mă sprijini de el și ochii mi s-au împăienjenit de 

lacrimi. Au trecut patruzeci de ani, iar eu nici nu am simțit. Cum am putut fi atât de egoist încât să 

îmi trăiesc viața, uitând de cei care mi-au dat-o? 

Ireversibila întoarcere 

Elena Dărăban, clasa a IX-a F 

narator personaj, timp psihologic 

Mult timp, părinții mei s-au rugat să le dea Dumnezeu un copil. Mama plângea în fiecare noapte 

înainte de a adormi; degeaba tata încerca să o liniștească. Ea plângea și mai tare, cu lacrimi și mai 

sărate. 

Iată că, într-o zi, o femeie îl căută disperată pe tata: 

— Veniți repede! Aveți un băiețel. 

Tata nu știa ce să creadă. A lasat-o în urmă pe femeie și a alergat spre casă. Nu înțelegea ce se 

petrece. Era imposibil să fie tată așa, dintr-o dată. A intrat repede în camera cea mare și de-abia 

când a văzut-o pe mama cu mine în brațe a înțeles ce se petrecea. Mama plângea. Plângea cum 

făcea întotdeauna, dar ochii îi zâmbeau. 

Am avut o copilărie minunată. Părinții îmi dăruiau dragoste, aveau grijă să nu îmi lipsească ni- 

mic, dar nu mă lăsau să plec din sat. Până la douăzeci de ani, nici nu am simțit nevoia să plec. Totul 

s-a schimbat când, într-o zi, am mers mai adânc în pădure și am văzut doi băieți, mai mari ca mine. 

S-au uitat la mine batjocoritor și au mers în direcția în care se afla orașul. ,,De ce m-au privit așa? 

Doar pentru că nu sunt și eu din oraș? Doar pentru că locuiesc într-un sat dintr-o pădure? “ Am stat 
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Am uitat… 

Mădălina Maghici, clasa a IX-a F 

datul ascuns prin elipsă 

Cu rucsacul în spate, cu hainele parcă sfâșiate de tigri și cu trăsăturile faciale chinuite de timp, 

Aureliano Cortez își privește cu nostalgie satul pe care l-a părăsit acum 40 de ani. Era o senzație 

ciudată pentru că își reamintea cu greu unde e căminul lui. Dacă nu era tăblița argintie agățată de 

poartă, probabil nimerea în casa altcuiva. 

Când l-au văzut, sătenii au început să răspândească vestea în tot satul. În numai un sfert de oră 

Aureliano a fost înconjurat din toate părțile de consăteni. Întrebările curgeau asemenea unei tornade. 

— Unde ai plecat, mă Cortez? Ți-ai lăsat soția și copiii în voia sorții! 

— Ce ai făcut atâta timp, omule? Nu cumva ai lăsat spiritele străbunilor să pună stăpânire pe 

tine? 

— Sau nu cumva ți-ai găsit pe altcineva? 

Roșu la față și cu ochii parcă ieșiți din orbite, Aureliano nu știa ce să le explice. Îi veneau în 

minte doar imagini dubioase însoțite de ceață și strigăte. Își dorea la fel de mult ca sătenii să afle ce 

a făcut, dar era conștient că nimeni altcineva nu va putea să îi dea o explicație decât el însuși. 

— Nu mai știu ce am făcut. Câte zile am lipsit? 

— Zile? Tu ne iei de proști acum? SUNT ANI! 40 DE ANI. 

Tăcerea punea stăpânire asupra minții lui, iar gândurile încetau să îl mai frământe. Nu mai sim- 

țea nimic. Era ca paralizat și nu își mai conștientiza propria existență. 

— I-a șters memoria spiritul lui Rodriguez. 

— Nu, a stat singur prea mult timp și a înnebunit. 

— Ai plecat la vârsta de 31 de ani. Majoritatea cunoscuților tăi sunt morți, copiii tăi au copii și 

soția ta s-a recăsătorit. 

După o tăcere adâncă și de durată, cineva îndrăznește să întrebe: 

— Spune drept, unde ai fost? 

— Am uitat... 

Revenire 

Anyia Circa-Chirilă, clasa a IX-a F 

tehnica saltului temporal (în viziune analeptică) 

„Și am văzut-o, neînsuflețită, cu ochii închiși, adormiți, pielea palidă, buzele roșii, aidoma 

unui rubin”. Foile îmi zburau dintr-o parte în alta. Eram pe altă planetă. În colțul ușii, cu un dosar în 

mână, sprijinit de ușă, era șeful meu, ce îmi arunca o privire dezamăgitoare. Îl ignoram, încer- când 

să-mi amintesc ce trebuia să fac. A venit cu pași repezi spre mine. 

— În drum spre casă, mă tot gândeam la imaginea scumpei mele soții care mă așteaptă ca în fiecare zi, 

în pragul ușii, cu lumina soarelui sărutându-i fața, iar ea, cu o mână deasupra frunții și una în șold, 

zâmbind. Astăzi, nu am văzut-o când am ajuns acasă. Am intrat, călcând apăsat pe podea, ea era la 

masă, amețită. „— Bună seara, iubire” i-am spus. Îmi întoarse privirea, neschițând vreun zâmbet. 

— Azi ai primit banii? m-a întrebat. 

— Nu. Am fost dat afară, dar dacă alegi să crezi în mine, voi face tot ce-mi stă-n puteri să caut alt loc de 

muncă. 

— Soția mea s-a ridicat greoi, căci în pântecele-i ținea viața viitorului nostru prunc. Veni aproape cu 

lacrimi în ochi și spuse șoptind: 

— Aureliano, mai bine pleci în pădure decât să-mi stai prin preajmă și să mă încurci… 

— Câtă suferință citeam pe ochii ei care erau scăldați în lacrimi… Nu am mai ascultat alte vorbe. Am 

plecat cât mai departe. M-am ascuns într-o peșteră, departe de realitate. Mi-am închis ochii și am 

adormit. Am stat așa, cu sufletul amorțit, patru decenii. Apoi, din infinitul întuneric, am ieșit la 

lumină. Am mijit ochii. Am început să plâng. Eram ca un bebeluș, scos dintr-un spațiu feeric și 

aproape ireal în unul crud și mizerabil. În mod bizar, am ieșit în patru labe din acea văgăună, iar când 
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mi-am revenit la statura umană, arătam mai mult a monstru decât a bărbat. Deși mă simțeam mai 

mult bărbat decât monstru. Fusese o peșteră sau o ascunzătoare locul acesta? Mă uitam spre el ca 

spre un spațiu al salvării, deși viața mea fusese trăită ca un somnambulism. 

Am pornit pe drumul spre casă, pentru a mă întoarce la scumpa mea soție. Mă tot gândeam la 

imaginea sătenilor care ar începe să se îngrozească de aspectul meu. Azi însă nu a decurs totul așa 

cum îmi imaginam. Satul a fost mai pustiu ca niciodată. Mi-am regăsit casa, care după patruzeci de 

ani nu a suferit schimbări majore. Când m-am privit în oglindă, un singur lucru rămăsese așa cum îl 

știam. Ochii mei. Unul verde, altul albastru. 

Am ieșit din casă, pornind cu pași grăbiți spre biserică, singurul loc în care puteau fi toți sătenii. 

Era mare aglomerare. Am intrat, călcând apăsat pe podea, ea era întinsă într-un sicriu, adormită. 

Lângă racla ei, un bărbat își uitase pe față zâmbetul trist. În păr îi mijiseră câteva fire ghiocelate. M-

a izbit privirea lui albastru verzuie. „Bună seara, iubire” i-am șoptit soției mele. „Și am văzut-o, 

neînsuflețită, cu ochii închiși, adormiți, pielea palidă, buzele roșii, aidoma unui rubin”. 

Povestea absenței lui Aureliano Cortez 

Groza Andrei, clasa a IX-a F 

Procedeu: datul ascuns prin element surpriză 

Trecuseră deja 40 de ani de când Aureliano Cortez, fiul Gloriannei și al lui Juan Cortez, a fugit din 

satul său natal, El Calafate, în urma abuzurilor fizice suferite datorită tatălui său, un alcoolic bine 

cunoscut în acel sat. Avea 12 ani când s-a hotărât să plece și de atunci nimeni nu a mai auzit nimic 

de el, până într-o zi însorită de vară când, din pădurea din apropierea satului, iese un domn de vârstă 

mijlocie care susținea că era acest Aureliano Cortez. 

Au trecut cinci ani de la aceea zi foarte importantă din satul din pădure, de când Aureliano s-a 

întors. Nimeni nu știe încă ce s-a întâmplat în această aproape o jumătate de secol, dar ce știm cu 

siguranță este că Glorianna și Juan plecaseră din lumea oamenilor cu 10 ani înainte de întoarcerea 

fiului lor. De când a revenit, Aureliano nu a spus și nici nu a făcut prea multe, dar astăzi era ziua în 

care urma să îi povestească prietenei lui din copilărie, Sofia, toată povestea absenței lui din El 

Calafate. 

— Eram un copil în toată regula când m-am hotărât să plec din sat, să las tot în urmă și să îmi iau 

pe veci viața în propriile mâini. Nu voiam să plec, dar aș fi făcut orice să scap de tatăl meu. Îmi pare 

nespus de rău că am lăsat-o pe mama mea cu acel monstru. Am plecat în pădurea de aici unde am stat 

o lună și veneam aproape zilnic în sat pentru a fura ceva de-ale gurii. Aveam grijă să nu mă vadă 

nimeni, deoarece nu voiam să mă întorc sub nicio formă. 

— Ți-a ieșit bine ascunzătoarea, nimeni nu a bănuit că te vei mai întoarce. Primul an a fost greu și 

pentru noi, mama ta era foarte tristă, alături de noi, prietenii tăi de la școală. 

— Îmi pare rău că v-am făcut să suferiți, nu aveam intenția. După o lună am plecat din pădure și 

am ajuns în La Leona, de unde am văzut o mașină cu marfă ce mergea în Buenos Aires și am 

implorat șoferul să mă ia cu el. Acesta m-a luat și mi-am dat seama de atunci că este un om cu suflet 

mare. M-a hrănit, m-a spălat și, la sfârșit, chiar îmi dăduse 700 de pesos pentru a mă descurca în 

marele oraș. Am ajuns acolo și primul lucru pe care îl făcusem a fost să caut un adăpost, pe care l-

am găsit după o săptămână: un orfelinat. La orfelinat am stat trei ani, unde mi-am început studiile și 

deja îmi făcusem câțiva prieteni. După alți trei ani, o familie pe nume Santos m-a adoptat. Aveam 15 

ani, iar această familie mă trata ca și pe propriul lor copil, nu părea sa lipsească ceva, părea că erau 

părinții mei biologici. M-au ajutat să merg la școală, să învăț, nu îmi lipsea nimic, iar, când am 

terminat liceul, chiar mă ajutaseră să ajung la cea mai bună facultate de drept din Argentina. Voiam să 

mă fac avocat, deoarece doream să fac dreptate, iar această meserie mă lega strâns de copilăria mea 

nefericită. 
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— Pare că ți-a priit mult plecarea și chiar dacă am fost supărată în urma plecării tale, mă bucur 

că ai avut o viață mai fericită apoi. 

— Apreciez mult, Sofia, dar nu totul a fost atât de roz, dar dacă mă scuzi, aș dori să continui. 

— Desigur, îmi pare rău că te-am întrerupt. 

— Aveam 26 de ani când mi-am terminat studiile în Argentina și mi-am propus să plec în Ameri- 

ca, mai exact în Los Angeles, în urma unei oferte de muncă, așa că am părăsit Argentina, crezând că și 

această plecare va fi definitivă. Am ajuns în America și credeam că viața mea nu poate să ia o în- 

torsătură mai bună de atât, până când, după 5 ani de muncă ca asociat junior al acelei mari firme de 

avocatură, am ajuns asociat senior, iar după încă un an am cunoscut o femeie minunată, pe Gabrielle, 

pe care am cunoscut-o datorită prietenului meu, Alex. După trei ani de relație cu Gabrielle aveam 

deja 35 de ani și m-am hotărât că ar trebui să fac pasul cel mare, așa că am cerut-o de soție, iar ea a 

acceptat. Nunta a fost una restrânsă, doar cu prietenii foarte apropiați. Chiar în ziua când împlinise- 

răm trei ani de căsnicie, Gabrielle mi-a spus că voi urma sa fiu tată. Era cea mai frumoasă veste pe 

care o puteam primi, dar nu a durat foarte mult deoarece, după cinci luni, Gabrielle pierduse sarcina . 

— Aureliano... îmi pare foarte rău! 

Da, și mie. A fost o mare tristețe în familia noastră, dar am reușit sa ne revenim după un timp. Doi ani 

am tot încercat să mai facem un copil, dar fără efect, iar într-o seară am avut cel mai ciudat vis: am 

visat cu mama mea care îmi spusese să am grija cu Gabrielle, deoarece nu mai este ce pare a fi. 

Atunci a fost momentul când mi-am dat seama că mama mea încetase din viață. Am fost foarte trist o 

perioadă, dar nu îmi puteam scoate din cap acel vis, până când după un an am aflat cu o mare tristețe 

în suflet că Gabrielle mă înșela cu cine credeam eu că este cel mai bun prieten al meu, și anu- me Alex. 

Am suferit foarte mult atunci, mai ales că până atunci totul fusese mai bine ca niciodată, bineînțeles 

cu mici excepții. Am mai rămas în America până acum șase ani, când am hotărât să mă întorc, dar 

am mai stat un an cu familia mea adoptivă, iar acum iată-mă, locuind și lucrând în satul pe care îl 

uram cel mai mult din toată lumea, iar lucrul neașteptat este că îmi place la nebunie aici și mă bucur 

nespus de mult că m-am întors . 

— Și noi ne bucurăm, Aureliano! 

— A trecut ceva timp de la discuția lui Aureliano cu Sofia, iar viața amândurora a luat o întorsătură 

cu totul și cu totul neașteptată. Aceștia s-au căsătorit și au doi copii frumoși, pe Matteo si Violetta, 

iar viața lor e mai fericită ca niciodată. 

Casa perfectă 

Tania Paola Mălina Mican, clasa a IX-a E 

mutații de nivel 

Părea casa perfectă: în stil victorian, cu încăperi luminoase și grandioase, geamuri rotunde pre- 

cum semicercuri ruginite și grădină cu iarbă crudă, zveltă, învelită toată în viță de vie. Mai avea și 

un preț accesibil, suspicios de accesibil.  

Mai apoi, mama a găsit desene misterioase în biroul lui, desene realizate de... pereți. În fiecare 

cotlon al camerei se puteau observa ridicături din lemnul casei, parcă carbonizate. Acestea dansau 

precum crengi negre spre mijlocul camerei și mâzgăleau hieroglife pe mobilă, pe scânduri. 

Sabrina a călcat neștiutoare în praful lăsat de falsul cărbune, se lăsă electrocutată de un fior inu- 

man și alunecă tremurândă pe mocheta moale. A stat în spital pe puțin două săptămâni. 

Dar Maria, mama celor doi, nu s-a convins. Insecte scârboase cu antene scorojite mișunau prin 

toate paturile, mușcând fiecare locatar de lobul urechii: „Ascultă!”, parcă șopteau. 

Fulgere în miez de soare zburau prin ferestrele casei, iar via din grădină îngropa tot mai tare ușa în 

frunze. Aproape sunt prizonieri dar pe propria răspundere, casa i-a avertizat. Mama lor parcă se luptă 

cu ea. 

Eu, Sabrina, scriu această scrisoare, pentru ca mai apoi s-o arunc peste gard. Mai precis, s-o 

arunce Cipri, odată ce evadează. 

Eu rămân cu mama, dar el are dreptul la un viitor. Să-l găsească pe tata, să îi dea scrisoarea. 

Rămân, deoarece vreau s-o ajut să își învingă demonii, nu vreau să devin unul. 
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3. Exuvii. Biografii contextuale sau Ce ar fi fost dacă 

 
DATE PRELIMINARE 

Participanți: elevi de clase liceale, dar nu numai 

Timp: 120 de minute 

Resurse: a. colajele de tip exuvii cu fotografiile elevilor; b. cărțile propuse spre lectură pentru această 

întâlnire (Simona Popescu, Exuvii, Simona Popescu, Rubik); c. cutia cu mărgele a jocului Magister 

Ludi. Jocul cu mărgele de sticlă și bol cu bilețele pentru jocul biografii contextuale; d. coli A4, pixuri 

Scop: urmărim în cadrul acestei întâlniri exersarea prezentărilor orale și a tehnicilor de scriere deja 

asimilate, însă având drept subiect episoade din propria viață transpuse în alt context istoric și cultural 

 
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 

Pasul 1. MOMENTUL DE ÎNCĂLZIRE (15 minute) 

a. Conducătorul de cerc cere fiecărui elev să-și prezinte propriul colaj. Prezentările sunt un pretext de 

intercunoaștere și pot fi cât de libere sau de personale doresc și simt elevii. 

b. Fiecare elev așază cu ochii închiși o mărgea de sticlă pe colajul său foto, apoi extrage din bol un 

context în care își va așeza povestea. 

 

Pasul 2. LECTURI NECESARE (50 de minute) 

a. Elevii primesc permisiunea de a face o cercetare (la biblioteca școlii, pe internet etc) despre peri- 

oada în care urmează să-și plaseze povestea. 

b. Conducătorul de cerc propune elevilor să reparcurgă lectura paginilor 31-74 (capitolele 1-4) din 

cartea Rubik pentru a observa multitudinea formelor, tonalităților de scriere. Mai apoi se parcurg 

câteva pasaje din cartea Exuvii care prezintă: 

1. narare subiectivă despre vârsta de 5 ani (pp 26-31, cap. Regnum puerile) 

2. narare subiectivă despre cărți și experiența cititului la vârsta adolescenței (pp 58-60, 65-68, 

73-75, 79-80 cap. Cuiburi de hârtie) 

3. narare subiectivă despre Dumnezeu la vârsta preadolescenței și a adolescenței (pp 98-99, 

103-104, despre vârsta de 15 ani pp 109-110 cap. D / D + p 172, cap. Despre singurătate) 

4. narațiune interogativ-retorică la persoana a II-a (pp 119-121, cap. D / D) 

5. salt temporal (pp 128-129, cap. Văgăunile) 

6. scriere ideologică (pp 149-154, cap. Viața ca teatru) 

7. scriere sinestezică (pp 187-202, cap. Simțuri) 

8. scriere nostalgică – practica agricolă (pp 230-233, cap Despre dragoste) 

9. scriere dicționarescă (pp252-255, cap Dulapul) 

 
Pasul 3. SCRIEREA (45 de minute) 

a. Conducătorul de cerc propune elevilor să participe la un atelier de scriere aplicând tehnicile expli- 

cate de Llosa și cele identificate în cărțile Simonei Popescu. Elevii vor fi liberi să își aleagă tehni- 

cile dorite. Vor redacta un text de 25-30 de rânduri despre un moment al vieții lor, plasându-l în 

contextul pe care l-au extras. 

b. Se citesc textele și se discută tehnicile alese și efectul asupra cititorului. 

 

Bilețele cu biografii contextuale 

India, orice epocă Franța, 1789 America, în perioada 

prohibiției 

Grecia antică 

Italia zilelor 

noastre 

Roma antică Dacia, în vremea 

lui Burebista 

China antică 

și medievală 

Rusia țaristă Anglia, secolul XIX Egiptul antic Țara Românească în timpul 

domniei lui Vlad Țepeș 
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Notă: Jocul cu biografiile contextuale apare prezentat și exemplificat în romanul lui Herman Hesse, 

Jocul cu mărgele de sticlă. 

 
Pasul 4. REFLECȚIA (10 minute) 

La finalul primei întâlniri, membrii cercului vor realiza un exercițiu de reflecție colectiv, după mode- 

lul cadavre exquis. Pe o coală A4, fiecare scrie în câteva rânduri, sub dicteu automat, ceea ce simte în 

acel moment, apoi pliază foaia, celălalt continuă etc La final, se citește frontal textul rezultat. 

 
ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII 

Conducătorul de cerc sugerează elevilor să lectureze pentru următoarea întâlnire: Herman Hesse, 

Narcis și Gură de Aur, Herman Hesse, Jocul cu mărgele de sticlă și Raymond Queneau, Exerciții de 

stil și să își realizeze o listă cu simbolurile culturale preferate. 

AL TREILEA JOC CU MăRGELE DE STICLĂ. AU CUVÂNTUL MEMBRII CERCULUI 
 

Balul roșu 

Anyia Circa-Chirilă, clasa a IX-a F 

Rusia Țaristă 

„Prințesă Anastasia, sunteți chemată în sala balului”. Aceeași frază o 

auzeam seară de seară. Tata organiza zi de zi câte un bal, fie că era nece- 

sar, fie că nu. Doamnele mereu veneau în rochii colorate, accesorizate cu 

bijuterii din diamant. Dansul lor era ca o paletă de culori. Tata mereu mă 

invita la dans, văzându-mă că stau singură. Era un moment minunat, doar 

al nostru, deși mie îmi plăcea în solitudine. Să stau și să admir. 

În brațe îmi țineam ursulețul de pluș. Rozovyy îl chema. Îl purtam peste 

tot. Îmi era ca un prieten, mă asculta, iar liniștea lui îmi dădea sfaturile. Era 

o companie de milioane. Mai aveam un prieten minunat, acel prieten era 

doica mea, Allochka. Părinții mei erau mereu ocupați, așa că aveau mare încredere în Allochka și 

în timpul pe care mi-l dedica. 

După marele dans, era servit ceaiul făcut la samovar. Aburii mă îmbătau deja cu aroma sa. Eram 

în alt univers, al sarailiilor și al kalitiilor. Totul s-a oprit când cinci revoluționari au dat buzna, 

având la brâu câte un pistol. Allochka m-a cuprins în brațele ei și m-a dus către ascunzătoarea mea 

cât mai repede posibil, scăpându-l pe Rozovyy pe drum. 

Am stat în întuneric și frig o oră, până când m-am luat și am fugit spre sala balului, iar Allochka 

după mine. M-am dus după Rozovyy, pe care l-am găsit la intrare. Când am ridicat privirea, am 

văzut corpurile părinților mei îmbibate în sânge și fețele ascunse și îngrozite ale oamenilor. 

Lașii nu știu care era adevărata putere a țarului Nicolay și adevărata bunătate a nevestei sale, 

Alix de Hessa-Darmstadt. Eu nu aveam de ales. Trebuia să îmi accept soarta. Nu mi se mai spune 

Ania, ci Marea Ducesă Anastasia Nicolaevna a Rusiei, și așa va rămâne în istorie. 

Țintuire 

Alexandra Mita, clasa a IX-a A 

Egiptul antic 

Luminile ațintite asupra mea îmi dădeau o stare de neliniște, făcân- du-mă să mă simt 

inconfortabil. Fotograful din fața mea mi-a spus să  mă așez pe un fotoliu cu cadru aurit și 

imprimeu floral; urma să pozez. Trupul meu, deodată, se transformase într-unul de gheață, 

mâinile începu- seră să tremure, în ciuda căldurii care îmi mângâia obrajii. Zgomotele de fundal 

se estompară, în jurul meu rămânând un mare vid ce părea să îmi acapareze gândirea. 
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 Eram doar eu și aparatul. Și, pentru o secundă, m-am simțit ca și când aș fi fost marea regină a 

Egiptului, Neferititi. Am reușit să schițez un zâmbet timid și călduros ce îmi aducea aminte de 

acele fotografii vechi pe care le găsești numai în cărțile prăfuite, imprimate cu miros de lavandă 

și scorțișoară. Timpul parcă se oprise in loc pentru o clipă, făcându-mă să mă întreb oare pentru 

cât timp acest moment va rămâne imprimat pe o simpla hârtie fotografică? Până la urmă, nici 

regina nu știuse că portretul ei avea să rămână secole întregi captiv în vitrina unui muzeu. 

L-am revăzut! 

Mădălina Maghici, clasa a IX-a F 

Grecia antică 

Împlinesc doi ani pe Pământ. Nu mulți îmi știu secretul. Dacă ar fi știut cine sunt, atenienii 

m-ar fi folosit pentru a face farmece sau pentru a le îndeplini felurite dorințe. Singurii care îmi știu 

secretul sunt Anelise și soțul ei, Zenon, o familie mai săracă. Tatăl meu m-a lăsat în pragul ușii lor 

acum doi ani. A încercat doar să mă protejeze. 

La început nu mi-a plăcut în lumea muritorilor, Olimpul era mult mai 

plăcut. Când m-a lăsat în fața ușii celor doi, Zeus mi-a promis că peste doi 

ani se va întoarce și îmi va explica de ce a luat această decizie. Și acum, 

mă văd în fața unor petrecăreți care au fost invitați la ziua mea. E foarte 

ciudat pentru că toți se distrează, doar eu îl aștept pe tata. Nu cred că o să 

își facă apariția în mijlocul petrecerii, așa că îl aștept în cel mai întunecat 

colț al camerei. Sigur o să vină, mi-a promis. Au cam trecut două ore de 

când îl aștept aici. Anelise aduce în brațe ceva numit tort. Zice că asta se face la zilele mai speciale. 

Și mai zice că peste mulți, mulți ani acest lucru va fi ceva normal pentru oameni. Tortul are înfipt în 

el două crenguțe care ard. Cred că reprezintă vârsta pe care o am. Mă apropii ușor de ele și încerc 

să le sting. După ce suflu cu putere, toți aplaudă. Mie mi se pare ceva prostesc. Acum toți mănâncă 

din tortul meu. Au rămas înfipte în tortul care a mai rămas doar acele două crenguțe, de mult stinse. 

Zeus a revenit. 
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https://vimeo.com/338951183?utm_source=email&utm_medium=vi

meo-cliptranscode-201504&utm_campaign=29220 
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