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În lumea lui Caragiale

Lui I. L. Caragiale îi plăcea să se declare „un grec păcătos”, „veșnic doritor de alte 

orizonturi”, motivându-și plăcerea de a parodia, satiriza și flagela pe conaționali. 

În volumul „Momente și schițe” naratorul ilustrează societatea românească în toate 

straturile ei: familia regală („25 de minute”), societatea înaltă („Hight life”), familia burgeză

(„Un om cu noroc”), educația („Vizită”), școala („Lanțul slăbiciunilor”), administrația

(„Inspecțiune”), justiția, politica internă, politica externă, presa. Schițele evocă nu numai 

aspecte diverse ale societății românești de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul 

secolului al XX-lea, ci și ocupațiile, mentalitatea, moravurile indivizilor ce alcătuiau lumea 

românească la acea dată. 

Moftangii lui Caragiale se mută de două ori pe an, de Sfântul Gheorghe și de Sfântul 

Dimitrie („Caut casă”, „De închiriat”), citesc în jurnale fapte diverse, petrec în comun 

sărbătorile creștine, se îngrijesc de animalele de companie, suportă canicula și praful din 

București pe timpul verii („Caniculă”), stau la taclale în cafenele, birturi, bodegi și

restaurante („Amici”). Dintre moftangii și moftangioaice se detașează: bucureșteanul pierde 

vară și pseudospiritualul Mitică, prietenii nedespărțiți Lache și Mache, studentul 

revoluționar, devenit torționar, amicul X, Mița Georgescu.







Pentru autor „Lache și Mache sunt tineri cu carte; ei știu din toate câte nimic, așa sunt 

adevărații enciclipediști. Lache este adânc la închipuire; Mache este adânc.” (Opere, pag. 749). Lui 

Mitică, un „simpatic parizian al Orientului”, i se descoperă un sfârșit simbolic pentru lumea 

moftului caragialean. În monologul 1 Aprilie, personajul este victima propriei farse. 

Conform lui Ș. Cioculescu, personajul Mitică ar fi fost inspirat de Gheorghe Mateescu, 

patronul magazinului de coloniale Paradise, din Sinaia, de unde Caragiale se aproviziona cu 

delicatese chiar și în vremea exilului berlinez. Dacă Mitică este victima propriilor glume, domnul 

Anghelache, din schița Inspecțiune este victima propriilor temeri. 

Moftangii sunt evocați în clipe de repaos, de petrecere a timpului liber în compania amicilor. Ei nu 

știu să transforme momentele de odihnă în forme de relaxare sufletească și fizică și nu dispun de 

resursele materiale pentru a face acest lucru. Pauzele de plăcere se transformă într-un calvar al 

orășeanului modern. În D-l Goe, copilul răsfățat terorizează în trenul de la Ploiești la București 

familia, călătorii și, în cele din urmă se torturează pe sine însuși.

În Tren de plăcere sfârșitul de săptămână devine o continuă alergare pentru membrii 

familiei Georgescu, mai puțin pentru doamna Mița care colindă munții nopatea în compania 

locotenentului Mișu și a lăutarilor. Între personajele momentelor se numără și cele schițate în 

Ultima emisiune. Ființe diforme, „cu tremurături, fără vedere, fără picioare”, cei trei tovarăși, 

domnul Iancu Bucătaru, coana Zamfira Muscalagioaica, domnul Tomiță Barabanciu, au fost obligați 

de soartă să „ceară”.



Cu un trecut înfricoșător, ei își primesc „medicamentele” de la un ospătar: rachiu de 

drojdii cu picături de pelin pentru domnul Iancu, țuiculiță pentru coana Zamfira și rachiu de 

izmă cu piper pentru domnul Tomiță.  Identitățile personajelor sunt descoperite de autor cu o 

candoare sardonică, ele ascunzând biografiile unor oameni îngenuncheați de propiile vicii. Iancu 

fusese un bucătar vestit căzut în patima beției, coana Zamfira era o curtezană de mahala, 

mutilată de soțul înșelat, iar Tomiță fusese toboșar municipal, devenit alcoolic. 

Personajele ce populează momentele și schițele sunt dominate de plăcerea vorbei fără 

rost, a bârfei invidioase, a calomniei. Cuvintele le acoperă sau le descoperă identități etnice, 

profesionale, sociale. Cel mai adesea, conversația lor are loc în jurul unei mese de birt, unde se 

consumă licori ce le dezleagă limbile și le întreține starea euforică. 

Stilul indirect se concretizează în jocuri de cuvinte („pe câtă vreme pe toți oamenii de la 

putere îi tratăm cu ou și cu oțet, pe bărbatul nostru de la stat îl maltratăm cu zahăr și cu apă de 

trandafiri”), echivocul și absurdul lingvistic („cronicarul este și el om, mai ales dacă este tânăr”), 

cadențe ritmate („sărut mâna, crudelei Grazielle”). Momentele pregătesc o tehnică și instaurează 

o viziune despre lume a autorului.

Prof. Grozea Cristina



Literatura este o vastă călătorie în suflet

Dacă am putea privi în interiorul sufletului nostru, am rămâne surprinși de câte 

lucruri noi am afla despre noi înșine: emoții, gânduri, speranțe pe care nu am avut 

niciodată curajul să le arătăm sau să le acceptăm. Privind din acest punct de vedere, 

literatura devine doar un “mijloc de transport” către cotloanele necunoscute ale 

sufletului.

Atât pentru autor cât și pentru cititori, literature este o sursă de emoții puternice 

și sentimente contradictorii. Scriind sau citind o opera literature ce își trezește anumite 

trăiri sufletești intense te redescoperi pe tine însuți, explorând fețe necunoscute ale 

personalității și firii tale. 



O carte te poate face să reacționezi într-un mod în care nu ești obișnuit să o faci: poți

începe să plângi, să suspini, să râzi, să tresari sau doar să âți bată inima mai tare. Atunci 

când acțiunea rezonează cu sufletul tău, iar personajele par mici fragmente desprinse din 

tine, totul se transformă într-o aventură reală la care iei și tu parte.

Mai mult decât un mod de a-ți petrece timpul sau o pasiune oarecare, literatura 

reprezintă o cale către propriul tău suflet, cea mai profundă modalitate de a te cunoaște și 

cel mai plăcut drum către liniște.

Popescu Maria, cls. a VIII-a C



În atelierul lui Brâncuși

Ca să intri în atelierul lui Brâncuși nu-ți trebuie 

vreun permis sau vreo legitimație, ci să înțelegi arta 

contemporană și refinamentul ei. Doar așa se cade să intri 

în atelierul sfânt și plin de bogății artistice.

Om blând, muncitor, bine legat, într-un cuvânt om 

modest, acesta e Brâncuși. Și o splendoare ca operele de 

artă, ca uimitoarele sculpturi ale lui Brâncuși nu mai vedeai 

în secolul XX. Dacă stăm să ne gândim, nici în prezent nu 

vedem aur în domeniul sculpturii. Brâncuși este simbolul 

autentic al patriotismului, cel care ne arată ce este respectul, 

cinstea și modestia. 

Sculptorul reprezintă o inspirație a lansării 

imaginației fanteziste și a frâului liber de creație 

nemărginită ce se extinde la infinit. Arta e o zi în atelierul 

lui Brâncuși.

Dragomir Mihai Alexandru, cls. a IV-a A

Prof. înv. primar Dumitrescu Georgiana







Atmosferă copleșitoare...

Este iarnăEste iarnă. F. Frigul de afară nu se poate compara cu nimicrigul de afară nu se poate compara cu nimic. . Mă simt Mă simt 

îînghenghețțatăată, dar , dar îîn n acelaacelașșii timp timp coplecopleșșităită de de emoemoțțiiii. V. Vântul bate puternic, iarântul bate puternic, iar  

ultimele frunze rămase de anul trecut zboară prin văzduhultimele frunze rămase de anul trecut zboară prin văzduh..

Sunt invitată la o deschidere de la Muzeul de ArtăSunt invitată la o deschidere de la Muzeul de Artă. Fiind o . Fiind o cunocunoșștintințțăă mai mai 

îîndepărtată a pictoruluindepărtată a pictorului, cum intru , cum intru îîn n îîncăpere văd ncăpere văd fefețțee necunoscute necunoscute, b, bizare. izare. 

Aceste amănunte nu le gândesc prea bineAceste amănunte nu le gândesc prea bine, , îîntrucât simt o căldură ntrucât simt o căldură coplecopleșșitoareitoare. . 

Nu Nu șștiutiu dacă e de vină frigul de afară dacă e de vină frigul de afară, , aglomeraaglomerațțiaia sau culorile calde sau culorile calde îîn care sunt n care sunt 

vopsivopsițții pereperețțiiii. Cine . Cine îîmi dă oare mi dă oare senzasenzațțiaia aceasta?aceasta?

ÎÎncerc să mă acomodezncerc să mă acomodez, , să nu par foarte stresatăsă nu par foarte stresată. P. Prima impresie este rima impresie este 

importantăimportantă, i, iar eu nu vreau să dezamăgesc pe nimeniar eu nu vreau să dezamăgesc pe nimeni. D. De mine se apropie o e mine se apropie o 

doamnă doamnă uscăuscățțicăică, s, scundăcundă, cu , cu ninișștete ochi mari ochi mari șșii negri care se uitau la mine prea negri care se uitau la mine prea 

insistent.  insistent.  ÎÎncerc să o recunoscncerc să o recunosc, dar nu , dar nu îîmi apare nimic mi apare nimic îîn memorie.  Pictorul n memorie.  Pictorul 

îîncepe să vorbeascăncepe să vorbească, i, iar toată lumea ascultăar toată lumea ascultă. Eu, . Eu, îînsănsă, n, nu mă pot concentra decât u mă pot concentra decât 

la ochii la ochii insisteninsistențții ai bătrânei ai bătrânei..

La La sfârsfârșșitulitul serii serii, c, când toată lumea plecaseând toată lumea plecase, doamna , doamna îîn vârstă vine la mine n vârstă vine la mine 

șșii se prezintă se prezintă. Acum . Acum îîmi amintesc de ea. Cât de mult o iubeam când eram doar un mi amintesc de ea. Cât de mult o iubeam când eram doar un 

copil...copil...
BoBoșștiogtiog Maria, Maria, clscls. a VIII. a VIII--a C a C 



Iluzie de toamnă

Pe fereastra aburită de căldura camerei strălucesc picuri mari de ploaie. Dintotdeauna mi-

a plăcut să îmi oglindez chipul în stropii de apă și să mă amuz de felul în care acești mi-l 

deformează.

Dar astăzi nimic nu mă mai poate rupe din monotonia zilei ploiase. De fapt, aproape 

nimic: echilibrul frunzelor de aramă din vița-de-vie este tulburat de un foșnet zgomotos și o 

mișcare nedeslușită. De parcă frunzele s-ar desprinde, ușor, ușor, de la locul lor și ar căpăta o 

formă proprie. 

Brusc, tot ceea ce mă înconjoară devine lipsit de orice farmec sau interes, comparativ cu 

minunea ce se petrece chiar sub ochii mei: perdeaua ruginie se desprinsese de pe viță și luase o 

înfățișere aproape omenească. Are corpul și un păr vâlvoi. Îmi aduce aminte de un copil 

pistruiat, mărunțel și cu cârlionți roșii, dar foarte șiret și agil.

Nu apuc să mă mir prea mult de roșcovanul din vița-de-vie când un alt foșnet îmi atrage 

atenția. Vântul, până atunci detsul de leneș, își adună toate forțele și pornește un mic vârtej. La 

început copilăros, nedemn de luat în seamă, apoi din ce în ce mai înverșunat. Vântul adună în 

spiralele lui câteva tufănele amețite, apoi mătură toată grădină și prinde toate florile în mrejele 

lui. Și acest fenomen ciudat seamană a om: picioare lungi, trup zvelt, plete catifelate și ochi 

arzători.



Se pare că nu numai mie mi-a trezit interesul acest nou personaj misterios, ci și

pistruiatului curios din viță. Îl văd apropiindu-se încet și prudent. Întâi, domnișoara nu 

schițează niciun gest, doar îl privește prin ochii ei reci ca niște ochiuri de apă înghețată. 

În curând, însă, cedează curiozității și se apropie de roșcovan. Se așază amândoi pe 

iarbă și își dau mâinile. 

Privind acel tablou, privindu-i pe cei doi în bătaia vântului și a ploii, niciodată nu mi s-a 

părut toamna mai frumoasă și mai plină de magie.

Deschid geamul ca să îi văd mai bine. Dar, deodată, florile se împrăștie pe jos, iar 

frunzele cad fără suflare, lăsând în urma celor două personaje doar o grămadă neînsuflețită de 

petale și crenguțe ude. Ce a fost în capul meu? 

Florile și frunzele nu au viață, nu se mișcă de capul lor, nu își dau mâna și nu se 

împrietenesc. Cred că toamna și plictiseala încep să-mi joace feste. Închid fereastra și oftez 

adânc.

Un vânt își șterge lacrimile pe geamuri. Plouă.

Popescu Maria, cls. a VIII-a C



Literatura este o vastă călătorie în suflet 

 Pasiunea autorilor de a scrie este o lungă călătorie în suflet pentru găsirea celor mai 
profunde trăiri, printre care ies la iveală noi idei fabuloase. De aici, autori reușesc să comunice 
indirect cu noi, prezentându-ne unele momente din viața lor sau gânduri interesante. 

 Gândirea autorilor poate fi altfel interpretată de fiecare cititor. Cartea te face să plutești
printre miile de imagini artistice și figuri de stil până la descoperirea întâmplării adevărate. 
Prin citirea unei pagini noi, a unei cărți oarecum normale, descoperi universul paralel, care îți 
pătrunde adânc în suflet și descoperi că nu este o carte normală.

 Este o aventură plină de emoție, dramă, dragoste, crimă și multe secrete ascunse ce te fac 
în continuare să citești. Multe momente citite pot chiar să se potrivească cu unele întâmplări 
din viața ta. Atunci realizezi că ceva magic se întâmplă,iar sufletul tău devine entuziast din 
cauza unei mici asemănări. 

Cartea este un suflet care călătorește prin lumea reală.Se inspiră din trăirile noastre și cu 
puțină imaginație devine remarcabil de atrăgătoare. Sufletul reprezintă o pată  de gingășie care 
aduce la viață întreaga acțiune a unei cărți.

Ionescu Ioana, clasa a VIII-a C 



O întâmplare neașteptată

Tot ce are un început fericit ar trebui să aibă și un final fericit. Ei bine lucrurile mai pot 

lua și câteva întorsături, iar atunci ști că viața îți pregătește o mare surpriză. 

O nouă zi de Septembrie, un nou an, o nouă școală și noi colegi. Ca la orice inceput de 

semestru aștepți să te revezi cu prietenii tăi, să-i îmbrățișezi și să depanați amintiri  de care o 

să râdeți toată viața. Acum nu cunoșteam pe nimeni. Totul era nou pentru mine. Fiind foarte 

timidă integrarea nu a fost foarte simplă pentru mine.   

Notele cu care am intrat la acest liceu erau maxime, iar acum încep să cred că totul a fost 

în zadar. Întrebarea era cum de cel mai bun liceu poate fi atât de lipsit de sub control ? 

Toamna începea să se simtă, adierile reci ale vântului care te înfioară sunt doar mici 

cutremuraturi ce rămân o amintire. Cel mai înfiorător este atunci când un profesor intră 

pentru prima oară în clasă  cu o privire severă, dar totuși blândă care ne intră pe sub piele.  

Începutul devine un final tragic în care viața practic se spulberă, iar prietenii nici nu 

există. Parcă îi părea rău...

Ionescu Ioana, clasa a VIII-a C 



Speranţa

Este o dimineaţă friguroasă de iarnă. fară este o linişte mormântală. Natura parcă ar fi 
paralizată, aşteptând un miracol pentru a se vindeca. 

Acest miracol este primăvara, dar este prea departe.Văzduhul neclintit îţi dă fiori ca o 
întâmplare urâtă de care nu vrei să îţi aminteşti. Nu există vreo rază de speranţă ca totul să revină la 
normal. Iarna, odată ce a pus stăpânire pe ţinut, cu greu mai poate fi alungată.
       La marginea unei păduri se afla o căsuţă modestă. În această căsuţă locuiau o fetiţă şi părinţii 

acesteia care nu se înţelegeau prea bine. Mica copilă suferea când îşi vedea părinţii certându-se. 
Aceasta îşi dorea foarte mult ca ei să se împace, dar în zadar. Relaţia dintre cei doi devenea din ce în 
ce mai rece.                                                    



Într-o zi, cei doi părinţi s-au luat din nou la 
ceartă, iar fetiţa nu a mai putut rezista acestui 
chin. 

Aceasta s-a furişat din casă şi a plecat. A 
mai aruncat o ultimă privire pe geamul mat şi a 
fugit în pădure. Fata era foarte speriată, dar în 
adâncul sufletului ei ştia că e mai bine așa decât 
să îşi vadă părinţii certându-se.Tot mergând prin 
pădure, s-a rătăcit. 

Din neatenţie, aceasta se împiedică de 
rădăcina unui copac şi se lovește la mânuţa 
sensibilă ca o coardă sub arcuş. Nu mai putea să 
îşi continue drumul, aşa că se aşează sub 
streaşina unui copac. Fantasmele neclintite şi 
bizare nu o speriau, o speria gândul că nu mai 
avea să îşi vadă părinţii.
       Deodată se auziră nişte strigăte. Fata se 

sperie şi se ghemui .În negura dimineţii văzu 
silueta a doi oameni. Aceştia erau părinţii ei care 
o căutau disperaţi. Copila sări în braţele lor şi nu 
le mai dădu drumul de fericire. Aceştia i-au 
promis că nu o să se mai certe, indiferent ce se va 
întâmpla.

Asta dovedeşte că speranţa moare ultima.  Pascu Raluca Ioana, cls. a VI-a C    
Prof. Cristina Grozea



             CINCI EROI DE LEGENDĂ este aventura spectaculoasă care spune povestea
unor eroi cu aptitudini ieşite din comun. Când lumea e ameninţată de Pitch, un spirit 
diabolic, cinci eroi de legendă trebuie să-şi unească forţele pentru prima dată ca să
protejeze speranţele, credinţa şi imaginaţia copiilor din toată lumea.



James Cameron, cineastul vizionar, şi regizorul Andrew Adamson (Shrek, Narnia), vă invită

împreună cu familia la o aventură 3D unică: CIRQUE DU SOLEIL: DEPARTE, ÎN ALTE LUMI. O 

tânără şi un tânăr sunt despărţiţi fără voia lor şi trebuie să pornească într-o călătorie prin lumi

fantastice pentru a se regăsi. Vom intra în universul de vis, tehnologia 3D ajutându-ne să sărim, să

înotăm, să dansăm împreună cu legendarii artişti de la Cirque du Soleil!



La 15 ani de la înfricoşătoarele evenimente din căsuţa de turtă dulce, Hansel şi Gretel sunt
doi neîntrecuţi vânători de vrăjitoare. Chiar dacă se refac după chinul prin care au trecut, munca
lor este relativ ușoară, pentru că blestemele și vrăjile nu se prind de ei.

Primarul din Ausburg îi angajează pentru a vâna o vrăjitoare malefică - Janssen - care 
plănuiește să sacrifice mulți copii la ``Luna roșie`` peste 2 zile. Pentru ca lucrurile să nu fie 
simple, cei doi trebuie să se ocupe de șeriful Berringer care a acaparat puterea în Ausburg și 
conduce de asemena o vânătoare de vrăjitoare.
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