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Cuvânt înainte

E o rubrică... deschisă!
Aşa că,... vă las pe voi ca într-o ediţie 
următoare să mă completaţi, da ?
Deci, m-am hotărât ca în această 
rubrică, având în vedere că unii dintre 
voi vă pregătiţi şi în domeniul 
protecţiei mediului, să veniţi cu 
completări la ceea ce eu lansez ca 
subiect de mare actualitate: „Ploile 
acide- mediul înconjurător afectat de 
ploaia acidă"
Ploaia acidă, formă a poluării aerului, 
în prezent este un subiect de mari 
controverse din cauza pagubelor 
produse mediului înconjurător şi 
pentru care nu există un alt vinovat 
decât omul şi revoluţia industrială.
Problema ploii acide a apărut odată cu 
Revoluţia Industrială., manifestându-
se prin degajările de fum acid în 
zonele puternic industrializate. Totuşi, 
puterea de distrugere a ploii acide a 
devenit evidentă doar în ultimele 
decade. Se formează atunci când oxizii 
de sulf (proveniţi de la turnătoriile de 
metale feroase şi neferoase, arderea 
cărbunilor în centralele termoelectrice) 
şi oxizii de azot (proveniţi din arderea 
carburanţilor, lemnului, păcurii) se 
combină cu umiditatea din atmosferă 
dând naştere acidului sulfuric şi 
azotic, transportaţi apoi de curenţi de 
aer pe lungi distanţe.

Pentru cei mai mulţi un eveniment neaşteptat ... numărul 10 al revistei noastre este ... iată lansat pe site-ul şcolii. 
Putem spune fără falsă modestie că ulimul an şi jumătate a fost deosebit de fructuos. Revista este premiată şi 
apreciată atât în afara şcolii cât şi în şcoală. Prin intermediu acestei reviste suntem astfel cunoscuţi, apreciaţi şi 
uneori criticaţi. Acesta este un lucru bun deoarece însemnă că existăm.
Ca întotdeauna, cei mai fideli colaboratori şi cititori sunteţi chiar voi, elevii acestui liceu, astfel, viaţa şcolii fiindu-vă 
mai aproape.
Am încercat, încă o dată, să stabilim prin cuvânt noi punţi între adulţi şi tineri, între maturitate şi puterea de a visa. 
Suntem preocupaţi să vă oferim informaţii folositoare despre instituţia în care vă formaţi zi de zi, şi suntem, în 
acelaşi timp, mândri de talentul vostru, care aici se manifestă cu toată puterea.
Şcoala noastră urmăreşte, în primul rând, formarea voastră pentru viitor, încercând să vă ofere şansa de a deveni 
maturii de mâine. Acest lucru se reflectă şi în paginile ce vor urma, printr-o serie de articole ce privesc direct 
subiectul menţionat, şi pe care sperăm să le dezvoltăm în numerele următoare.
Nu în ultimul rând, dorinţa noastră este de a continua revista, la care să colaboram, ca şi până acum, pentru a 
descoperi împreună importanţa unirii în jurul unui scop comun educaţia permanentă. 

Colectivul de redacţie

Ecologie şi mediu Poluarea poate să ia de 
asemenea forma zăpezii sau a 
cetii, sau să aibă forme uscate.
De fapt, cu toate că termenul de 
„ploaie acidă" este folosit de peste 
un secol,(fenomenul fiind observat 
pentru prima oară în Manchester-
Anglia), termenul exact ar putea fi 
„depozit acid". Forma uscată a 
unor astfel de precipitaţii este la 
fel de dăunătoare mediului 
înconjurător ca şi forma lichidă.
O întinsă zonă a fost studiată cu 
preponderenţă în nordul Europei, 
unde ploaia acidă a erodat 
structuri, a afectat recolte şi 
păduri, distrugând chiar viaţa din 
lacurile cu apă dulce (Suedia, 
Norvegia).
Rapoarte despre mediu au arătat 
că aproape jumătate din copacii 
din Pădurea Neagră-Germania au 
fost afectaţi de ploaia acidă. De 
remarcat, de exemplu,    că   în 
Germania, jumătate din depunerile 
de sulf îşi au originea în sursele 
locale de impurificare, cealaltă 
jumătate rezultând din „importuri" 
venite din ţările învecinate. În 
nord-estul Statelor Unite ale 
Americii, în special zona New-
York-Washington-Boston, 
aciditatea este de circa 10 ori mai 
mare ca în partea de nord-vest a 
SUA. 

Pe de altă parte, în nord-
estul Statelor Unite, datorită 
vântului, cantităţi importante 
de gaze trec frontiera de nord 
a Canadei, depunerile acide 
fiind răspândite pa suprafeţe 
foarte întinse, care creează 
mari neplăceri ambelor state.
Care este totuşi impactul real 
al ploii acide asupra mediului 
şi ce măsuri de ameliorare a 
mediului cunoaşteţi ?
lată o problemă la care aveţi 
de gândit şi interveni cu forţe 
proprii , având în vedere că 
vă pregătiţi în domeniu, nu ?
De asemenea, v-aţi pus 
problema a ceea ce este 
„efectul de seră" sau 
“încălzirea globală” ?
Aşteptăm intervenţii de la voi 
în acest sens, pe adresa 
redacţiei. 

Dir. Prof. Ing. Doina Vasiliu
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Parcul Al. I. Cuza din Bucuresti

Ziua Mondiala a Mediului, celebrata in fiecare an la 5 iunie, reprezinta 
prilejul de a constientiza asupra necesitatii protejarii si conservarii 
mediului. 
Tema abordata de Organizatia Natiunilor Unite pentru anul 2008 este:
« Pentru o economie cu emisii scazute de carbon ».
Recunoscand ca schimbarile climatice reprezinta o prioritate a preocuparilor 
timpurilor noastre, Programul Natiunilor Unite pentru Mediu cere statelor si 
comunitatilor sa modifice comportamentele si stilul de viata in vederea 
reducerii emisiilor de carbon. Masurile includ o utilizare rationala a energiei 
in cladiri si la aparatura electrica, precum si folosirea energiilor curate.
Va trebui accentuat rolul padurilor si zonelor verzi ca factor de contracarare 
a cresterii emisiilor de gaze cu efect de sera.
Ziua Mondiala a Mediului este astazi, mai mult decat oricand, prilejul de a 
indemna tinerii pentru a deveni agenti activi ai dezvoltarii durabile si 
echilibrate, de a stabili parteneriate pentru protejarea mediului, asigurand 
prin aceasta un viitor mai sigur.

ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI

5 IUNIE 2008

Personalităţile prezente în mijlocul tinerilor: 

Liviu Negoiţă - primarul sectorului 3, 

Vasile Blaga – candidat la Primăria Municipiului Bucureşti, 

Sulfina Barbu - fost ministru al Mediului, 

Munteanu Ion – consilier local - sector 3, 

Silviu Prigoană - patron SC Rosal Management SRL - societate de salubritate

Liderii au făcut poze cu tinerii participanţi şi au dat autografe.

De la şcoala noastră au participat elevii claselor 
a XI-a B şi a XI-a C împreună cu doamnele 
Virginia Popa şi Iulia Bulacu – profesori diriginţi
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Natura este sursa noastră de sanătate. Mediul în 
care trăim zi de zi trebuie să rămână curat. Natura 
este pentru noi o sursă nelimitată de daruri. Ea nu 
ne oferă doar hrana necesară supravieţuirii ci şi 
soluţii pentru menţinerea stării de sănătate şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii. De aceea trebuie sa ne 
îngrijim ca să o protejăm de fiecare dată când 
intrăm în interacţiune cu ea. Ea va susţine 
întotdeauna dezvoltarea vieţuitoarelor deci 
inclusiv dezvoltarea noastră, a oamenilor. 
Biodiversitatea este cea care ne protejează 
împotriva calamităţilor naturale şi ne oferă hrană, 
materiale lemnoase, aer, relaxare. În ultima 
perioadă de timp în ţara noastră biodiversitatea, 
dar şi pe plan mondial, marchează un declin 
determinat de agricultură, prelucrarea intensivă a 
lemnului sau fragmentarea habitatelor prin 
intermediul urbanizării sau dezvoltarii 
infrastructurii. Mereu auzim din surse media că au 
dispărut de pe suprafaţa Pământului noi specii de 
plante sau animale. Este trist acest lucru şi de 
aceea trebuie sa ne preocupe constant, pe noi şi 
pe generaţiile viitoare, protejarea biodiversităţii. 

Prof. Iulia Bulacu si Prof. Catrinel Negura
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Membrii
Ecoclubului
nostru au 

fost premiati
la sfarsitul
primului an 

de activitate.

Premii pentru întreaga activitate!!!
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Ultimul CLOPOŢEL ! 

13 IUNIE 2008

Cei aproape 400 de absolventi ai
liceului nostru s-au bucurat de ultima

zi de scoala impreuna cu profesorii lor. 

Le dorim mult succes in viaţă!
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ALINA VATAMANU, clasa  a XII -a C

Mici secrete pentru o memorie de invidiat

• Studiile arata ca dintr-un material de invatat cel mai 
bine se retine ceea ce este la inceput si la sfarsit. 
Mijlocul are proportia cea mai mica. Daca aveti mult de 
invatat incepeti si terminati cu ceea ce vi se pare mai 
dificil de memorat, sau trebuie sa stiti mai bine;
• Impartiti-va materialul de memorat in "portii" egale pe 
toata durata timpului avut la dispozitie. Nu incercati sa 
memorati mult intr-o zi si putin in alta, caci 
inconsecventa poate dauna. Unde mai pui ca lasand 
pe maine ce poti face azi, se poate aglomera agenda 
si ajunge in imposibilitatea de a mai fi rezolvate 
problemele;
• Faceti pauze regulate in care va destindeti cu ceva 
care va place;
• Descopera care sunt orele din zi sau noapte in care 
randamentul tau e maxim si chiar in ce loc si conditii 
inveti cel mai bine;
• Nu invatati in ultima zi inainte de termenul limita; 
mintea are si ea nevoie de odihna si relaxare; Chiar 
daca vi se pare ca nu stiti destul sau ca ati uitat totul. E 
doar o parere.
Nu invatati mecanic ci logic. Asociati ideile, termenii, 
datele, cu ceva ce va este foarte familiar;

• Daca nu poti tine minte ceva anume, cauta 
ceva sinonim sau asemanator si memoreza-l in 
forma aceea. Mare iti va fi mirarea cand vei 
vedea ca aproape instantaneu iti vei aminti si 
termenul initial;
• Fa-ti fara nici o jena listute cu prioritatile sau 
cu ceea ce ai de facut. Nu e o rusine sa ai 
agende cu planificari sau biletele lipite pe usa 
frigiderului etc.
• Planifica-ti din timp urmatoarele ore sau chiar 
zile daca o poti face; organizarea este antidotul 
uitarii;
• Daca nu iti poti aminti ceva anume, nu incerca 
sa te focalizezi asupra lui cu toate fortele, caci 
cu cat te vei stresa mai tare sa-ti amintesti cu 
atat se va "bloca" mai tare memoria ta. 
Destinde-te si ceea ce vroiai sa-ti amintesti va 
aparea ca din senin...
• Exersati-va/antrenati-va memoria prin jocuri 
simple. Ca si in alte activitati exercitiul este 
reusita pastrarii unei memorii bune.

Prin procesele senzoriale de cunoştere, omul are posibilitatea 
să trăiască în prezent. Impresiile, imaginile, gândurile, emoţiile, 
mişcările prezente nu se "volatilizeză" fără a lăsa urme pe 
creier, dimpotrivă, ele dispar în trecut, pentru ca apoi să fie 
scoase şi refolosite, contribuind la amplificarea vieţii psihice, la 
desfăşurarea normală şi mai ales eficientă a activităţii umane. 
Omul are, pe lîngă celelalte calităţi şi calitatea de a reţine, 
conserva şi reactualiza propria sa experienţă. Memoria este 
procesul psihic complex, de întipărire, stocare şi reactualizare
a informaţiilor. Este de asemenea mecanismul psihic 
structurat, constructiv şi chiar creativ.
Organismul uman se află supus unui permanent flux de 
informaţii ce provin din mediul intern şi mediul extern. Sistemul 
nervos triază aceste informaţii în funcţie de semnificaţia lor în 
organism. Informaţiile sem-nificative pentru organism lasă o 
urmă a trecerii lor
prin sistemul nervos, urmă denumită ENGRAMA. Memoria nu 
este identică cu învăţarea, acesta fiind un proces complex, în 
care, în afară de memorie sunt implicate şi alte procese 
cerebropsihice.

Memoria...

Nr. 10
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...ştiu să învăţ?

Manualul şcolar este cartea în care sunt expuse 
cunoştinţele prevăzute în programa şcolară ţinându-se 
seama de cerinţele metodice. Acesta a devenit în timp un 
mijloc tot mai însemnat pentru creşterea eficienţei la 
învăţătură a elevilor.
Din păcate însă, mulţi elevi folosesc în pregătirea lor 
şcolară foarte puţin manualul, limitându-se la notiţe şi 
efectuarea temelor pentru acasă. Se ajunge astfel, după 
ani de studiu, ca unii elevi să nu fie capabili să se 
orienteze într-un manual. Acest neajuns nu este neapărat 
numai vina elevilor, ci trebuie asociat cu mentalitatea unor 
profesori de a desconsidera manualul, neasociindu-l cu 
alte surse de informare.
Din această perspectivă, sunt importante câteva elemente 
comune ale îndrumării activităţii de folosire a manualului 
pentru creşterea randamentului la învăţătură şi anume: 
citirea textului pe fragmente pentru a desprinde învăţăturile

principale, întocmirea independentă a pinului unor texte 
cu conţinut nou pentru elevi, stabilirea de către elevi a 
planului logic al unui text.
Toate acestea impun ca elevii să fie învăţaţi la lecţie să 
utilizeze manualul.
La fel de important este şi studiul individual în clasă cu 
manualul. Variantele sunt şi aici multiple, ţinând cont de 
pregătirea elevilor şi de lecţia studiată: comunicarea 
temei de către profesor; elevii vor găsi răspunsul 
studiind manualul. O altă variantă constă în aceea că 
profesorul enunţă tema şi comunică elevilor că lecţia 
respectivă urmează să fie studiată complet independent 
fără explicaţii prealabile. Studiul se va concretiza într-o 
schemă sau plan pe care fiecare trebuie să-l susţină. O 
altă variantă presupune începerea orei prin prezentarea 
scopului urmărit şi explicarea tehnicii de lucru. Se 
comunică timpul rezervat şi se subliniază problemele 
esenţiale, care ar trebui aprofundate. După studiul 
individual pe baza manualului, profesorul enunţă 
principalele probleme din lecţie cu ajutorul elevilor, 
concretizând conţinutul într-o schiţă pe tablă.

Stabileşte planul expunerii lecţiei

citeşte notiţele citeşte textul din manual

notiţele conţin mai 
multe informaţii

ÎNVAŢĂ DUPĂ 
NOTIŢE

manualul conţine mai 
multe informaţii

între manual şi notiţe 
există diferenţe de plan

manualul şi notiţele 
se contrazic

ÎNVAŢĂ DUPĂ 
NOTIŢE SI 

COMPLETEAZĂ CU 
DATELE DIN 

MANUAL

INVATĂ DUPĂ PLANUL 
DIN NOTITE SI 

RESISTEMATIZEAZĂ 
NOŢIUNILE DIN MANUAL 

DUPĂ ACEST PLAN

CERE PROFESORULUI 
CONFIRMAREA 

CORECTITUDINII 
DATELOR SI ÎNVAŢĂ 

DUPĂ ELE

Ai înţeles:
- noţiunile
- definiţiile

- explicaţiile
- demonstraţiile

Nu ţi-a rămas nici un
termen al cărui sens

să nu-l cunoşti

Ai corelat 
corespunzător textul 
cu scheme, desene, 

formule etc.

Scrie-ţi tema

Etapele ce se parcurg pentru studiul individual

Prof. Cerasela Mitroi

asigură-te că

confruntă-le şi dacă 

Elaborează schema logică
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Moda
Vestimentatie

A venit vremea sa iti improspatezi 
garderoba cu ceea ce se poarta in 
vara aceasta. Pentru inceput, arunca o 
privire in dulapul tau si sorteaza 
hainele in modele care sunt “in” si 
modele care sunt «out». Fa acelasi 
lucru si in trusa ta de farduri si 
machiaj.
Dupa acest prodeceu, ia in 
considerare urmatoarele sfaturi:
Culoarea este un concept obisnuit, iar 
anul acesta se poarta culorile vii si 
accesoriile stridente.

In ziua de azi foarte multe femei cauta sa-si 
cumpere haine care se poarta, pentru a fi in ton 
cu moda sau a fi in ton cu celebritatile, dar 
realitatea este ca ar trebui sa cautam lucruri 
care ni se potrivesc.

Un outfit care este atat de dragut accentueaza 
caracteristicile pozitive si scadea cativa ani si 
kilograme.
Tenul bronzat se poarta si in aceasta vara, iar 
obrajii si buzele cu tenta usor portocalie vor fi in 
mare voga.

Balerinii sunt comozi si inca la moda. Sunt cei 
mai potriviti pentru acest sezon.
De asemenea se poarta parul tuns scurt.
In ceea ce priveste gentile, regula de aur 
ramane aceeasi, cu cat sunt mai mari, cu atat 
mai bine. si cu cat mai galbene, metalice
e perfect.

A venit vara si odata cu ea si noile 
tendinte vestimentare pentru sezonul cald. 
Anii '50...

Pentru o tinuta retro reusita, ai nevoie de 
o fusta clos inalta, o bluza din matase si o 
centura care sa iti marcheze talia.

Imprimeuri naturale...

Adica flori, fluturi, frunze si orice altceva 
ce aminteste de natura.
Culori tari...

Asigura-te ca ai cel putin o piesa intr-o 
culoare puternica. Se poarta galbenul 
neon, coraiul, fucsia, albastrul electrizant.
Nude...
Nuantele naturale cum sunt bejul si rozul 
prafuit se mentin si in acest sezon in top. 
Le poti purta din cap pana in picioare.

Safari...
Daca vrei un look casual, opteaza pentru 
o tinuta cu accente safari.

Tendinţe 

vara 2008

Bianca Anghel clasa a X-a B
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Movul e la putere

Lila, violet, lavanda, pruna, 
etc.-e clar, in toate nuantele 
derivate, movul domina lumea 
hainelor si a accesoriilor. 

Jucativa cu toate aceste nuante 
si asortati-le cu diferite alte 
culori. Pentru a fi cu adevarat 
glamourous optati pentru un 
mov inchis pe un material 
special cum ar fi matasea sau 
catifeaua sau alegeti un mov 
stralucitor atat de trendy 
sezonul acesta.

Ochelari  de soare
Ochelarii de soare sunt un accesoriu in mare voga in ultimul timp, dar si o necesitate si asta 
pentru ca se intampla sa nu ai timp sa te machiezi, dar sa vrei sa arati bine. Ochelarii de soare 
rezolva imediat aceasta problema. Un alt atuu este faptul ca ei te protejeaza impotriva 
"distrugerilor" razelui soarelui.
Daca ai pometii foarte iesiti in evidenta, atunci ochelarii potriviti pentru tine sunt cei glam din anii 
'70, cu ramele din plastic mari.
Daca ai fata lunguiata, atunci alege o pereche de ochelari cu forma patrata a ramelor, pentru a 
echilibra lungimea fetei si pentru a-ti asigura protectie impotriva soarelui.
Daca ai obrajii plini si o fata rotunda, foloseste ochelarii "plini", sportivi, care acopera tot.

Acesta este sezonul bratarilor. Poti 
purta cate una singura sau mai multe. 
Din lemn, metal sau plastic, toate 
sunt la moda si merita achizitionate. 
Iata cateva modele care se poarta in 
acest sezon: 
1. Bratara cu pandantive
2. Bratara cu zale
3. Bratara din aur
4. Bratara din plastic
5. Bratara din lemn cu margele
6. Bratara din lemn pictat
7. Bratara din metal

Sezonul brăţărilor

Se spune ca movul ar fi 
culoarea regilor, aceasta 
sugerand lux, bogatie si 
sofisticare. 

Este denumita culoarea pasiunii, 
a romantismului si a emotiilor.
Violetul este o culoare care se 
gaseste destul de greu in 
natura.
Designerii prefera aceasta 
culoare pentru ca da o nota de 
eleganta si creeaza in acelasi 
timp o atmosfera artistica. 
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Se poarta culorile vii sau cele clasice. In 
privinta materialelor ai de ales: de la 
cele textile, pana la piele lacuita. Iata 
cateva exemple pe care noi ti le 
propunem: 1. Geanta din material lacuit
2. Geanta din piele cu funda
3. Geanta matlasata
4. Geanta tricotata cu manere din piele 
si lemn
5. Geanta gri emtalizat cu manere 
lucioase
6. Geanta rosie din material lucios
7. Geanta cu broderie si imprimeu floral.
8. Geanta in doua nuante de mov.

Poşetele sezonului

Sandele frumoase toată vara
Sunt comode, practice si usoare. Picioarele tale se simt minunat in ele, libere si aerisite. Ce 
sa faci ca sa pastrezi sandalele cat mai mult timp intr-o stare excelenta? Iata cateva sugestii:

-sterge-le, mai intai de praf, atat la exterior, cat si pe talpa.

-freaca-le apoi cu bicarbonat de sodiu si apa sarata

-trece-le pe sub jetul de apa

-curata partea acoperita cu piele cu lapte demachiant

-aplica aceleasi trucuri si la sandalele cu talpa din plastic sau din lemn (saboti). 
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CRISTAL

Berbecul (21 martie 20 aprilie) 
Semn de foc. Luna ar putea fi plină de noroc, dar 
atenţie să nu te arzi. Ori cu o notă proastă, sau mai ştii?

Taurul (21 aprilie 21 mai)
Semn de pământ. Planetele ţin cu tine, dacă şi tu stai 
cu picioarele pe pământ. Dacă nu, eşti în cădere liberă.

Gemenii (21 mai 21 iunie)
Semn de aer. Şansă extraordinară, cu o condiţie: să te 
aduni. Capul în nori nu mai e la modă. Nici norii în cap.

Racul (22 iunie 22 iulie)
Semn de apă. Apa este plină de nade frumos colorate. 
Trebuie să înoţi cu grijă dacă vrei să ajungi la mal. Şi 
nu te mai uita mereu înapoi.

Leul (23 iulie 22 august)
Semn de foc. Atenţie! îţi dă târcoale IUBIREA. Dacă e 
foc de paie sau nu, vei afla singur. Un sfat sincer: 
fereşte-te de combustie spontană.

Fecioara (23 august 22 septembrie)
Semn de pământ. Dacă-i tot critici pe alţii, o să intri 
chiar în pământ când or începe şi ei sa te critice..

Dintotdeauna am asociat muzica ideii de univers 
compensatoriu, de refugiu în faţa unei lumi despre a 
cărei realitate se spune din ce în ce mai frecvent că 
deprimă.
În ultimii ani însă, echivalenţa aceasta a devenit, ca 
multe alte lucruri odinioară fireşti, cel puţin cam forţată. 
Mânată de curiozitatea de a vedea ce "compensaţie" 
îmi pot oferi canalele de muzică din România, două ore 
de butonat telecomanda mi-au confirmat, dacă mai era 
nevoie, orientarea periferică a muzicii româneşti. Nume 
obscure ce nu mai sunt de mult obscure dau sens vieţii 
majorităţii tinerilor din România, promovând cele două 
"mari" direcţii ale muzicii româneşti: manelele şi hip-
hop-ul.
Dacă ultimul se află oarecum în derivă, manelele, în 
schimb, îţi oripilează auzul în discoteci, autobuze, la 
radio şi chiar la cele mai intime petreceri.

Balanţa (23 septembrie – 22 octombrie)
Semn de aer. Când fugi după mai mulţi iepuri, nu 
prinzi nici unul.

Scorpionul (23 octombrie 21 noiembrie) 
Semn de apă. Despre răzbunare se spune că e 
arma prostului. Incearcă-ţi totuşi norocul la loto.

Săgetătorul (22 noiembrie 20 decembrie) 
Semn de foc. Săgeţile din tolba ta sunt trimise în 
prea multe direcţii. Planetele spun că una se va 
întoarce din drum şi te va lovi drept în inimă. 
Cine sapă groapa altuia...

Capricornul (21 decembrie 19 ianuarie) 
Semn de pământ. Astrele te susţin condiţionat: 
să cauţi mai puţin nod în papura altora.

Vărsătorul (20 ianuarie 18 februarie)
Semn de aer. Pluteşti, pluteşti, dar Uranus îţi 
întinde o mână de ajutor.

Peştii (19 februarie 20 martie)
Semn de apă. Viaţă duplicitară. Dacă nu eşti abil, 
te scufunzi sigur.

Horoscopul vesel

De trei ori muzica!
Ca să răzbată, unii foşti "mari" artişti ai 
generaţiei anterioare au trecut sub influenţa şi 
oblăduirea lui Vali Vijelie, Adrian copilul 
minune, Costi loniţă, care, pe drept cuvânt, 
consideră manelele "o stare a spiritului", 
conform uzitatului clişeu. Iar pe ei, pe cei care 
poartă cântecul pe cele mai înalte culmi, 
oamenii îi numesc, pe fiecare în parte, "regi ai 
maneleleor".
Care este mesajul manelelor şi ce filosofie de 
viaţă promovează acestea, nu e dificil de aflat. 
Bani, distracţie, alcool, dragoste, femei 
frumoase, în două cuvinte "Cârpe diem!". 
Oare în puţinii ani de şcoală care se întrevăd 
în spatele titlurilor regilor manelelor, au întâlnit 
vreodată celebrul dicton latin şi s-au străduit, 
măcar o clipă, să-i pătrundă sensul? 
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