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ANI DE LICEU.... 

-culegere de legende- 
Ani de liceu cu emoții la română 
Scumpii ani de liceu 
Când la mate' dai de greu 
Ani de liceu când ții soarele în mână 
Și te crezi legendarul Prometeu. 
Ani, ani de liceu... 
Ani, ani de liceu... 
 
Timp, nu fii hain 
Să mai fim liceeni măcar puțin 
Și, vrei ori nu vrei 
Anii de scoala verzi 
Se duc si ei... 

         Cine nu știe oare aceste celebre versuri?! Ce au reprezentat însă 
anii de liceu pentru promoția 2011-2015?! Iată câteva răspunsuri: 

• Cam scurți, începusem să mă obișnuiesc. A fost distractiv, toți colegii 
mei au un simț al umorului prea bine dezvoltat, uneori credeam că e 
serioasă treaba, dar de fapt era doar sarcasm. Și parcă eram toți 
legați telepatic, când eu nu îmi făceam tema, nimeni nu-și făcea tema, 
la fel și la teste. Învățatul nu era punctul meu forte, dar parcă liceul 
acesta m-a încurajat să mai pun mâna și pe carte (Anca Remus). 

• Cu mult drag pot să spun că au fost cei mai frumoși ani! Au fost o 
mulțime de evenimente: prietenii noi, ridicarea notelor proaste, 
copiatul, chiulitul în gașcă, învățatul pentru note bune și fericirea de 
după, simpatii , antipatii... Ani cu diverse stări emoționale, furtuni de 
sentimente...A fost minunat! (Ancuțescu Veronica) 
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• Anii de liceu au fost interesați dacă nu incluzi toți cocalarii, 
pițipoancele și restul rataților pe care îi întâlnești la orice altă școală 
(Ardelean Muntean Nicolae). 

• Pentru mine anii de liceu au însemnat prietenie, iubire, implicare , 
responsabilitate și muncă. În cadrul liceului am învățat că există 
prietenii adevărate și că nu totul se bazează pe interese. Unele 
prietenii pot dura ani întregi și continuă chiar și după terminarea 
acestei etape. Tot acum am înțeles ce reprezintă acei fluturi în stomac 
și primele emoții ale iubirii, un sentiment minunat care te modelează  
și îți schimbă concepțiile asupra lumii. Acești ani au reprezentat 
pentru mine muncă și studiu continuu deoarece în viață ai nevoie și de 
cultură generală, iar atât timp cât ți se oferă posibilitatea să studiezi, 
să evoluezi și să te dezvolți, de ce nu?Acești ani sunt o etapă 
reprezentativă pentru viața fiecărei persoane și nu pot fi definiți ușor 
în câteva fraze (Apostol Bianca). 

• O să încep ....cu începutul. Anul ca boboc-o furtună pentru care nu 
eram pregătit, dar mi-am format propria personalitate  și am reușit să 
trec peste o barieră a societății. Sunt conștient că unii mă văd ca pe 
un om de nimic. Însă acest lucru nu mă definește, ci m-a întărit. Toți 
anii de liceu, cu bune și rele mi-au întărit caracterul și știu că am 
devenit ceea ce am vrut să fiu. Ultimul an de liceu îmi amintește de 
primul- o agitație, dar acum sunt mai pregătit, ba chiar aștept noile 
provocări (Benea Bogdan). 

• Aș putea compara anii mei din viață pierduți în liceu cu potențialul de 
a găsi persoane pe baza cărora să-mi clădesc  viitorul și ar ieși ceva 
oribil. În schimb, timpul meu liber în care mi-am confruntat mintea  
cu lucruri irelevante  care în viitor o să le uit a compensat pentru 
aceasta. Un adevărat motiv de liniște sufletească și mentală (Bica 
Mihai). 



5 
 

• Anii de liceu au fost foarte plictisitori, tot timpul îmi găseam vreo 
ocupație mai interesantă. Eu unul consider liceul în cea mai mare 
parte o pierdere de timp în mod special pentru faptul că marea parte 
a ceea ce știu și mă reprezintă am învățat pe cont propriu acasă și 
nicidecum la liceu. Liceul zdrobește pe cât posibil creativitatea printr-
o falsă utilizare a unor lucruri incerte atestate drept adevăruri 
absolute. Se produce astfel o minte fragedă și credulă nelăsând loc 
pentru contestare în marea majoritate a cazurilor (Boiti Samuel). 

• Au fost cei mai frumoși ani din viața mea, ani în care m-am maturizat, 
anii în care mi-am fixat anumite principii și în care am trecut prin 
momente de neuitat. Aici, în liceu mi-am găsit prieteni adevărați cu 
care am petrecut momente extraordinare și de care îmi va fi dor 
(Bozan Raul) 

• Anii de liceu au fost cei mai frumoși! Mi-aș dori ca timpul să se 
oprească  și să rămân la acești ani.... (Brombacher Emanuela) 

• Anii de liceu au fost anii în care am avut cele mai multe dureri de 
burtă de la râsul incontrolabil. Au fost anii în care am mâncat cele 
mai bune sandwich-uri de la Robi și Ramin, asta până când  Robi s-a 
prostit și a început să bea  shake-uri și a rămas doar Ramin (Buște 
Paul). 

• Acești patru ani au adus cu sine experiențe bune și rele. Am cunoscut 
o grămadă de lume  din care o parte îmi sunt prieteni. Au fost 
momente frumoase pe care nu ai cum să le uiți (Bunduc  Georgiana). 

• Anii de liceu au trecut parcă clipind , dar au fost cu bune și cu rele. 
Am chiulit, am râs, am dat teste surpriză, am sperat să se termine o 
dată ziua, iar când se terminau orele a doua zi o luam de la capăt. 
Până la urmă s-a terminat.... (Cânda Lorena) 

• Acești patru ani au trecut ca vântul printre noi și abia acum la final 
realizăm că nu mai suntem mici. Au fost cea mai frumoasă parte din 
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viața mea. Cu bune și cu rele, acești ani, bucuriile, tristețile aduse o 
dată cu ei, ne-au făcut cine suntem azi (Chemeciu Roxana). 

• Anii de liceu au început frumos, dar s-au prelungit neașteptat 
demult...ca  și în viață, unele experiențe sunt de reținut, altele sunt 
mai bune dacă le lăsăm în urmă (Chiriac Alexandra). 

• Anii de liceu au fost pentru mine destul de interesanți. Am trăit fericit 
din copiat până în clasa a XI-a când am început să mă panichez că se 
apropie bacul, iar eu nu știu nimic ...și am început să îmi și învăț 
(Ciorbea Ramin) 

• Pentru mine anii de liceu au trecut atât de repede încât nu am apucat 
să realizez că mai e puțin și curând se vor termina. După liceu ne 
începem propriu-zis viața, devenim adulți și avem ocazia de a ne lua 
viața în propriile mâini și să o construim cum vrem (Crișan Sivana). 

• Anii de liceu au fost cei mai frumoși datorită colegilor mei. Clasa a 
XI-a a fost bestială, a fost anul cafelei și cred că ar fi trebuit să 
primesc și o diplomă de clasa a XI-a de la cafenea (Dani Andraș). 

• Anii de liceu au fost cei mai frumoși ani din adolescența mea atât cu 
bune, dar și cu rele (Dobra Teodora). 

• În anii de liceu au fost multe momente în care mi-am dorit să mă 
impun, să mă fac auzită, să descopăr de ce sunt în stare și ce fel de om 
vreau să devin. Liceul a fost o perioadă foarte importantă din viața 
mea (Dobrei Gabriela). 

• Pentru mine anii de liceu au fost atât dificili, cât și frumoși. Frumoși 
când mergeam la cafea cu fetele la prima oră și uitam să ne mai 
întoarcem la școală sau multe alte întâmplări amuzante de prin 
atelierele de  desen. Când spun că anii de liceu au fost dificili mă 
refer la acele momente când dădeam teste sau teze și trebuia să las 
laptopul și să mă apuc de învățat, ceea ce nu am prea reușit anul 
acesta dacă vă uitați în catalog. Îmi va fi tare dor de liceu! (Goțiu 
Daiana) 
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• O experiență unică în viață pe care nu toată lumea o trăiește. Au fost 
ani buni, dar și răi. Mă bucur pentru toate momentele frumoase pe 
care le-am trăit (Iuga Ramona). 

• Anii de liceu au fost plini de peripeții. Pentru mine  au fost anii când 
s-au întâmplat  extrem de multe lucruri care m-au schimbat  și 
maturizat (Manea Alexandra). 

• Nu au fost cei mai străluciți ani din viața mea, dar mă bucur pentru ei 
și nu îi voi uita pentru că este o perioadă din viață pe care nu o voi 
mai repeta. Au fost și momente frumoase și momente mai puțin 
frumoase, dar așa cum au fost îi voi păstra cu drag  în amintirea mea 
mereu (Moga Adriana). 

• Au trecut repede, cu tot felul de nebunii. A fost un start pentru o viață 
unde trebuie să-ți câștigi existența (Moldovanu Vasile).  

• Anii de liceu au fost plini de absențe, cofeină și povești (Munteanu 
Iulia). 

• Pot spune că anii de liceu au fost o mare binecuvântare pentru mine. 
Am trăit momente alături de colegii pe care nu le pot uita, iar mai 
mult decât atât au întâlnit persoane atât în rândul colegilor, cât și în 
rândul profesorilor care prin simplu lor mod de viață m-au învățat să 
trăiesc (Pandrea Andreea). 

• Anii de liceu au fost neașteptat de plăcuți, ani care m-au conturat ca 
persoană într-o oarecare măsură (Petricescu Robert). 

• Anii de liceu au avut un impact important asupra mea, în special pe 
plan psihologic. Am învățat că trebuie să mă pregatesc pentru ce e 
mai rău, așteptându-mă la ce e mai bine (Pop Ștefan). 

• Anii de liceu..ce frumos răsună în gându-mi trist părăsirea acestui 
spațiu care mi-a sculptat  existența într-un fel aparte. Această 
instituție cu o încărcătură sentimentală titanică m-a călăuzit spre 
idealuri definitorii și vise mărețe. Aici mi-am format o a doua familie, 
mare și specială pe care o iubesc din toată ființa mea și cu care mă 
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simt mereu în largul meu. Tot acum am simțit primii fiori ai iubirii. 
Deci, anii de liceu îi pot descrie prin unicitate, stres, iubire, emoții  
nemaiîntâlnite și amintiri memorabile (Popa Bianca). 

• Anii de liceu au fost pentru  mine o experiență deosebită, m-au ajutat 
să socializez , să înțeleg bunele și relele relațiilor interumane și să-mi 
fac o viziune aupra viitorului pe care vreau să mi-l făuresc (Popa 
Alexandru). 

• Anii de liceu au fost cea mai frumoasă experiență care m-au pregătit 
pentru viață așa cum a trebuit (Pochincereda Mihalina.) 

• Anii de liceu au fost cei mai frumoși! Îmi voi aminti cu drag de colegi 
și de profesorii care ne-au fost alături (Pup Elisei). 

• Anii de liceu au fost scurți. Au fost multe într-o perioadă scurtă. Aș 
putea spune o grămada de lucruri despre cum au fost. Acum ei sunt 
amintiri, amintiri frumoase care au contribuit foarte mult la formarea 
mea de acum. A fost superba mea perioadă de teribilism (Rarinca 
Maria) 

• Acești patru ani au reprezentat pentru mine o experiență atât pe plan 
școlar, cât și în viața de zi cu zi. Am avut șansa de a cunoaște și de a 
mă împrieteni cu persoane remarcabile (Turcu Naomi). 

• S-au întâmplat multe lucruri amuzante în liceu. Au fost și bune și rele. 
În final, nu sunt o persoană melancolică în ceea ce privește 
despărțirea (Vandor Renata). 

• Întotdeauna visam la anii de liceu. Păreau că aduc cu sine mari libertăți. 
Pe atunci nu ne gândeam la responsabilitățile pe care urma să le am. Au 
sosit și anii de liceu și sunt aproape trecuți. Nu au fost deloc cum mă 
așteptam. Au fost ani în care am început să ne maturizăm, să căutăm 
răspunsuri alături de profesori și prieteni la multe din întrebările vieții 
(Vasilie Aura) 
                 Această mică cărțulie vrea să  devină și ea o amintire a 
anilor de liceu, o amintire a inocenței voastre. Aceste legende au fost 
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create de voi în clasa a XI-a pe când studiam împreună literatura 
veche, mai bine zis , analizam o altă culegere de legende (O samă de 
cuvinte de Ion Neculce). Nu are rost să spun cu câtă greutate a fost 
strâns acest material, pentru că voi cunoașteți acest aspect. Singurul 
meu regret  este  că nu vă puteți regăsi aici toti cei 71 de elevi  din 
clasele a XII-a Plastică și a XII-a Arhitectură,  dar  vorba ceea: Cele 
bune să se adune/ Cele rele să se spele. Sper ca peste ani această mică 
culegere de legende să vă reamintească de vârsta adolescenței  și  de 
anii de liceu. Multă baftă la examenele vieții! 

Profesor Bărbănțan Dorina 

 

Clasa a XII-A ARHITECTURĂ 

Adam Roxana 

Legenda vulturului 

Încă de la începutul timpului, întreg pământul era stăpânit pe lângă 
oameni și  de natură care întruchipa spiritul vieții, tot ce este bun, 
frumos și adevărat. În acele vremuri, într-un regat îndepărtat trăia un 
rege cu cei doi fii ai săi. Între cei doi frați exista însă unul dintre cele 
mai urâte sentimente: invidia. Când a sosit timpul, tatăl celor doi frați, 
bătrânul rege căzuse la pat, iar unul dintre cei doi trebuia să preia  
conducerea regatului. Firesc ar fi fost ca fiul cel mare să fie primul la 
tron, dar fratele său mai mic orbit de invidie îl omorâse. Dându-și 
seama de ce a făcut și fiind chinuit de cumplite remușcări,  fiul cel mic 
cere iertare naturii și dorește să fie pedepsit pentru fapta sa oribilă. 
Ascultându-i ruga și fiindu-i milă de suferința acestuia, natura îl 
transformă pe fiul cel mic într-un vultur. Din acel moment, înfățișarea 
lui îi va înfricoșa pe toți, va plânge de durere mereu prin cântul lui, se 
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va hrăni cu șobolani, hoituri, iar  o dată la o sută de ani își va pierde 
ghearele și nu va uita niciodată durerea cu care va fi nevoit să trăiască 
veșnic. Așa a pedepsit natura această cumplită faptă: fratricidul! 

Anca Remus Ioan 

Legenda Macului 

-Macul, de fapt nu a existat niciodată! 
-Ce? Asta nu-i nicio legenda, vrei doar să  scapi de mine! 
-Nu,  nu... doar trăgeam aer să mă pregătesc să continui, când m-ai 
întrerupt tu... 
-Da, bine, mai respiră încă zece minute și poate mă plictisesc și plec. 
Hai, începe odată! 
-Deci, macul nu exista. El e doar o fantezie a oamenilor care îl visează 
prea mult. E ca atunci când visezi ceva și nu-ți mai amintesti ce. Păi, 
unde crezi că se duce toată imaginaţia aia? Că doară trebuie să se 
strângă undeva. Ştii tu, legea aia de la chimie, că nimic nu se pierde 
totul se transformă. E, așa stă treaba și cu macul. .... 
- Iară tragi aer? 
-Păi, ce mai vrei? Aia e! 
- NU înteleg, explică-mi! 
-Da tare greu ești de cap, măi. No, stai că-ți explic mai pe-ndelete. 
După ce a creat lumea și omul, după ce i-a alungat pe primii oameni, 
după alți câțiva mii de ani Dumnezeu a hotărât să înregistreze cât bine 
și cât rău face fiecare om. Și așa că diavolul a început să scrie în cartea 
sa păcatele oamenilor, iar Dumnezeu în altă carte faptele bune pentru 
a putea pune în balanța judecata omului după moarte. Uneori se 
suprapune un păcat cu o faptă bună, de exemplu, când îți ajuti colegu  
să nu-l prindă profa că el copiază! 
-Nu devia de la subiect! 
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