Motto: ”Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl,
cel mai bun şi cel mai aspru.” Nicolae Iorga

"
"

"

"

"

"

VIAŢA….

Anca IŞTOC, XID
Viaţa în sine este-acel „ceva” ce ne-nconjoară,
E ceea ce primim şi ceea ce noi dăruim celor din jur.
Viaţa, de fapt, este un dar divin,
Pe care unii dintre noi nu ştim să-l preţuim.
Dacă aţi cunoaşte voi ce este viaţa,
Precis că aţi trăi-o cu mult drag;
Aţi preţui tot ceea ce vă înconjoară,
Aţi fi mai buni, mai darnici, mai umani.
Dar ce păcat că pentru unii,
Din ce în ce mai mulţi în zilele de azi,
Viaţa e doar amar şi vremuri grele,
E-un sloi de gheaţă de durere.
Şi totuşi, mulţi au parte-n viaţă,
De zeci de-obstacole greu de trecut;
Necazul nu-i doboară, chiar îi întăreşte,
Ei îşi urmează al lor drum, ei nu se plâng.
De multe ori aceia care au avere
Nu ştiu să preţuiască ce e-n jurul lor
Şi tot se plâng în stânga şi în dreapta,
De nedreptăţi fictive îndreptate împotriva lor.
Jignesc, lovesc chiar fără milă
Cu vorbe ce rănesc şi dor
Un singur scop ei au în astă lume,
S-adune –avere până mor.
Degeaba adunăm averi şi bogăţii în astă lume,
Într-o clipită ele se vor risipi în cele patru zări.
Doar gândul şi o fapta bună
E-acel ceva ce nimeni nu ţi-l poate lua.
Pe cei ce aţi citit aceste rânduri,
Eu vă îndemn acuma în final:
Să fiţi bogaţi în suflet şi săraci în fapte rele,
Să vă trăiţi cu demnitate şi-n iubire viaţa,
Să n-aveţi parte nici de ură şi nici de durere,
Să nu distrugeţi ce v-oferă viaţa.
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Ocrotiţi
Respectaţi,
Iubiţi:
Zâmbetul,
Omenia,
Natura,
Tinereţea!!!
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Revista elevilor Grupului Industrial
„Ioan Ciordaş” Beiuş
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Din cuprinsul revistei:
Concursuri…
Reportaje…
Poezii…
Interviuri…
Anunţuri…
Mini-serialul „Profilul meu”…
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