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Ce este prizatul?

CASTELUL BRAN

Prizatul înseamnă fumatul de marijuana şi
haşiş de multe ori inofensiv, dar pe termen lung are
urmări devastatoare asupra organismului.
Un băiat, Sebastian, care savura „ţigara”, a fost
întrebat dacă cunoaşte efectele drogurilor asupra
organismului. Băiatul ridică din umeri nepăsător şi
spune „Prizatul nu are nimic de-a face cu
drogurile. În fond până acum n-a murit nimeni din
cauza asta”. O eroare imensă !
Produsele cannabis acţionează astfel încât
persoanele mai slabe ajung să-şi piardă controlul şi
să vadă totul în negru. Această „distracţie” foarte
modernă poate duce chiar la sinucidere pentru
persoanele dezechilibrate labil-psihic. Cel care
prizează produse cannabis în asociere cu nicotina
riscă să devină dependenţi. Organismul nu mai
poate funcţiona normal fără doza zilnică. Iar pentru
cei tineri urmările sunt uneori fatale: corpul nu se
mai dezvoltă la parametrii normali.
ALARMANT: mai mult de un sfert dintre tineri cu
vârsta cuprinsă între 12-25 ani au experimentat cel
puţin o dată „prizatul”.
La consumatorii aşa-zişi serioşi (adică cei care
consumă regulat) se constată deficienţe de
concentrare şi rezistenţă, de aici rezultând o
multitudine de probleme la şcoală sau la locul de
muncă. Şi asta nu e tot, este ilegală procurarea şi
folosirea drogurilor Cei care sunt depistaţi cu THC
în sânge sunt pedepsiţi extrem de sever.
Printr-un aparat nou de testare se constată foarte
uşor dacă şi ce anume drog s-a consumat.
Concluzia: – cannabisul nu rezolvă nici o rezolvă!

Silueta impunătoare şi singuratică a
Castelului Bran, amplasat pe piscul unei stânci,
captivează şi atrage de la depărtare prin frumuseţe şi
mister (se spune că un castel găzduieşte tot atâtea
spirite, câte trepte are la intrare). Umbrele trecutului
par că dau târcoale locului, castelul fiind situat la
intrarea în Pasul Bran. Ai impresia că se aud urcând
din valea veacurilor ecouri de căruţe, cu mărfuri de
tot felul, zgomote de cai şi armuri, bubuituri de tun.
Rostul Castelului Bran a fost, ca de la înălţimea
stâncii, să vegheze depărtările, să apere acest loc de
oaspeţi nedoriţi.
Istoria castelului este fascinantă deoarece
locul acesta este legat de nume ilustre ale istoriei
noastre. Prin secole, pe lângă zidurile lui, au trecut
regi, domnitori, voievozi şi principi ai Transilvaniei.
Un loc aparte între aceştia îl ocupă figura istorică a
voievodului Vlad Ţepeş, supranumit Dracula.
Castelul Bran, temută fortăreaţă medievală,
devine reşedinţă regală atunci când locuitorii oraşului
Braşov dăruiesc castelul Reginei Maria (1 decembrie
1920).
Întregul complex muzeal al Castelului Bran
cu terasa Belvedere şi Casa de ceai, parcul, fântânile,
lacul şi aleile poartă astăzi amprenta reginei numită
„Ultima romantică”.
În aprilie 1957 o parte a clădirilor,
monumentelor istorice sunt deschise publicului ca
muzeu de istorie şi artă decorativă.
Iscusiţii constructori au înălţat castelul pe un
colţ de stâncă cu versanţi prăpăstioşi, mărindu-i astfel
siguranţa în faţa duşmanilor, dar sporindu-i totodată
şi misterul. Un număr de 29 de trepte îl conduc pe
turist la poarta istoriei şi fanteziei, prin care trecând
este introdus în atmosfera tainică a castelului
medieval. Dacă eşti în căutarea senzaţionalului
întruchipat de imaginarul personaj al lui B. Stoker,
vei păşi febril prin unghere ascunse, căutând indici ai
prezenţei damnatului Conte Dracula…

ANAMARIA Coteiu, IX A
REFLECTÂND despre „Prieteni”
Foarte uşor poţi să-i spui unei persoane
„prieten” fără ca, măcar s-o cunoşti, cât de cât.
Atunci când apare sentimentul de singurătate este
momentul când nu simţi aproape nici un prieten…
În schimb, spunea cineva, pentru a avea prieteni
trebuie ca „tu” să fii prieten prima dată. Atunci
când petreci mult timp cu o persoană, începi să-ţi
dai seama de ceea ce gândeşte, ceea ce crede şi pur
şi simplu ajungi să îţi pese de soarta celui de lângă
tine. În momentul în care cunoşti aşa multe lucruri
– calităţi, defecte, lucruri intime şi personale, unice
fiecăruia şi după mult timp petrecut împreună
intervine sentimentul cel mai frumos – iubirea… şi
ca şi sfat al „autorului” (adică eu) este să vă iubiţi
mult, mult de tot !!
REBECA Mabda, XI A

ROXANA Magda, clasa a X-a A
8 MARTIE, veşnic în sufletele noastre
Dacă aţi fost joi, 6 martie 2003, în Sala
Primăriei nu se poate să nu vă amintiţi de frumoasele
momente pe care le-am petrecut alături de recitatori,
dansatori, cântăreţi, grupuri vocale, interpreţi de
scenete în limba engleză, toţi, elevi ai şcolilor din
Beiuş. Şcoala noastră a fost reprezentată de 30 de
elevi îndrumaţi de profesoarele Grigoraş Eleonora şi
Banciu Viorica. Publicul - părinţi, profesori, elevi şi
invitaţi - a răsplătit evoluţia micilor artişti cu aplauze.
Mulţi dintre cei prezenţi au avut lacrimi de admiraţie
în ochi.
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