
   Festivitatea de deschidere a Olimpiadei de vară a 
sportului militar liceal a început cu prezentarea raportului domnului gl.bg. dr. 
Ioan Manci, locţiitorului şefului  Diviziei 4 Infanterie “Gemina” . Raportul a 
fost dat de către domnul col. Marcel Domşa, 
comandantul colegiului albaiulian.  După 
trecerea în revistă a tuturor participanţilor şi 
intonarea Imnului Naţional, domnul gl.bg. dr. 
Ioan Manci a adresat următorul mesaj loturilor 
celor trei colegii prezente la această activitate 
sportivă: „Pregătirea fizică este o componentă 
esenţială a unui luptător. Dumneavoastră aţi 

demonstrat reale calităţi de 
sportivi, priceperi şi deprinderi deosebite şi reprezentaţi, 
apreciez eu, cu cinste colegii dumneavoastră din cele trei 
colegii militare liceale. Îmi exprim convingerea 
că, pe timpul Olimpiadei de vară a sportului 
militar liceal, va fi o luptă adevărată cu sportivi 
adevăraţi, unde va domina o disciplină fermă, 

respectul reciproc , spiritul de învingător, completat decisiv cu spiritul 
de fairplay. Urez, în final, inspiraţie în decizii tuturor celor care au 

aceste atribuţii şi doresc succes tuturor loturilor, sportivilor, 
cei mai buni sa ajungă pe podium” .  
 În continuare, eleva  frt. Gabriela Ariton, reprezentanta 
lotului din Breaza a rostit jurământul sportivilor, iar domnul mr. Ion 
Prundaru a dat citire jurământului arbitrilor. 
 Momentul artistic a aparţinut 
majoretelor, reprezentantele claselor a X-a, 

câştigătoarele de anul acesta a Cupei majoretelor, care 
au prezentat un exerciţiu de graţie feminină. 
                La finalul festivităţii, loturile participante şi 

colegiul au prezentat onorul organizatorilor şi  
invitaţilor prezenţi la această manifestare : domnul 
gl.bg. dr. Ioan Manci, locţiitorului şefului  Diviziei 4 
Infanterie “Gemina”, domnul lt.col. Cristian Grecu, 
vicepreşedintele comitetului de organizare, domnul 
colonel dr. Teofil Ispas, comandantul colegiului militar 
din Câmpulung şi a domnului mr. (r) Dan Susa, din 

partea Direcţiei Judeţene   pentru sport Alba, şi nu în ultimul rând, întregului 
personal al colegiului nostru.. 

 

Ploaia nu a înecat bucuria  
(re)cunoaşterii sportului din colegiile 

militare 

Rezultate 27 mai 

   Handbal 
     ALBA-BREAZA            24-21 
   Baschet 
     CÂMPULUNG-ALBA        50-55 
   Volei B 
     BREAZA-CÂMPULUNG     0-3 
   Volei F 
     CÂMPULUNG-BREAZA     1-3 
 

Program  
luni, 28 mai  

 
9.00    Tenis de masă -  
            individual F+B 
 CÂMPULUNG-ALBA 
 BREAZA-CÂMPULUNG 
                BREAZA-ALBA 
             Tenis de masă - echipe 
              CÂMPULUNG-ALBA 
9.30     200 m plat 
9.45     Săritura în lungime 
10.30   800 m plat 
11.45   4 x 400 m plat 
16.00   Volei fete 
           CÂMPULUNG-ALBA   
            Handbal 
              CÂMPULUNG-ALBA  
            Baschet  
            BREAZA-CÂMPULUNG 
18.00   Volei băieţi 
           ALBA-BREAZA  
 

BAFTĂ CELOR CARE 
URMEAZĂ MÂINE... 

 El.sg. DARIUS PLEŞA 

                
“Prietenie prin sport !” 

Consiliul Internaţional al Sportului Militar 

OLIMPIADA DE VARĂ A SPORTULUI MILITAR LICEAL   

Deviza  
competiţiei: 



Din echipa tehnicǎ a C.M.L. 
“Dimitrie Cantemir” fac parte: 
 lt.col. Goşu Sorin - şef  lot; 
 plt.adj. Negoiţǎ Ion; 
 prof. Dochia Mihai; 
 prof. Marinescu Mădălin; 
 prof. Mostovoi Andrei; 
 prof. Onişca Dan; 
 prof. Stanciu Geanin; 
 p.c. Feticu Ciprian; 
 p.c. Neagoe Petronel. 
 p.c. Rapa Ştefan; 
 

Din echipa tehnicǎ a C.M.L. 
“Ştefan cel Mare” fac parte: 

 col. Blanariu Vasile - şef lot; 
 mr. Bǎcanu Florin; 
 m.m. Giosan Dan; 
 plt.adj. Aioanei Petrică; 
 prof. Anghel Cezara; 
 prof. Popescu Irina; 
 prof. Drehluţǎ Romicǎ; 
 prof. Moldovean Ilie. 
 

Din echipa tehnicǎ a C.M.L. 
“Mihai Viteazul” fac parte: 

 col. Urian Gheorghe - şef lot 
 mr.dr.  Raica Dumitru; 
 cpt. Butuza Gabriel; 
 cpt. Turic Raul; 
 plt.maj. Leterna Ioan 
 prof. Vancea Felicia 
 prof. Secǎreanu Sorin; 
 prof. Pop Sorin; 
 antr. Grozav Florin; 
 antr. Olteanu Dorin; 
 antr. Stănilă Emil; 
 antr. Urian Valentin. 

ATLETISM: 
 Slt. Vasiloschi Lucian 
 Slt. Afumăţeanu Andreea  
 Plt.maj. Bălţat Gheorghe 
 Sg.maj. Cotescu Florin 
 Sg. Gică Sorin 
 S.g.p. Bălăşcuţă Alina 

 
baschet: 
 Mr. Pelmuş Alin 
 Arb. Paljanos Roland 
 Arb. Silaghi Mihai 
 Arb. Mihnea Vlad Mihai 

Preşedinte de onoare: Gl.mr.  Ariton Ioniţă 
Preşedinte : Gl.bg. Mihai Ciungu   
Vicepreşedinte : Lt.col. Cristian Grecu 
Comisia tehnică: Mr. Ion Prundaru 
                              Plt.maj. Marinel Purcea 
                              P.c.c. Cătălin Dobrovici 
            Secretar:  P.c.c. Cătălin Mitache 
Mass-media : Col. Dragoş Anghelache 

MARII STRATEGI... 

... CONDUCĂTORII DE OŞTI... 

…şi echipa D.N.A.  
(a se citi Distinşilor Noştri Arbitri ) 

handbal: 
 Mr. Iacob Flavius 
 Plt.maj. Vereş Sorin 
 P.c. Vodiţă Cornel 

 
volei: 
 Plt.maj. Coca Ioan 
 Plt.maj. Orban Attila 
 Sg.maj. Husa Mihai 

 
Tenis de masa: 
 Mr. Munteanu Romulus 
 Cpt. Istrate Marius 

Tir: 
 Lt.col. Banu Daniel 
 Lt.col. Buzatu Valentin 
 Arb. Hrib Dan 

 
triatlon: 
 Lt.col. Uzuneanu Vasile 
 Slt. Iovănesc Claudia 
 Plt. Turcu Cristian 

...CARE ANALIZEAZĂ  ŞI 
TAXEAZĂ !!!  



PROGRAMUL TEHNIC - jocuri - 

 LOCUL DE  
DESFĂŞURARE  

Atletism → Stadionul municipal  
  

Tenis de masă → Sala de sport a  
                              colegiului 
 

Baschet  → Sala de sport 
                     Liceul Sportiv Alba Iulia 
  

Tir → Poligon redus colegiu 
 

Handbal  → Sala de sport      
                      Universitatea 1 Decembrie 
  

Triatlon  → Baza sportivă a colegiului 
 

Volei  → Sala de sport a  colegiului 

PROBA Ziua I 
DUMINICĂ 

27 mai 

Ziua II 
LUNI 
28 mai 

Ziua III 
MARŢI 
29 mai 

Ziua IV 
MIERCU

RI 
30 mai 

HANDBAL 
Ora 16.00 

ALBA 
 

BREAZA 

CÂMPULUNG 
 

ALBA 

CÂMPULUNG 
 

BREAZA 
 

BASCHET 
Ora 16.00 

CÂMPULUNG 
 

ALBA 

BREAZA 
 

CÂMPULUNG 

BREAZA 
 

ALBA 
 

VOLEI 
FEMININ 
Ore 16.00 

CÂMPULUNG 
 

BREAZA 

CÂMPULUNG 
 

ALBA 

ALBA 
 

BREAZA 
 

VOLEI 
MASCULIN 

Ore 18.00 

BREAZA 
 

CÂMPULUNG 

ALBA 
 

BREAZA 

ALBA 
 

CÂMPULUNG 
 

TENIS DE 
MASĂ 

INDIVI-
DUAL 

MASCULIN 
+ 

FEMININ 
Ora 9.00 

  

CÂMPULUNG 
ALBA 

 
BREAZA 

CÂMPULUNG 
 

BREAZA 
ALBA 

   

TENIS DE 
MASĂ 

ECHIPE 
Ora 09.00 

 
CÂMPULUNG 

ALBA 
BREAZA 

CÂMPULUNG 
BREAZA 

ALBA 

   Miercuri 30  mai  
 9.00    Tenis de masă  
       Tir 
 12.00  Triatlon - alergare 
  
 
 

 Joi 31 mai  
         8.00  Festivitatea de  
                   închidere 

Marţi 29 mai  
 9.00    Tenis de masă  
  Triatlon - tragere 
 12.00 Triatlon - aruncarea        
                           grenadelor 
 16.00 Handbal, Volei—F 
            Baschet 
  18.00 Volei—B 

Şedinţa tehnică 
Sâmbătă, 26 mai, am reuşit să ne strecurăm printre membrii participanţi ai acestei şedinţe tehnice, 

reuşind să tragem si noi cu urechea la cele spuse.  
La această şedinţă, primul cuvânt a fost luat de comandantul Colegiului Militar Liceal “Mihai 

Viteazul”, gazda din acest an al acestei competiţii, care le-a urat bun venit colegilor noştri din celelalte 
licee militare  şi i-a asigurat că acest concurs se va desfăşura în cele mai bune condiţii. Acesta a ţinut să 
precizeze faptul că nu trebuie să uităm de ce este cel mai important într-o competiţie şi anume atitudinea de 
fair-play.  

În urma prezentării regulamentului şi a programului concursului, s-a tras la sorţi ordinea de intrare 
in concurs.  

În final, dorim să le urăm tuturor succes şi fie ca cel mai bun să câştige! 

El. sg. maj. DIANA BUDIU 
El. frt. DELIA  SFETCU  



El. plt. maj. DIANA DIACONU 
El. sg. CAMELIA VIERU  

...şi al doilea 
  Primul meci de volei băieţi a fost disputat între echipa 
de la C-lung şi cea de la Breaza. Meciul a fost unul bun,  cu 
echipe pregătite. Scorul final a fost de 3-0 pentru Colegiul 
Militar Liceal “Ştefan cel Mare” . După joc, am reuşit să vorbim 
cu antrenorul echipei câştigătoare, doamna profesor  Irina 
Popescu care se află la a doua ediţie a spartachiadei şi la primul 
meci câştigat cu Breaza. Dânsa ne-a împărtăşit bucuria victoriei 
şi, mai ales că, în teren, elevii dânsei au dovedit că sunt o echipă. 
Antrenamentele şi experienţa şi-au spus cuvântul, majoritatea 
voleibaliştilor fiind în clasa a XII-a. 
 De cealaltă parte a fileului, din echipa Colegiului 
Militar Liceal “Dimitrie Cantemir”  am stat de vorbă cu singurul 
elev sergent al echipei, Ştefan Lazăr. Un sportiv optimist şi 
motivat, dar care nu a reuşit să transmită coechipierilor acelaşi 
entuziasm şi motivaţie. În teren la acest meci a jucat o echipă cu 
un moral scăzut; la începutul meciului avea aşteptări mult mai 
mari. 

VOLEI...primul 
 În volei câştigă echipa care are mai puţine greşeli. 
 

Astăzi colegele noastre de la Colegiul Militar Liceal 
„Dimitrie Cantemir” şi “Ştefan cel Mare” au spart gheaţa cu primul 
meci de volei din cadrul Spartachiadei 2012. Meciul ne-a lăsat aşteptări 
mari pentru următoarele întreceri, la fel de mari ca şi tensiunea emanată 
de galerii. 

Deşi galeria câmpulungenilor nu a reuşit să o acopere pe cea 
a brezenilor, fetele nu s-au lăsat intimidate menţinîndu-şi entuziasmul 
pe tot parcursul meciului. Scorul a fost foarte strâns, astfel încât după 
primele 2 seturi totul era ca la început: EGALITATE. 

Dacă este un lucru pe care l-am avut de învăţat din partea 
brezencelor este, cu siguranţă, definiţia cuvântului “energie”, căreia i 
se datorează şi câştigarea următoarelor 2 seturi. 

Antrenorul echipei câştigătoare, domnul profesor Marinescu 
Mădălin  ne-a mărturisit că “secretul victoriei nu constă doar în 
antrenamente şi muncă (chiar dacă sunt indispensabile), ci şi în 
dorinţa de câştig izvorâtă din interior.” Liderul echipei,  eleva sergent 
Velcu Sorina, ne-a confirmat aceste lucruri spunându-ne că voleiul a 
devenit deja mai mult decât o pasiune. Chiar dacă este în anul IV, a 
reuşit să facă faţă atât pregătirilor pentru examene, cât şi 
antrenamentelor. Neşansa de anul trecut le-a motivat şi mai mult. Este 
singura din echipă care este clasa a 
XII-a celelalte coechipiere fiind din 
clasele a  X-a şi a XI-a.  

Echipa din Câmpulung a 
acceptat, cu demnitate, înfrângerea, 

dând dovadă de fair-play pe tot 
parcursul meciului, terminându-l  cu 

dorinţa de a deveni mai bune. 
          Felicităm echipa câştigătoare 

şi le urăm succes la următoarele 
“întâlniri” (sigur vor avea nevoie)! 

Ploaie...cu “note de trecere” pentru...gazde 
 

Prima zi, stadionul este în „flăcări”…deşi cerul e 
înnorat, galeriile destul de numeroase, dorinţa de câştig animă 
sufletele tuturor celor prezenţi, concurenţii sunt susţinuţi cu mult 
timp înaintea începerii probelor... 

3,2,1….START !  
100 m plat 
I  el.cap. Vârnă Ionuţ – C-lung  
II el.cap. Stan Ionuţ – Breaza  
III  el.sg. Muşat Alexandru – Breaza  
III el.sg. Grosu Daniel – C-lung  
V el.sg. Tilică Cristian – Alba 
VI el.sg. Lăutaru Alexandru – Alba  

Galeria albaiuliană tace...Dar nu-i nimic, mai avem 5 şanse... 
400 m plat  
Emoţii …răsună galeriile şi….start !  
I        el.cap. Burcea Alexandru – Breaza  
II       el.sg. Pintilei Cătălin – C-lung  
III      el.cap. Buricea Gabriel – Alba  
IV      el.cap. Măriuţă Alexandru – C-lung  
V       el.sg. Morar Daniel – Alba  
VI      el.frt.. Bachhelmer Gabriel – Breaza  
Dar nu-i nimic, mai avem 4 şanse... 
Săritura în înălţime 
Linişte deplină înainte de săritură…aplauze după 

fiecare reuşită, însă rezultatul a fost nu după originalitate, ci în 
funcţie de talent şi munca depusă. 

I  el.sg. Andrei Alexandru – Breaza  
II el.cap. Negurici Bogdan – Breaza 
III  el.sg. Cioată Mădălin – C-lung  
IV el.frt. Rusu Cosmin – C-lung 
V el.sg. Gavra Paul – Alba  
VI el.sg. Carp Ioan – Alba 
Dar nu-i nimic, mai avem 3 şanse... 
1500 m plat 
I  el. sg. Stoica  Florin – Breaza 
II el.sg. Pop Vasile – C-lung  
III  el.sg. Avram Daniel – C-lung  
IV el.cap. Bertescu Cătălin – Breaza 
V el.cap. Paşca Liviu – Alba  
VI el. Galdea Daniel – Alba  
Dar nu-i nimic, mai avem 2 şanse... 
Aruncarea greutăţii 
Muşchi încordaţi la maxim, multă seriozitate şi 

concentrare, toate acestea au creat o adevărată atmosferă de 
concurs. 

I  el.sg. Rotariu Răzvan – C-lung  
II el.sg. Grama Claudiu – Breaza 
III  el.cap. Pitian Paul – C-lung  
IV el.plt. Buricea Daniel – Alba 
V el.sg. Buha Claudiu – Alba  
VI el.cap. Gogu George – Breaza 
Dar nu-i nimic, mai avem 1 şansă... 
4 x 100 m plat 
Am “doborât” recordul ...nici o şansă... 
I C-lung , II Breaza , III  Alba  
 

LEMĂ: În sport, “notele de trecere” (5,6) nu te ajută... 
Cei mai buni sunt “corigenţii”(1-4) ... 

  
 De apreciat sunt “corigenţii” lotului albaiulian, fraţii 
Buricea, Gabriel şi Daniel, care nu-şi dezmint nici în sport 
talentul, perseverenţa şi seriozitatea... 
 

REGULĂ ????? 
« Cine câştigă 

atletismul, câştigă 
Spartachiada ! » 

El. frt. CASIANA FUSU 
El. cap. MĂDĂLINA CSONKA  

El. sg. DARIUS PLEŞA 
El. cap. COSMIN TRINCU  



 

 Cu o puternică galerie, înarmată cu tot ceea 
ce ar putea răsuna şi crea atmosferă, echipa 
colegiului militar albaiulian şi-a pus speranţa  într-un 
prim câştig şi, implicit, într-o răsturnare favorabilă 
a clasamentului realizat anul trecut, conştienţi că 
fiecare meci are importanţa lui şi, bineînţeles, că 
rezultatul său depinde de mai mulţi factori, unde 
includem colaborarea coechipierilor, seriozitatea 
pregătirii şi, nu în ultimul rând, abordarea situaţiilor 
cu care se confruntă.  
 Implicarea celor de pe margine a fost totală, 
căci în rândurile celor care aclamau echipa gazdă se 
aflau inclusiv comandantul colegiului,  precum şi 
cadre militare din colegiu. 
 Colegii noştri au condus încă din primele 
minute, dovadă că au fost foarte bine pregătiţi de 
domnul antrenor Oltean Dorin. Orele intense de 
muncă au avut un rol benefic asupra echipei noastre.  
 Nu au lipsit nici momentele neplăcute, 
căpitanul de echipă al albaiulenilor, el.sg. Răduţ Alin, 
accidentându-se în urma unui gol excepţional, drept 
consecinţă a stat în afara terenului până în ce-a de-a 
doua repriză.  
 Pe parcursul întregului meci, chiar dacă în 
anumite momente a jucat cu un om mai puţin, echipa 
noastră a avut o apărare foarte bună, spiritul de 
echipă putând fi observat din orice colţ al sălii. 
 Echipa de la Breaza a dat dovadă de spirit 
de determinare, au avut un joc bun, motivaţi 
bineînţeles de dorinţa de a câştiga, ei reuşind să 
egaleze... dar  nu pentru mult timp... 
 Tensiunea a fost mare, resimţită de toţi 
participanţii la acest meci... care, pe undeva, a fost 
un meci al revanşei...martor fiind rezultatul final, 
24-21 pentru albaiulieni.  
 La final de meci, comandantul gazdelor, 
emoţionat  şi bucuros a transmis felicitări 
antrenorului şi jucătorilor, şi-a exprimat totala 
încredere în această minunată echipă. 
 Felicitări băieţi, după o zi “înnegurată”, aţi 
adus seninătate şi fericire pe feţele noastre ! 
 Felicităm şi învinşii,  pentru efortul depus şi 
spiritul de fair-play de care au dat dovadă. 
 Nu în ultimul rând, felicităm echipa de 
arbitri, care primeşte astăzi nota 10+ pentru 
prestaţia deosebită ! 
  
 
 
 
 
 
 
 

HANDBAL ...şi brezenii plâng câteodată 

 Prima confruntare pe terenul de baschet din 
cadrul acestei olimpiade de vară a sportului militar liceal a 
avut loc între Colegiul Militar Liceal “Mihai Viteazul” şi 
Colegiul Militar Liceal “Ştefan cel Mare “. Albaiulienii au 
demonstrat azi, că şi cele mai mari legende ale acestei 
competiţii pot fi învinse. Deşi cei de la Câmpulung se 
credeau câştigători încă de dinaintea începerii jocului, 
echipa Colegiului Militar Liceal “Mihai Viteazul”, 
condusă de domnul antrenor Urian Valentin, a demonstrat 
că prin multă muncă şi ambiţie se poate reuşi, . 

Cele două echipe au fost foarte bine pregătite, 
însă diferenţa a fost evidentă, albaiulienii fiind superiori 
pe tabelă  timp de trei reprize. În cea de-a patra repriză 
colegii noştri de la Câmpulung s-au mobilizat foarte bine 
şi au reuşit să le pună  probleme adversarilor, egalându-i. 
Această situaţie favorabilă lor le-a dat avânt şi au reuşit să 
obţină punctele care i-au situat în avantaj. Acest lucru a 
fost  temporar, deoarece Alba Iulia a ştiut să revină, 
obţinând în final un rezultat frumos ce le oferă 
binemeritatul nume de “câştigător”. 

Un atu al celor de la Colegiul Militar Liceal 
“Mihai Viteazul” a fost reprezentat de galeria condusă de 
domnul căpitan Turic Raul, adevăraţi “lei” care nu au 
încetat nici un moment să-şi susţină colegii. Echipa a ştiut 
să mulţumească galeriei oferindu-le un adevărat spectacol 
pe teren, de care ar fi mândru orice suporter. Nici colegii 
celor de la Colegiul Militar Liceal “Ştefan cel Mare ” nu 
s-au lăsat mai prejos şi, în ciuda faptului că au fost în 
înferioritate numerică, au reuşit să-şi încurajeze favoriţii, 
oferindu-le acestora curajul şi forţa  de care aveau nevoie 
în momentele critice de pe parcursul meciului. 

Sperăm ca şi celălalte două meciuri de baschet 
din cadrul acestei competiţii să fie cel puţin de aceeaşi 
calitate tehnică, oferindu-se astfel  spectacolul pe care 
susţinătorii celor trei echipe îl merită şi obţinându-se, 
totodată, rezultatele dorite de fiecare lot sportiv. 

Într-o competiţie există întotdeauna un câştigător 
şi un învins, iar de data aceasta cei ce au învins au fost cei 
de la Colegiul Militar Liceal Mihai Viteazul . Aşa cum se 
cuvine, le oferim tot respectul şi admiraţia noastră şi îi 
felicităm pentru  victoria obţinută.  

Aprecierile noastre pentru tot meciul şi dăruirea 
sportivilor de la cele două colegii militare.  

El. sg. maj. DIANA BUDIU 
El. cap. COSMIN TRINCU  

Baschet...mingea e rotundă şi roata se 
întoarce... 

El. frt. DELIA SFETCU 
El. sg. DARIUS PLEŞA  



Din seria „O ceaşcă de ceai pentru suflet...de sportiv” 
  

Vioara lui Paganini 
 

  Era odată un mare violonist pe nume PAGANINI. 
  Unii spuneau că el era foarte ciudat . Alții, că era un supranatural. 
  Notele magice pe care  le scotea vioara sa aveau un sunet diferit, de acea 
nimeni nu voia să piardă şansa de a vedea spectacolele sale. 
  Într‐o seară, sala unui spectacol ticsită de admiratori era pregătită pentru 
a‐l primi. Orchestra  intră şi a  fost aplaudată. Dirijorul a  fost,  şi el, ovaționat. Mai 
mult, când apăru Paganini publicul deliră. 
  Paganini  aşeză  vioara  sa  la  umăr  şi  ceea  ce  se  auzea  era  indescriptibil. 
Toate  notele  păreau  să  aibă  aripi  şi  să  zboare  la  atingerea  degetelor  sale 
încântătoare. 
  Deodată,  un  sunet  straniu  întrerupse  amuzamentul  din  sală.  Una  din 
corzile  vioarei  lui Paganini  se  rupse. Dirijorul  se opri. Orchestra  se opri.  La  fel  şi 
publicul. Dar Paganini nu se opri.  
  Uitându‐se  la partitura sa continua să scoată sunete frumoase dintr‐o vioară cu probleme.  
  Dirijorul şi orchestra, exaltați, începură să cânte din nou. Înainte ca publicul să se însenineze, o altă coardă a 
vioarei  lui Paganini se rupse.  
  Dirijorul se opri din nou. Orchestra se opri şi ea. Dar Paganini nu se opri nici de această dată. Continua să 
cânte ca şi cum nimic nu s‐ar fi întâmplat, reuşind să scoată sunete dintre cele mai imposibile. Dirijorul şi orchestra, 
impresionați, se mobilizaseră şi au început să cânte.  
  Dar….publicul nu‐şi putea imagina ceea ce avea să se întâmple. Toți spectatorii, uluiți exclamau: OHHH!!! 
  Se  rupse  cea  de  a  treia  coardă.  Dirijorul  se  blocă.  Orchestra  se  opri.  Respirația  spectatorilor  se  tăie. 
Însă……… Paganini nu se opri. 
  Scoase  toate  sunetele  de  la  unica  coardă  care  rămase  în  vioara  sa  distrusă,  ca  şi  cum  ar  fi  fost  un 
contorsionist muzical. 
  Nicio notă muzicală nu a fost uitată. Dirijorul se încurajă. Orchestra se motivă. Publicul trecu de la linişte la 
euforie, de la inerție la delir.  
  Paganini ajunse la glorie. 
  Numele lui străbate timpul. Nu este tocmai un violonist genial. Este simbolul profesionistului care continuă 
să meargă înainte în ciuda imposibilului.  

Morala istorioarei: 
  Nu ştiu ce fel de probleme ai acum. 
  Poate fi o problemă personală, familială, profesională … nu ştiu. 

Dar  un lucru ştiu: Nu totul e pierdut. Mereu există o coardă. Cântând la ea, îți exersezi talentele. Cântând la 
ea, vei vibra. 

Învață să accepți că viața îți va lăsa mereu o ultimă coardă. 
Când vei fi descurajat, să nu renunți niciodată.  
Atunci va exista în tine coarda PERSEVERENȚEI inteligente: „de a încerca încă o dată”, de a mai face un pas 

cu un nou entuziasm. 
Trezeşte‐l pe Paganini care se află în tine şi avansează pentru a învinge!  

     
    VICTORIA  ESTE  ARTA  DE  A  CONTINUA!!! 
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