Asta-i şcoala noastr !?
- Anul 2017 –
-I„Hai s lu m Bac-ul!”
„Hai s lu m Bac-ul!” este un îndemn pentru a lua, de fapt, „BACALAUREATUL” şi nu de ... , dar
s nu anticip m.
Uite îns c nu pot s tac.
„C mi-a spus mie m mica”, m copile!, dar mai las şi tu de la tine.
Dar eu, nu şi nu.
Aşadar, bun idee, dar r u îndemn s-a ales pentru binele elevilor de la liceele noastre din România.
Adic , m refer la îndemnul „Hai s lu m Bac-ul!”, dar dac aceşti elevi îşi pun mintea şi urmeaz
întru totul îndemnul din titlu şi vor lua toate bacurile de pe rîul Jiu, de pe rîul Siret sau de pe rîul Mureş,
poate, şi de pe fluviu Dun rea, ce vor face s rmanii oameni din zonele respective?
Cu ce vor mai trece ei aceste ape?
Aud ?
Dar oare, este atît de greu a se pronunţa întregul cuvînt?
Adic s se spun „BACALAUREAT”.
M i, copiii moşului!
V rog eu frumos, s înv ţaţi carte şi s luaţi bacalaureatul cu note cît mai mari şi s faceţi cinste
liceelor, dar şi profesorilor voştri.
Şi, de asemenea, v rog, s l saţi „Bac-ul” acolo unde-şi are rostul lui, adic pe marginea rîurilor din
ţara noastr şi s nu-l furaţi, deoarece localnicii satelor riverane înc îl mai folosesc pentru a traversa rîurile
cu ajutorul lui şi s nu v luaţi dup unii profesori care se ţin de „goange” şi v îndeamn „Hai s lu m Bacul!”, adic v învaţ s furaţi „Bac-ul”.
Aşadar pentru unii:
Terminat-am liceul drag , cînd eram beat.
Şi n-am mai dat examenul de bacalaureat.
Trecut-am eu, precum o gîsc pe un lac
Şi de aceea cred, c am s -mi iau un bac.
Glosar:
Bac, bacuri, s. n. 1. Ambarcaţiune cu fundul şi capetele plate, folosit pentru traversarea rîurilor sau
lacurilor de la un mal la altul sau pentru serviciile auxiliare ale unei nave; brudin , pod umbl tor. 2. (Sport)
Platform sau ambarcaţiune cu vîsle, fixat pe ap pentru antrenamentul canotorilor, caiaciştilor şi
canoiştilor. 3. (Tehn.) Recipient, vas cu diverse utiliz ri industriale. – Din fr. bac.Sursa: DEX '09 (2009)
Bacalaureat, - , bacalaureaţi, -te, s. n., s. m. şi f., 1. S. n. Examen de absolvire a liceului. ♦ Titlu
obţinut în urma acestui examen. 2. S. m. şi f. Persoan care a promovat examenul de bacalaureat (1). [Pr.: la-u-re-at) – Din fr. baccalauréat. Sursa: DEX '09 (2009)
- II –
I-AUZI TAIC , SE D ,,BAC-UL''!
I-auzi taic , se d ,,Bac-ul''!
Iar ?
Sar din pat şi-mi iau iar puşca ,,Pac, la R zboiu!'', unde se aude focul: poc! poc! poc!
Îns am avut noroc, nu ,,Bac-ul'' se d , ci BACALAUREATUL, b aceştia!
C e unii (sic!) dasc li, vai de ei!
Nu de ei, de dasc li, ci de copiii ce sînt înv ţaţi de ei, vreau s zic.
Auzi tu, se d ,,Bac-ul''!
Oare, pe aceşti dasc li îi putem înscrie în clasa ,,zero''?
De ce?
P i d'aia!
Poate se mai prinde ceva şi de ei, poate, dar slabe speranţe la vîrsta lor, cred.
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Ap i aşa clas ,,zero'", aşa rezultat, adic tot ,,zero'', p i ce credeaţi?
Auzi tu, clasa ,,zero''?
Unde s-a mai auzit?
Doar la noi!
,,Super''! (sic!), nu?, c tot e la mod folosirea acestui prefix aiurea-ntramvai.
- III -

zero?

Îs de groaz , fraţilor!
Şi acest guvern începe cu prioritatea zero!
,,Zero în sus şi zero jos,
Doamne, cît e de folos!
Acest zero c rp nos,
Iar eu tare duşm nos''
- Eu Nimeni nu mai ştie, c poate exista şi prioritate principal , prioritate, m rog, de orice fel, dar nu
De fapt şi de drept, folosirea acestui cuvînt ,,prioritate'' ar trebui folosit singur.
De ce?
P i citiţi mai jos.

PRIORITÁTE, priorit ţi, s. f. Însuşirea de a fi primul în timp; dreptul de a ocupa primul loc ca
importanţ , ca valoare, ca demnitate; prec dere, primordialitate, întîietate. ◊ Prioritate de trecere = întîietatea
la trecerea printr-o intersecţie nedirijat a unui vehicul în raport cu celelalte care sosesc în acelaşi timp din
direcţii diferite. [Pr.: pri-o-] – Din fr. priorité.
.....
Clasa zero!
Prioritatea zero a Guvernului!
Prioritatea zero în agricultur !
Etc. ...
Nota zero la purtare!
- Cum adic ?
Adic mai puneţi dracului mîna pe carte, c faceţi varz limba român !
Priceput-aţi! sau nu?
Dac nu, v pun s faceţi clasa zero.
Vai, vai, vai!
Ce o fi în capul vostru?
Numai voi ştiţi!
A se vedea ce înseamn zero mai jos pentru cei care înc nu ştiu.
Glosar:
ZÉRO, zerouri, s. n.
1. Num r care, în num r toare, reprezint o cantitate vid şi care se indic prin cifra 0; nul . ◊ Expr.
A reduce ceva la zero = a reduce cu totul importanţa unui lucru, a face s fie neglijabil. ♦ Cifr reprezentând
num rul de mai sus pus la dreapta altei cifre pentru a m ri de zece ori valoarea unui num r; nul .
2. Epitet dat unui om de nimic; nulitate.
3. (Fiz.) Punct care serveşte ca origine a unei sc ri cu ajutorul c reia se indic valorile unei m rimi. ♦
Spec. Grad de temperatur fixat în unele sisteme de m sur a temperaturii (Reaumur, Celsius) la punctul de
îngheţare a apei distilate la presiunea normal . ◊ Zero absolut = temperatur de minus 273 de grade Celsius,
socotit ca cea mai joas temperatur posibil .
4. (Lingv.) Desinenţ (sau sufix) zero = absenţa unui afix gramatical la o form flexionar , care este
marcat , faţ de alte forme cu afixe exprimate, prin lipsa unei m rci formale propriu-zise. – Din fr. zéro.
sursa: DEX '09 (2009)
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- IV Ochii mari şi minte mult .
Toţi vorbesc despre valori, despre r sturnarea valorilor.
Dar totul pleac de la şcoal , din şcoal .
Prea mulţi profesori, iar cauza este evident .
Prea multe licee, prea multe facult ţi, prea mulţi elevi, prea mulţi studenţi.
Se spune c nu sînt rezultate bune la bacalaureat, dar se uit un aspect esenţial.
La liceu se intr cu orice not , da, da, chiar şi cu nota 1?!, vi se pare normal ca acest elev s poat lua
bacalaureatul?
În timpul parcurgeri anilor de liceu se poate trece clasa chiar şi cu nota 5, dar la bacalaureat trebuie s ai
nota 6, altfel nu poţi s -l iei.
P i nu este o gîndire de Gîg ?
La facultate la fel se intr cu orice not , bani s ai.
Şi aici nu m refer numai la taxele din timpul anilor pentru facult ţile particulare, ci şi la cele de Stat,
care au acordat un num r de locuri pentru viitorii studenţi care pot intra cu tax , p i este normal?
P i, nu este normal.
Dar dac ar fi obligatoriu doar şcoala general , iar admiterea la liceu s se fac numai pe baz de concurs
şi pentru un num r limitat de locuri, atunci s-ar face o triere a celor buni şi în final la bacalaureat nu ar mai fi
aceste probleme care sînt acum.
Da, dar ar fi licee mai puţine şi implicit şi profesori, cea ce nu se doreşte.
La facultate la fel, dac s-ar intra pe baz de concurs şi pentru un num r limitat de locuri, atunci s-ar face
o nou triere a celor buni şi în final am avea cadre bine preg tite, deoarece elevii ar da examen doar acolo
unde ştiu c sînt bine preg tiţi şi nu la întîmplare.
Da, dar ar fi facult ţi mai puţine şi implicit şi profesori, cea ce nu se doreşte.
Deci, nu ar mai fi inflaţia de absolvenţi de facultate care nu ştiu ce facultate au terminat şi culmea chiar
ei s ajung în funcţii de conducere, de decizie şi vai de noi, asta e cauza domnilor.
Aşadar, f r şcoli particulare, fie ele şcoli generale, licee sau facult ţi şi cu num r bine stabilit pentru
nevoie ţ rii la cele de Stat şi f r nici un fel de tax şi atunci vom avea şi o scar a valorilor bine definit , dar
nu se vrea, deoarece ei vor s cîştige bani, bani şi iar bani şi s iese pe band rulant numai „dobitoci”, dar
nu cu o facultate, c se fac de rîs, ci cu dou -trei, p i s fie acolo, nu?
Asta e cauza, nu o mai c utaţi în alt parte, nu v mai faceţi c lucraţi, nu v mai faceţi c nu vedeţi.
Aici eu vorbesc despre oameni responsabili care pot s înţeleag un fenomen, nu cu lichelele care doresc
orice numai binele copiilor noştri nu.
Aa, era s uit, în şcoala elementar s-a scos notarea cu note de la 1 la 10 şi s-a introdus notarea prin
calificative, iar motivarea a fost c acest mod de notare este mai precis, auzi tu!, mai precis!
Te cruceşti nu alta, cînd vezi pe ce mîini bolnave a înc put înv ţ mîntul românesc.
Şi se mai vrea o scar a valorilor, dar cine s o fac ?
Ei? Ai, c m faceţi s rîd.
Îmi veţi spune c aşa este şi în alte ţ ri.
Şi eu v r spund scurt.
Şi ce dac .
-V0! = 1
Doresc s ştiu, cînd oare, zero este egal cu unu?
Voi ştiţi?
În ce împrejurare devine zero (adic nimic) egal cu unu.
V spun tot eu, atunci cînd v miraţi.
Nu credeţi?
P i dac pui semnul mir ri (!) dup zero, el, zero, nu este egal cu unu?
Cum?
Uite aşa: 0! = 1
Adic , se citeşte zero factorial şi care este egal cu unu.
Simplu nu?
Te miri şi brusc devii unu din neica nimeni.
3

