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Atenţie, se trage! sau 
Despre primul examen al maturităţii noastre

În ce măsură este bac-ul un examen de 
maturitate? Răspunsul este simplu: în 
măsura în care considerăm că la 18 ani orice 

copil este deja matur sau cel puţin în tranziţie 
spre maturitate sau în măsura în care considerăm 
că stresul nejustificat, pe care îl creează acest 
examen de-a lungul unui an ne grăbeste drumul 
spre lumea adulţilor, ne apropie de realitatea 
facultăţii, a examenelor ce urmează, a muncii, 
a serviciului, a responsabilităţilor perpetue. 
Stresul examenului de bacalaureat constă în 
conştientizarea importanţei rezultatului lui în 
viaţa de mai târziu şi nu neapărat în gradul de 
dificultate a itemilor.

Consider că bac-ul este reprezentativ pentru 
ce subliniază el de fapt şi anume, încheierea 
liceului şi, implicit, începutul unei alte etape în 
care, dacă nu pretenţiile proprii ori pretenţiile 
părinţilor faţă de tine se schimbă, cel puţin 
pretenţiile celorlalti, căci ţi se pretinde matu-
ritatea de care în liceu poate ai fost scutit. 
Bac-ul e astfel primul examen care cere o 
oarecare seriozitate. Cred că toţi elevii încep cu 
aceleaşi şanse clasa a XII-a, dar diferenţa dintre 
o notă mare şi nota maximă o fac profunzimea 
învăţării şi efortul susţinut.

Bac-ul mai este bun şi ca mijloc de autoanaliză, 
fiind primul examen care ne dă şansa de a ne 
observa reacţiile în condiţii de stres şi de a 
exersa ”educarea”, stăpânirea emoţiilor, astfel 
încât acestea să aibă urmări productive şi nu 
distructive. Este greu să îţi dai seama doar cu 
experienţa tezelor şi a testelor din timpul şcolii 
dacă eşti tipul de persoană care “pe ultima sută 

de metri” poate acumula informaţii sau căreia, 
datorită panicii, randamentul învăţatului îi 
scade. 

Niciodată nu am simţit că am putut primi nişte 
sfaturi eficiente de la elevii mai mari în legătură 
cu examenul. Tot ce mi s-a spus e că nu merită 
importanţa care i se oferă, că e neaşteptat de 
simplu şi că în ultimele două săptămâni trebuie 
să “tragi tare”. Cam asta este reţeta. 

Ajungând în postura în care sunt capabilă să 
dau eu sfaturi, pot spune că rămân puţin încurcată 
şi tind să repet clişeul cum că bacalaureatul ar 
fi, în mare, chiar simplu (ca orice lucru după 
ce e depăşit cu succes) şi că, dacă ai acorda 
măcar jumatate din timpul pe care îl petreci 
stresându-te învăţării, atunci, din partea mea, 
şansele de reuşită sunt maxime. 

Esenţial în pregătirea pentru bacalaureat e să 
ştii să te distrezi şi să te relaxezi atunci când îţi 
propui şi îţi îngădui şi să ştii să înveţi atunci 
când trebuie. Acest lucru consider că e cel 
mai greu de învăţat pentru un elev care nu are 
obişnuinţa învăţatului susţinut din liceu.

Bac-ul? Bac-ul reprezintă abia prima treaptă 
spre maturizarea noastră profesională, dar cu 
atât mai bine dacă o trec cu dreptul.

Raluca Anisie

P. S. Raluca Anisie este absolventă a Colegiu-
lui Naţional în 2010 şi se numără printre de-
caristele Iaşului la examenul de bacalaureat de 
anul acesta. În prezent, ea urmează cursurile 
Universităţii din Sheffield, Anglia. 
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Cu ochii larg deschişi
Trei opinii despre Germania. Proiectul ”Leonardo da Vinci”

Germania a lăsat asupra mea o impresie 
foarte puternică şi mărturisesc faptul 
că şi acum mă simt uneori copleşită 

de multitudinea de senzaţii şi trăiri pe care le-
am experimentat aici. Recunosc, în primele 
două-trei zile, eram destul de dezamăgită şi 
mă simţeam printre puţinii care nu împărtăşeau 
entuziasmul general. Eram reticentă cu privire 
la oraşul în care s-a desfăşurat stagiul nostru de 
pregătire, Karlsruhe. Spre deosebire de oraşele 
mai mari ale Germaniei, al căror farmec este 
indiscutabil, ale căror străduţe din centrele vechi 
invită la explorare şi cercetare amănunţită, care 
sunt aglomerate, dar nu sufocante, Karlsruhe îmi 
părea un oraş fără nimic de descoperit, un oraş 
nou în plină dezvoltare, pe care patina timpului 
nu avusese când să îşi lase amprenta. Ulterior 
am aflat că oamenii erau încă în vacanţă şi 
studenţii nu începuseră cursurile, prin urmare, 
încremenirea nu era decât sezonieră... 

În următoarele zile, după ce ne-am obişnuit 
cu programul propriu-zis, am început să 
descoperim oraşul şi pot spune că, după trei 
săptămâni în care ne-am plimbat, am vizitat, 
am descoperit fiecare colţ al oraşului, nu cunosc 
decât poate jumătate din ceea ce are de oferit. 
Am considerat că cel mai bine poţi cunoaşte un 
oraş dacă treci dincolo de zona centrală, spre 
periferie. Fidelă crezului meu dintotdeauna, ne-
am urcat câţiva “prieteni în devenire” într-un 
tramvai şi am mers să explorăm pentru început 
vestul oraşului. Era pe seară, perioada în care 
majoritatea localnicilor îşi dedicau o parte din 
timp relaxării sau sportului. Toţi am fost foarte 
impresionaţi de grija pe care nemţii o au faţă de 
ei înşişi şi de respectul pe care şi-l acordă unul 
altuia. 

Am fost întâmpinaţi de parcuri special 
amenajate, în care copii, biciclişti, persoane în 
vârstă şi tineri fără griji se bucurau de timpul 
liber liniştiţi. 

Ceea ce m-a impresionat puternic şi mi s-a 
părut deopotrivă fascinant a fost umilinţa, 
credinţa şi poate chiar bucuria cu care nemţii, 
majoritatea de religie catolică sau protestantă, 
veneau duminică de duminică la slujbă. Întrucât 
era o noutate pentru noi, am ales ca în fiecare 
duminică să mergem şi noi, alături de localnici, 
la slujba de dimineaţă. Impresia cu care am 
rămas este echivocă şi toţi am fost de acord că 
respectul acordat credinţei este mult mai mare 
decât la noi. În anumite momente, pe parcursul 
slujbei, când sunetul orgii umplea catedrala de 
muzică simţeam că, într-adevăr, se putea crea o 
unitate cu divinitatea. 

Nu ştiu nici acum dacă într-adevăr nemţii 
sunt atât de reci precum se crede. Ca orice popor 
ce nu este latin, ei sunt reticenţi faţă de străini, 
cel puţin iniţial. Totuşi, tind să cred că, după 
o anumită perioadă de timp, devin maleabili, 
deschişi şi înţelegători. Nu am avut contact 
direct decât cu tutorele din partea organizaţiei 
de primire şi cu profesori de informatică. Însă 
în afară de tineri, când mă plimbam pe stradă, 
toţi aveau acelaşi tip de comportament rezervat, 
mult prea rigid în comparaţie cu al nostru, 
expansiv şi comunicativ. 

Privind astfel poporul german, pot spune că 
apreciez mult mai mult ospitalitatea noastră 
românească, dar aştept cu nerăbdare ocazia să 
plec din nou în Germania şi sper că voi avea 
oportunitatea de a-mi schimba radical părerea 
despre nemţi şi ospitalitatea nemţească în 
general...

Ina Mitu, clasa a XI-a B

Viaţa şcolii
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Deşi sunt multe de spus în această 
privinţă, o să mă rezum la ideea de a-mi 
împărtăşi entuziasmul şi încântarea cu 

voi, cititorii, care puteţi deveni ulteriorii bene-
ficiari ai acestui program internaţional. 

Cu mult avânt am pornit într-o după-amiază 
însorită de august spre Germania, mai exact 
spre oraşul Karlsruhe,  iar după o lungă şi obos-
itoare călătorie atât cu avionul, cât şi cu trenul, 
am ajuns la hotelul unde urma să fim cazaţi pe 
parcursul stagiului.

Încă din primele zile ale mobilităţii, am 
avut ocazia de a-mi împărtăşi entuziasmul în 
privinţa întoarcerii pe meleagurile nemţesti cu 
ceilalţi coechipieri de proiect, alături de care 
am petrecut clipe de neuitat. În decursul celor 
trei săptămâni s-au legat prietenii puternice, iar 
faptul că am trecut împreună cu ceilalţi prin 
experienţe unice reprezintă veriga ce ne va uni 
pe tot parcursul adolescenţei şi, poate, şi mai 
târziu.

Am fost plăcut surprinsă să observ încă o 
dată spiritul nemţesc la el acasă şi îmi  exprim 
încântarea cu privire la posibilitatea de a fi vizi-
tat numeroase atracţii turistice, precum muzeul 
Mercedez Benz 
din Stuttgart (care 
m-a uimit efectiv 
datorită numărului 
foarte mare de 
autoturisme, în-
cepând cu cele mai 
vechi modele şi 
terminând cu cele 

mai noi şi mai extravagante forme). De aseme-
nea, deplasările în oraşe precum Heidelberg, 
Baden-Baden sau Mannheim au reprezentat 
oportunităţi de a cunoaşte direct o mare parte a 
culturii şi civilizaţiei germane prin intermediul 
activităţilor desfăşurate în cadrul programului 
de vizitare a acestora.

Pe lângă plimbările aproape zilnice în oraş, 
am dispus de ocazia de a merge într-o croazieră 
pe Rin, ceea ce ne-a încântat pe majoritatea din-
tre noi. În timpul plimbărilor prin parcuri sau 
pe parcursul şederii la umbra unor copaci, ne 
încântau auzurile sunetele de chitară  şi vocile 
coechipierilor de proiect, care cântau şi retrăiau 
momente din copilăria parcă demult uitată. 
Astfel, am redevenit copii pentru câteva ore şi 
am împărtăşit cu toţii bucuria amintirilor ce ne 
legau într-un fel sau altul.

Proiectul ”Leonardo Da Vinci” a însemnat 
pentru mine atât o oportunitate de a-mi apro-
funda cunoştinţele în domeniul informaticii, cât 
şi o posibilitate de a-mi petrece timpul cu prie-
tenii şi de a cunoaşte, totodată,  noi persoane de 
care mă leagă extrem de multe amintiri. Person-
al, sunt foarte încântată că am luat parte la acest  

p r o g r a m , 
deoarece au 
existat ex-
trem de multe 
avantaje, cele 
e n u m e r a t e 
mai sus fiind 
doar o mică 
parte din tota-
lul acestora.

Mădălina Fotache, clasa a XI-a B
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Înainte de a pleca în proiectul “Leonardo da 
Vinci”, ascultasem “istorisirile” colegilor 
mei care fuseseră în anul precedent. Deja 

de pe atunci ne gândeam: dacă am putea şi noi 
merge anul viitor… Ne imaginam că ar fi o 
experienţă extraordinară, o oportunitate  pe care 
nu ai ocazia să o întâlneşti de multe ori. Aşa a 
şi fost: trei săptămâni în Karlsruhe, Germania, 
de care ne vom aminti ca de nişte săptămâni 
pline de lucruri noi şi interesante, săptămâni ale 
cunoaşterii - nu numai cunoaştere culturală, ci 
şi una interpersonală şi interioară.

Recunosc faptul că această experienţă a 
constituit pentru mine o noutate şi mi-a făcut 
foarte mare plăcere faptul că în timpul liber am 
încercat să cunoaştem oraşul cât mai bine, prin 
alte metode decât cele la care apelează călătorul 
grăbit, adică vizitatul muzeelor, de exemplu.  
Astfel, nu am vizitat numai obiectivele culturale, 
ci am încercat să vedem cât mai mult din 
oraşul propriu-zis, din centru până la cartierele 
periferice. Am avut surpriza să descoperim 
inedite spaţii de joacă, parcul imens din spatele 
Palatului sau Grădina Botanică cu uimitoarele 
specii de plante. În 
fiecare după-amiază, 
când aveam timp liber, 
ne duceam în staţia de 
tramvai  şi, uitându-ne 
pe harta transportului 
public, alegeam la 
întamplare tramvaiul în 
care vom urca, având 
grijă ca de fiecare dată 
sa fie în altă direcţie. 
De obicei, mergeam 
până la capătul liniei şi 
coboram acolo - dacă 
găseam ceva interesant, 
mai stăteam, dacă nu, 
luam acelaşi tramvai 
înapoi şi ne opream 
pe drum acolo unde se 
întâmpla ca ceva să ne 
atragă atenţia. 

Într-una dintre zile, am surprins o imagine 
superbă: la mică distanţă  de staţia de tramvai 
era un deluşor acoperit cu iarbă, iar în vârful 
lui un copăcel şi un domn care admira zona. 
Ceea ce făcea totul şi mai frumos era soarele 
care apunea în spatele dealului, luminând 
în portocaliu cei câţiva nori de pe cer. În 
scurt timp, am dat startul la întrecere: cine 
ajunge primul sus? Voiam să facem poze, să 
ne bucurăm de privelişte, dar, când am ajuns 
în vârf am descoperit un imens loc de joacă. 
Deoarece era pustiu, am profitat din plin şi am 
fost din nou copii timp de câteva ore. Acesta 
este un exemplu dintre multele experienţe trăite 
în locurile necunoscute nouă, unele chiar puţin 
bizare, pe care le-am descoperit vizitând oraşul 
într-un alt mod.

Cred că e visul fiecărui om să meargă 
într-o ţară străină unde totul este organizat, să 
petreacă timpul cu prietenii, să râdă, să alerge, 
să facă lucruri noi şi neaşteptate, să înveţe şi să 
se distreze. Noi, în cele trei săptămâni petrecute 
în Germania, am simţit că ne-am trăit viaţa din 
plin şi ne bucuram de fiecare clipă.

Viaţa şcolii
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Cel mai important a fost, cred, faptul 
că am cunoscut persoane noi şi am 
reuşit să închegăm un grup foarte mare 
de prieteni. Aceste legături nu au fost 
numai în timpul stagiului, ci continuă 
şi acum şi sper să rămână pentru mult 
timp. Dacă peste câţiva ani vom mai uita 
de cineva, sigur amintirile din Karlsruhe 
şi din toate oraşele şi aeroporturile pe 
care le-am vizitat, prin care am alergat, 
ne vor reaminti de acea persoană...

Ştefan Bezrucav, clasa a XI-a B

Viaţa şcolii
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Cu ocazia Halloween-ului, membrii 
Asociaţiei Agrata au hotărât să 
organizeze o petrecere tematică pentru 

elevii din ciclul gimnazial şi liceal. Pe lângă 
discotecă, am mai introdus diverse manifestări 
interactive, cum ar fi: face-painting, concursuri 
de costume şi cioplit bostani, dar şi un cort al 
ţigăncilor. Petrecerea s-a desfăşurat în cadrul 
sălii de sport pe care am decorat-o într-un mod 
inedit împreună cu holurile parterului.

Ideea acestui proiect a luat naştere la 
şedinţele săptămânale Agrata, din dorinţa de 
a oferi elevilor şcolii o activitate specială în 
concordanţă cu această 
ocazie. Pregătirile au 
început cu două săptămâni 
înaintea evenimentului, 
principal, problema 
constând în achiziţionarea 
numărului mare de dovleci 
necesari, atât pentru decor, 
cât şi pentru desfăşurarea 
concursului.

După multe vizite 
la potenţiale locuri de 
achiziţionare, am ajuns 
să strângem un număr de 
mândri reprezentanţi ai 
curcubitaceelor, ce ne-a 
impresionat până şi pe noi: 
aproximativ 100. Pregătirea 
lor a fost şi ea destul de 
complicată, presupunând cam două zile de 
lucru. Întâi, ne-au fost livraţi dovlecii pe care 
i-am transportat în timpul pauzelor in P12 (loc 
ce a devenit un sediu pentru două zile). După 
programul şcolar, a urmat curăţarea lor, ce a 
constat în două etape: transportarea lor la cea 

mai apropiată baie, unde au fost spălaţi şi apoi 
duşi înapoi în P12 pentru a fi goliţi. Următoare 
fază a fost alegerea celor 30 de bostani (dintre 
cei mai arătoşi) ce urmau să fie folosiţi în 
cadrul concursului de cioplit şi apoi sculptarea 
celor rămaşi pentru a decora holurile şi  sala de 
sport.

Următorul lucru în agendă au fost deco-
raţiunile care s-au constituit din pânze albe 
pentru tavan şi figurine tematice. Cu ajutorul 
cartonului şi al foarfecelui am confecţionat 
o serie de lilieci şi schelete ce urmau să 
plutească printre panzele albe. Alte materiale 

confecţionate au fost pânza 
pictată tematic şi pancartele 
ce marcau diferite puncte în 
şcoală. 

Vineri a fost o zi 
obositoare datorită faptului 
că nu ştiam dacă vom 
termina aşezarea tuturor 
decoraţiunilor, aşa cum ne-
am propus, dar printre multe 
glume şi curse pe culoar, 
pot spune că am reuşit să 
acoperim mai tot. Sigur, am 
făcut şi mici confuzii, dar 
cred că asta nu a făcut decât 
să sporească amuzamentul 
general sau măcar cel 
propriu. Totuşi, ce au găsit 
participanţii la petrecere? 

La intrarea în şcoală, elevii erau întâmpinaţi 
de un banner “One way in, no way out” şi de 
o sumedenie de dovleci… încercam să aducem 
o atmosferă cât mai palpitantă începând cu 
intrarea. Urmărind şirurile de luminiţe, ajungeai 
la garderobe sau în faţa magazinului, unde deja 

Halloween... Naţional
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se făcea simţit un fel de entuziasm molipsitor. 
Printre baloane şi dovleci, era aşezat un stand 
unde cei veniţi fără costume îşi puteau picta faţa 
în cele mai variate modele sau procura măşti 
create de Agrata. De asemenea, îi mai aşteptau 
şi trei ţigănci ce îi invitau pe doritori să li se 
alăture în cortul lor pentru a le fi ghicit viitorul. 
La intrarea în sala de sport, ne întâmpina un 
schelet şi pânze de păianjen. Tavanul, acoperit 
cu pânză albă, revărsa schelete, păianjeni, 
lilieci şi baloane; pereţii erau şi ei împresuraţi 
de dovleci sculptaţi.

Primul concurs, cel de costume, s-a desfăşurat 
cu mult entuziasm din partea participanţilor, 
majoritatea fiind din ciclul gimnazial. S-au 
acordat premii pentru cele mai reuşite costume, 

 

 

dar şi pentru cele mai originale. La concursul de 
cioplit bostani am avut, de asemenea, o grupă 
câştigătoare. Să nu uităm să menţionăm că 

aceste evenimente au fost moderate 
de două gazde amuzante: Cătălina 
Popa şi Bogdan Borş. La finalul 
competiţiilor, am ajuns şi la 
momentul în care am atins punctul 
maxim al distracţiei: dansul. 
Înconjuraţi de lumini şi ritmuri 
alerte, ne-am distrat împreună 
pentru următoarele ore. 

În încheiere, pot să mă declar 
mai mult decât încântată de felul 
în care s-a desfăşurat activitatea 
şi de experienţa acumulată. 
De asemenea, ne-am bucurat 
de entuziasmul elevilor şi de 
aprobarea profesorilor prezenţi.

Tvardochlib Mădălina, 
clasa a XI-a B

Foto: Giurgic\-Tiron Tudor

Viaţa şcolii
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Probabil că aţi privit cu scepticism ideea de 
a avea un  preşedinte care să vă conducă. 
Probabil că încă mai aveţi îndoieli asupra 

avantajului unui Consiliu Şcolar al Elevilor, dar 
de aceea suntem  noi: să vă informăm şi să vă 
susţinem. 

De subliniat este faptul că acest Consiliu 
se vrea a fi o organizaţie asociativă a noastră, 
a elevilor, cu un rol destul de important în 
democratizarea şcolii şi a relaţiilor nu numai 
dintre elevi, ci şi dintre elevi şi profesori. Prin 
intermediul acestui organism, noi ne putem 
alege reprezentanţii, o dată la un an sau doi, 
putem propune activităţi pentru a îmbunătăţi 
calitatea vieţii şcolare sau putem să dăm diferite 
forme unor puncte de vedere.

Interesant este faptul că astfel de organizaţii 
există în toată lumea de mult timp, dezvoltarea 
fiind firească şi lentă, iniţiativa venind de 
la nivelurile joase  şi până în anul 1979 
răspândindu-se pe teritoriul Uniunii Europene. 
Apariţia unor organe de acest tip s-a făcut 
la cererea elevilor de a studia într-un spaţiu 
democratic.

Bine, nu democraţia prezentă astăzi, după 
aproximativ două decenii de la Marea Revoluţie, 
în România, ci una corectă, limitată de unele 
reguli de bază ale şcolii, ale societăţii deci. Noi 
vrem, totuşi, să reprezentăm dreptatea. Doar 
aşa, prin gesturi mici şi nu numai legate de 
sistemul democratic - vom  avea posibilitatea 
să îndreptăm viitorul spre ceva mult mai bun.

Orice elev poate deveni preşedinte al 
Consiliului Şcolar al Elevilor, dar bineînţeles 
că nu oricine poate reprezenta şcoala. Trebuie 
să fii capabil să comunici cu cei din jur, să iei 
în considerare părerile tuturor şi să le alegi doar 
pe cele care pot fi în folosul formării elevilor. 
Consider că pentru această  funcţie ar trebui să 
ai o personalitate perseverentă, „open-minded”  
şi să îi influenţezi pe cei din jurul tău printr-un 
bun comportament.

Când mi s-a propus să candidez pentru  postul 
de preşedinte al Consiliului Şcolar al Elevilor, 
am primit ideea ca pe o nouă provocare - eu 
am câte o nouă provocare în fiecare zi, chiar 
dacă e vorba doar de tema la un anumit obiect 
sau de implicarea colegilor mei de clasă în noi 
activităţi. Am reuşit să conving câteva zeci de 
elevi ai şcolii să mă voteze, dar nu printr-un 
plan bine stabilit, pentru că am  învăţat că de 
foarte multe ori poate interveni neprevăzutul 
sau prin impunerea unui anumit respect, ci prin 
naturaleţe şi prin faptul că nu vreau să fiu cu 
nimic deasupra celorlalţi. Nu sunt prea bună 
în vorbe, ca Cicero sau Caesar (ştiu filologii 
mei la ce mă refer), dar cred că voi putea să 
mă achit conştiincios de sarcinile primite şi voi 
putea să rămân măcar la fel de comunicativă şi 
de săritoare ca până acum.

Ca să închei povestea despre mine, am  să 
vă spun că sunt foarte mulţumită de rezultatul 
obţinut şi vreau să subliniez faptul că toţi cei 
care am  candidat am  rămas împreună. Suntem 
ca o familie abia închegată şi suntem pregătiţi 
să preluăm ştafeta şi să o ducem mai departe 
prin organizarea unor noi activităţi, luând în 
considerare ideile voastre.

PS: Lucian, actualul Preşedinte al 
Consiliului Şcolar al Elevilor în Naţional a fost 
ales preşedinte şi la nivelul judeţului, ceea ce 
înseamnă că ne reprezintă liceul şi oraşul la 
Bucureşti!

Ana-Maria Bălteanu, clasa a X-a E

O nouă schimbare – Consiliul Şcolar al Elevilor

Foto: Georgiana Jianu
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Crăciunul este sărbătoarea  sufletului, a 
împăcării, a liniștei și îngăduinței. Ce 
gest poate fi mai frumos cu prilejul 

acestei sărbători creștine ca acela de a-i face 
fericiți pe cei din jur? Noi, colectivul clasei a 
XI-a C  a Colegiului “Național”, ne-am hotărât 
să întreprindem o astfel de acțiune. Nu ne-a 
trebuit mult timp pentru dezbatere sau multă 
bătaie de cap deoarece, imediat, ne-a dus gândul 
la bătrânii care, ca și copiii, trebuie tratați cu 
multă îngăduință. Astfel, am ales să mergem la 
azilul de bătrâni “Sfânta Parascheva”.

De ce am ales această destinație? Simplu! 
Încercați să priviți acei ochi stinși din orbitele 
săpate de anii străbătuți de vreme! Încercați să 
examinați atent acei ochi osteniți și blajini ca 
după o pânză de păianjen încercuiți de cearcăne 
ca inelele din tulpina unui copac! Veți descoperi 
singurătatea și înțelepciunea, dar și dezamăgirea 
și speranța acelor suflete care trăiesc în azilul 
de bătrâni.

Cu sănătatea împuținată, cu povara anilor în 
spate, cu speranțele spulberate, acești vârstnici 
trăiesc într-un prezent dezamăgitor. Dacă toți 
copiii și nepoții ar oferi părinților şi bunicilor 
(când se află în impas) măcar o părticică din 
ceea ce aceștia au investit în ei, am întâlni numai 
bătrâni fericiți. Însă aceștia sunt marcați. Se 

luptă cu neputințele, suferințele și neîmplinirile 
care apar. Aceştia tânjesc după o mângâiere, 
după o vorbă caldă venită din partea cuiva. 
Tânjesc după o clipă de fericire petrecută alături 
de cei dragi. Dar soarta le-a fost potrivnică și au 
fost hărăziți să rămână singuri pe lume. Astfel, 
au ajuns în azil.

Bătrânețea nu-i o vină și nici o ruşine. 
Toți vom trece prin asta. De aceea, ne-am 
gândit la vorba duhovnicească: “Iubește-ți 
aproapele!” Scopul nostru este acela de a oferi 
câteva momente de fericire, de bună-dispoziție 
acestor bătrâni. Cu sufletul nostru tânăr vrem 
să le transmitem un impuls de a-și trăi frumos 
bătrâneţea, de a uita (măcar pentru moment) de 
toate poverile ce le apasă sufletul.

Știm că “apa nu curge la deal, cum nici 
bătrânul nu merge spre tinerețe”, însă vrem să-i 
facem să uite de numărul anilor și să simtă acea 
tinerețe a sufletului.

Sperăm și ne dorim din toată inima ca prin 
programul nostru să reușim asta. Acest program 
cuprinde: colinde, piesă de teatru, dans, discuții 
pe tema “Amintiri / Povești de viață”, prezentări 
multimedia, după care toți bătrânii vor primi 
daruri.

Ne-am bucura dacă și alții ar copia fapta 
noastră.

    
Diana Păduraru, clasa a XI-a C

Un gest nobil
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În luna mai a anului şcolar precendent am 
fost informată că voi dispune de ocazia 
unică de a mă deplasa spre Germania, 

mai exact în Bundeslandul Sachsen Anhalt 
şi voi avea posibilitatea  de a cunoaşte sis-
temul de învăţământ din această ţară. Pro-
gramul internaţional numit “Gastschueler in 
Deutschland” pentru care am aplicat în prealabil, 
mi-a acordat ocazia de a petrece nu mai puţin 
de două luni în compania nemţească.

Cu mult entuziasm, am plecat spre Germania 
împreună cu alţi doi colegi de la liceul teoretic 
“Vasile Alecsandri”, iar după un lung şi obositor 
drum am ajuns, în cele din urmă, la familiile 
ce urmau să ne găzduiască pe tot parcursul 
stagiului. Am fost extrem de încântată să aflu 
că urma să locuiesc alături de o rusoaică, ce 
poposise deja cu trei săptămâni înaintea mea şi 
mă gândeam că va fi o experienţă de neuitat. 

Deşi pe parcursul primei săptămâni am 
întâmpinat dificultăţi în ceea ce priveşte atât 
comunicarea cu elevii din clasa mea, cât şi cu 
abordarea acestora din cauza răcelii şi reticenţei 
pe care o afişau faţă de persoanele  ce proveneau 
din alte ţări, am reuşit să mă acomodez în 
noul context. Programul de zi cu zi consta în 
participarea la orele de curs, având ocazia de a 
alege ce vom studia în ceea ce priveşte limbile 
străine. Acest lucru mi-a prins foarte bine pentru 
că m-am putut familiariza cu lexicul de bază 
al limbii italiene şi ruse. Totodată, domeniile 
Chimie, Fizică şi Matematică îmi erau familiare, 
datorită faptului că deja studiasem în ţară ceea 
ce se preda la curs, având astfel un avantaj 
în faţa celorlaţi elevi germani. În decursul 
stagiului, am putut participa la diverse activităţi 
desfăşurate în cadrul şcolii şi nu numai, precum 
excursii şi vizite împreună cu clasa la un centru 

Experienţe pe meleagurile nemţeşti
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de colectare a deşeurilor, plimbări în parc şi 
crearea unui bazar de prăjituri sau fursecuri 
făcute în casă şi comercializarea lor cu scopul 
strângerii de fonduri pentru cazuri de urgenţă. 

Vizitele făcute în oraşele Magdeburg şi 
Leipzig mi-au dat şansa de a-mi aprofunda 
cunoştinţele în materie de cultură germană, 
întrucât  m-am informat cu privire la istoria 
acestora şi m-am deplasat către punctele de 
maxim interes. M-a încântat atmosfera în special 
în Leipzig, deoarece în aceeaşi zi cu vizita mea 
se sărbătorea “Ziua Naţională a Pompierilor”, 
aşadar, veselia şi bunăvoia stârneau entuziasmul 
locuitorilor şi al numeroşilor turişti. În 
săptămâna respectivă, compozitorul Johann 
Sebastian Bach era sărbătorit şi am participat 
la un concert in memoriam în cadrul Bisericii 
Ortodoxe Sf. Nicolae din Leipzig.

Am cunoscut, de asemenea, modul de 
relaxare al nemţilor şi felul lor de a se distra, 
ceea ce m-a surprins mai mult decât plăcut, 
tocmai pentru că ei, ca persoane, deşi mai 
puţin maleabili în momentul în care creează 
un contact direct cu ceilalţi, se respectă mult, 
iar la sfârşitul zilei promovează activităţi ce le 
îmbunătăţesc echilibrul interior.

Cunoscuţi pentru exactitatea lor, nemţii nu 
au ezitat să mă surprindă în diverse situaţii în 
ceea ce priveşte punctualitatea, care  a devenit 
pe parcurs înfricoşător de temută… În mare 
parte, am dispus de un program zilnic extrem 
de încărcat, iar pe timpul week-end-urilor se 
iveau ocazii de a părăsi locul de cazare pentru 

a vizita ceva în împrejurimi,  alături de familia 
gazdă sau de diverşi prieteni. 

În urma unei sinteze, am realizat că am 
avut multe de câştigat de pe urma participării 
în cadrul acestui program internaţional, iar 
beneficiile culturale reprezintă doar o părticică 
a totalului de avantaje. Poate cel mai important 
aspect pentru mine a constat în faptul că am avut 
posibilitatea de a avansa în materie de limbă 
germană, de a-mi îmbunătăţi lexicul şi modul 
de abordare a exerciţiilor în privinţa exprimării 
libere în această limbă, renunţând la teama de a 
nu mă putea descurca suficient de bine.

Am depăşit cu success micile greutăţi 
întâmpinate la începutul stagiului şi m-am 
integrat rapid în comunitatea locală, reuşind să 
mă descurc pe cont propriu  în orice situaţie.

Un alt beneficiu al acestei mobilităţi  se 
referă strict la ideea de prietenie, întrucât am 
avut ocazia de a cunoaşte noi persoane alături 
de care am petrecut momente de neuitat şi de a 
lega prietenii indestructibile, chiar dacă distanţa 
reprezintă un factor ce joacă un rol destul de 
important.

În încheiere, aş dori să amintesc faptul 
că stagiul într-o ţară străină poate schimba 
perspectiva asupra lumii din care vii, dar şi 
asupra celei în care intri. Personal, sprijin 
ulteriorii beneficiari, întrucât plecarea în 
Germania a reprezentat o experienţă unică, de 
care îmi voi aminti mereu cu drag şi care mă va 
încânta neîncetat pe parcursul vieţii.

 
Mădălina Fotache, clasa a XI-a  B
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Încă din prima zi de liceu, colectivul 
clasei a IX-a C pe atunci a avut şansa de 
a se bucura de ceva în plus, ceva unic în 

şcoală, o pagină de internet a clasei creată de 
către doamna dirigintă. Poate că nu i-am înţeles 
rostul atunci, poate că am perceput-o chiar ca 
pe o altă sarcină în plus, poate nu era ceea ce ne 
doream la momentul respectiv, dar am învăţat 
să privim blogul clasei ca pe oricare alt coleg 
deoarece, cu sau fără voia noastră, făcea şi face 
parte din clasă, iar la fel ca şi noi, are nevoie de 
atenţie. 

Existenţa unui blog nu a fost un moft, un 
trend cum ar spune unii, din contră, a avut un 
rol foarte important în formarea noastră ca 
elevi de liceu. Primul lucru care ne-a învăţat a 
fost să fim responsabili şi să lucrăm în echipă 
pentru a-l „ajuta” să crească şi să se dezvolte. 
Este adevărat că am fi putut  să-l dăm uitării şi 
să vorbim despre el la timpul trecut, dar acest 
fapt ar fi fost greşit nu doar din punct de vedere 

moral, ci mai mult de atât, ar fi dovedit că nu 
ştim să apreciem ceea ce avem, iar în final, ne-
ar fi pus într-o postură delicată. 

Cu fiecare zi, a devenit mai aproape de noi 
şi de nevoile noastre. În prezent, este colegul 
la care putem apela atunci când ni se face dor 
de prima zi de şcoală sau de excursii, deoarece 
putem revedea fotografiile şi părerile noastre 
de atunci, ne oferă posibilitatea de a trăi din 
nou anumite momente, senzaţii, bucurii. Este 
colegul care ne face să râdem, atunci când nu 
suntem binedispuşi. Acolo avem notate toate 
lucrurile haioase spuse de elevi, de profesori şi, 
mai mult decât atât, în el se oglindeşte atmosfera 
clasei. De acest coleg suntem mândri, întrucât 
toţi am investit în el încă de la bun început 
încredere şi răbdare.

O imagine are menirea de a înlocui mii de 
cuvinte, precum emoţiile vorbesc o limbă pe 
care oricine o poate înţelege. Ar fi ridicol să 
încep prin „a traduce” semnificaţia fotografiilor. 

28 de elevi, 1 diriginte + UNU
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Pot să spun însă, în şoaptă, că pe spatele cărţilor 
de joc scrie “Carpe diem!” şi înclin să cred că 
şi aceasta este “o informaţie genetică” pe care 
“diriga” ne-a transmis-o inspirat... 

Maniera scrierii diferă de la un subiect la 
altul. Atunci când este vorba de proiecte pe 
care le-am organizat, ce implică anunţuri, 
afişe, informaţii precise, exprimarea este una 
formală, destinată cu precădere exteriorului. Ne 
identificăm cu Iona al lui Marin Sorescu, însă ne 
asumăm libertatea de a modifica tragedia după 
personalitatea “artistului colectiv”, trasând o tuşă 
fină între ceea ce înseamnă “noi” şi “ceilalţi”. 
Nu este  vorba numai de diferenţa de vârstă şi 
de mentalitate. Un detaliu nesemnificativ, un 
exemplu reprezentativ ne pot oferi persoanele 
de aceeaşi vârstă, care sunt sigură că au învăţat 
acelaşi alfabet, citesc, dar nu înţeleg în totalitate 
şi se limitează din comoditate la “a eticheta”. 
Sigur, am pendulat la rândul nostru între 
“putem scrie asta” sau “nu, e prea... mai bine 
nu!”, însă am conştientizat că firea umană tinde 
să plăsmuiască şi să se ascundă în spatele unei 
măşti comune, să se conformeze, iar pasiunile 
anemice, visurile şterse nu ne definesc. Ar fi 
nepotrivit dacă am scrie pentru altceva decât 
pentru plăcerea noastră. 

Uneori, ne-am confruntat cu reticenţa 
profesorilor în privinţa postării aşa-numitelor 
“dume”, dar cu timpul au înţeles că, de fapt, 
comicul de limbaj are loc într-o anumită 
circumstanţă, iar noi ca un colectiv declanşăm 
circumstanţa involuntar, prin urmare, noi înşine 
devenim comici. În apărarea noastră (dacă 
mai este nevoie), voi da un citat din Mircea 
Cărtărescu: „Stilul nu îl ai, ci îl eşti!”

Revenind la cea de a doua manieră în care 
sunt tipărite comentariile şi respectiv, redarea 
fidelă a unor expresii, o asociez cu ceea ce 
numesc francezii “le verlan” (ce provine de la 
“l’envers”), limba vorbită de adolescenţii din 
Franţa, codată prin inversarea unor litere în 
cuvântul de bază.

Doresc să punctez în încheiere că ceea ce 
iubim cu toţii nespus la acest blog este faptul că, 
indiferent de câţi ani vor trece de la absolvirea 
liceului, indiferent de locul în care ne vom afla, 
el ne va păstra o „amintire vie” a ceea ce am 
fost noi pe parcursul celor patru ani din ciclul 
liceal şi a modului în care am crescut, ne-am 
maturizat. Suntem cu adevărat mândri că este şi 
va fi parte din noi, căci oare ce ar fi viaţa dacă 
n-ar avea momentele ei memorabile?

Corina Buhuşi, Teodora Olaru,  
clasa a XI-a C
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De cât timp eşti voluntar în 1. 
Organizaţia “Salvaţi copiii”?

În “Salvaţi copiii” am intrat acum aproxi-
mativ doi ani…şi îmi pare rău pentru că nu am 
făcut-o mai devreme. 

Cum ai ajuns să fii voluntar în cadrul 2. 
acestei organizaţii?

Îmi amintesc că era vară şi m-am întâlnit cu 
câţiva prieteni care erau deja voluntari.   Aveau 
o activitate cu “salvaţi” şi m-am dus şi eu doar 
din curiozitate, pentru a vedea cu ce se ocupă 
ei, de ce se implică şi dacă aş putea să o fac şi 
eu. Încă de atunci am participat la prima mea 
activitate, cu toate că încă nu eram voluntar. 
Mi-a plăcut.

Care sunt motivele care au stat la 3. 
baza alegerii activităţii de voluntariat în 
această organizaţie?

Aici e simplu… mi-a plăcut. Mi-a plăcut 
pentru că simțeam că ajut pe cineva, că pot cu 
adevărat să fac ceva pentru ceilalți. Încă de mic 
mi-am dorit să am responsabilități, să socializez 
şi să fac ceva nou. “Salvaţi copiii” mi-a oferit 
această șansă și încet-încet am descoperit că e 
mai mult de atât. A fi voluntar te schimbă ca 
persoană, te motivează să faci mai mult şi mai 
bine şi te ajută să te dezvolţi.

Care au fost proiectele 4. 
în care ai fost implicat?

Sunt câteva proiecte mari 
în desfăşurare în momentul 
acesta și m-am implicat în 
toate. Avem un proiect legat 
de drepturile copiilor şi 
organizăm campanii stradale, 
ţinem prezentări cu copiii şi 
cu adulţii de asemenea, unde 
îi informăm cu privire la 

Ce înseamnă a fi voluntar la ”Salvaţi copiii!”
Interviu cu Vlad Stafie, voluntar, clasa a XI-a C

drepturile lor, au loc dezbateri şi training-uri cu 
voluntarii noi pentru a transmite  şi ei, la rândul 
lor, mesajul “salvaţi copiii!” mai departe.  Un 
alt proiect este legat de siguranţa pe internet. 
Activităţile sunt menite să informeze lumea cu 
privire la pericolele ce pot apărea pe  internet 
şi promovăm site-ul nostru “www.sigur.info”, 
un site bine structurat şi de foarte mare ajutor 
pentru cei care au neclarităţi sau probleme. Al 
treilea proiect de anvergură se numește “Tineri 
împotriva violenţei”, unde sunt şi coordoator 
de voluntari. 

Care au fost activităţile care ţi-au 5. 
plăcut cel mai mult până acum? 

Toate activităţile pe care le desfăşor sunt la 
fel de plăcute; nu faci nimic din ce nu-ţi place. 
Ai posibilitatea de a te implica în ce doreşti şi cât 
doreşti, dar dacă ar fi să aleg, școala de vară de 
anul acesta e cu siguranţă pe primul loc. Atunci 
am participat la o şcoală de vară internaţională 
alături de alţi voluntari. Am lucrat în echipă şi 
am învăţat foarte multe despre noi şi despre 
alte culturi. Ne-am dezvoltat caracterul, modul 
de gândire, modul de a comunica şi, în acelaşi 
timp, ne-am făcut prieteni, prieteni buni, cu 
care comunicăm în continuare, încercând 
să punem bazele unor noi proiecte. Ţin să 

menţionez şi o altă activitate 
în timpul căreia m-am simțit 
într-adevăr implicat într-
un proiect de anvergură, 
„Fundiţa umană”, o activitate 
în care susţinem şi ajutăm 
persoanele infectate cu HIV. 
Ne întâlnim cu toate ONG-
urile şi încercăm să arătăm 
lumii pericolele posibile, în 
acelaşi timp, dându-le sfaturi. 
Anul trecut am stabilit un nou 
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record mondial: cele mai 
multe persoane adunate 
pentru a susține ”fundiţa”. 
Tot în această vară am 
fost plecat într-un schimb 
de experienţă cu tineri din 
alte 5 ţări: Slovacia, Cehia, 
Grecia, Ungaria, Turcia, 
unde am dezbătut problema 
discriminării. A fost o 
săptămână extraordinară, 
în compania unor oameni 
minunaţi, acum prieteni 
foarte buni, alături de care m-am 
distrat, am conversat, am învăţat lucruri noi şi 
cel mai important,am învățat ce minunat este să 
dăruiești.

Consideraţi că activităţile pe care 6. 
le-ai desfăşurat au avut impactul aşteptat?

Bineînţeles! În urma fiecărei activităţi înveţi 
ceva nou şi te schimbi într-un om mai bun. Îţi 
dezvolţi anumite abilităţi şi realizezi că pe zi ce 
trece îţi place tot mai mult ceea ce faci.

Cât de des au loc întâlnirile între 7. 
coordonator şi voluntari? Dar între 
voluntari?

În principiu, au loc în fiecare săptămână, dar 
depinde şi de activităţile pe care le desfăşurăm. 
Câteodată ne întâlnim şi de mai multe ori sau, 
dacă nu s-a mai făcut ceva nou, o dată la două 
săptămâni. Întâlnirile sunt stabilite de comun 
acord cu voluntarii în aşa fel încât să putem 
ajunge în număr cât mai mare. Noi voluntarii ne 
întâlnim foarte des, având în vedere că suntem 
foarte mulţi din aceeaşi şcoală, dar discuțiile 
au ca subiect strict activitățile noastre, nu este 
vorba de socializare.

La câte întâlniri ai posibilitatea de a 8. 
participa?

Eu am posibilitatea de a participa la toate. 
Programul meu nu e foarte aglomerat şi atunci 

ajung la toate întâlnirile. 
Desigur, printre noi sunt şi 
studenţi sau alţi voluntari 
care, din pricina unui motiv, 
nu pot ajunge dar, în general, 
programăm întâlnirile în aşa 
fel încât să poată ajunge toată 
lumea.

Dacă dintr-un anume 9. 
motiv nu ai cum să ajungi 
la întâlnirea programată 
cu coordonatorul, cum 
afli ce s-a discutat la acea 

întâlnire?
În urma fiecărei întâlniri, coordonatorul 

nostru trimite un e-mail tuturor voluntarilor din 
baza de date.

Care sunt modalităţile prin care 10. 
coordonatorul te ajuta în desfăşurarea 
activităţii?

Fiecare dintre noi a participat în prealabil la 
o sesiune de informare ţinută de coordonator cu 
privire la detaliile proiectelor, la informaţiile 
care trebuie duse mai departe şi, nu în ultimul 
rând, cum să ne comportăm şi ce să facem într-o 
anumită situaţie. Când avem nelămuriri sau 
probleme, apelăm fără reţinere la coordonator 
care ne ajută să soluţionăm acea problemă. 
Tot de la coordonator, luăm toate materialele 
necesare unei activităţi, ţinând legătura cu 
acesta pe tot parcursul desfăşurării acțiunii.

Ce ai dori să se îmbunătăţească în 11. 
relaţia ta cu coordonatorii? Dar în cea cu 
restul voluntarilor?

Relaţia mea cu coordonatorii este excelentă. 
Ne înţelegem perfect, comunicăm mereu, ne 
ajutăm reciproc, râdem, glumim şi bineînţeles 
muncim. Nu cred că ar fi ceva de îmbunătăţit 
aici;  în ceea ce priveşte restul voluntarilor, sunt 
prieten bun cu majoritatea dintre ei şi comunic 
foarte mult cu cei din ”Național” și nu numai. 

A consemnat: Anastasia Cojocaru ,   
clasa a XI-a C

 

Viaţa şcolii
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Cam la acest dialog se poate reduce toată 
viaţa cotidiană din perioada comunistă - 

opt replici, dar care făceau un adevărat joc de 
cuvinte, cu subînţelesuri. Şi chiar este amuzant, 
dacă ne gândim că dialogul, de fapt, este un 
joc de replici ce ascunde nevoile: «cărţile» 
reprezintă carnea, iar acele «diferite domenii» 
sunt carnea de pui, de porc, de vită, cu şi fără 
picioare, cu şi fără măruntaie.

Naratorul ne precizează apoi că nu mai ştie 
exact dacă a făcut sau nu rost de carne, ceea ce 
a devenit un fapt secundar. Şi pe bună dreptate, 
pentru că toţi oamenii trebuiau să joace cât 
mai bine rolul de nevinovat şi să-şi ascundă 
opiniile, încât producţia orală, cu tot ceea ce 
înseamnă ea, exerciţiul verbalizării, depăşea cu 
mult producţia scrisă. Scrisul era asociat numai 
cu spaţiul public: se scriau doar articole puse 
sub semnul cenzurii foarte stricte - până să 
publici trebuia să treci prin mai multe filtre de 

verificare, ceea ce nu însemna că textul avea să 
rămână acelaşi.

Anul acesta şcoala noastră a găzduit deja două 
proiecte de informare a elevilor asupra vieţii 
de zi cu zi în Republica Socialistă România: 
„Caravana cinematografică”, unde s-au 
prezentat filmele „Amintit din epoca de aur I”,  
„Adio, Lenin” Şi „Comunism pe burta goală” 
în cadrul DocEst, ce s-a vrut a fi o abordare 
a ideilor legate de „drepturile omului” şi de 
„dezvoltare durabilă” după lansarea acestora, 
înainte de stabilirea regimului comunist în 
Europa Centrală şi de Sud-Est. Practic, am avut 
parte de o transpunere cinematografică a unor 
secvenţe ce aveau în vedere practicile cotidiene 
din timpul comunismului. Perspectiva a fost 
una amuzantă, ironică în ceea ce priveşte 
aşa-zisele reguli impuse de „tovarăş”, relaxantă, 
degajată.

Generaţia noastră vs. Comunism

„1: Cineva vinde cărţi.
2: Sunt volume groase?
1: Da, dar de acelaşi autor. Trebuie să cumperi toate volumele.
2: Aş putea să iau autori diferiţi?
1:Cred că da, dar şi ei au lucrări în mai multe volume.
2: Aş dori câteva extrase, dacă crezi că are, din diferite domenii, ceva pluridisciplinar...
1: Nu ştiu, să văd...
2: Tu ce autori ai lua? Poate că ne aranjăm, putem să-i împărţim...”
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De ce tot mai mulţi tineri cochetează cu 
ideea de comunism?

Nu am să vă răspund la această întrebare, 
însă am să vă spun ce cred eu. Personal, 
mă număr printre acei adolescenţi ce sunt 
interesaţi îndeaproape de această „epocă” din 
istoria românilor; nu ştiu exact de ce, însă sunt 
pasionată de perioada comunistă pentru că a 
însemnat o schimbare foarte mare în ceea ce 
priveşte mentalitatea în masă a persoanelor - 
probabil că nu de puţine ori aţi auzit expresia: 
„e încuiat la minte, comunist, nu alta”; probabil, 

de asemenea, că aveţi părinţi, bunici care îşi 
iau totdeauna cu ei, când pleacă de acasă, bine 
cunoscuta «sacoşă». Noi, generaţia de astăzi, 
suntem uluiţi tocmai de faptul că avem atât de 
multă libertate, încât am vrea să ne conducă 
cineva, însă nu are cine. Şi din cauza acestei 
libertăţi neîngrădite se întâmplă atât de multe 
accidente şi se declanşează conflicte. Privim în 
jur stupefiaţi cum mass-media ne manipulează şi 
ne întrebăm tot mai des: „România, încotro?”

Bălteanu Ana-Maria, clasa a X-a E

 

Foto: Roxana Stoica
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Nu de puţine ori mi s-a întâmplat să trec 
pe lângă o persoană cunoscută fără 
să o recunosc. Să trec pe lângă un loc 

adânc întipărit în memoria mea şi să nu îmi dau 
seama că ceva s-a schimbat. N-am observat, am 
ignorat. Dar asta e diferit. E mult mai grav, ai 
putea spune.  

Pare de neacceptat că viaţa poate trece pe 
lângă noi fără să observăm. Însă am aflat că 
lucrul acesta nu ţine neapărat de contextul 
socio-cultural, de rasă, naţiune sau sex. Se 
întâmplă peste tot şi e un fenomen care pare să 
ne acapareze din ce în ce mai mult.

Dezamăgire e un cuvânt indulgent pentru a 
fi folosit în a descrie cum mă simţeam în unele 
momente, încercând să înţeleg ce se întâmplă 
în jurul meu. E frapant  să observi cum, în 
momentul în care ai totul la dispoziţie, renunţi 
la a te mai interesa de ceea ce eşti şi la a căuta 
să găseşti ceea ce este cu adevărat important 
pentru tine. E nedrept poate că cei care merită 
cel mai mult au parte de puţin. Dar acesta e un 
lucru care ne determină să mergem mai departe 
şi să cerem mai mult de la noi înşine. Poate că 
de asta consider că suntem “avantajaţi”. Dacă 
n-ar fi jumătatea, n-ar fi întregul. Sau e invers? 

A cui generaţie suntem? Încotro ne îndrep-
tăm? Se prea poate să fi pierdut din dorinţa de a 
aparţine unei comunităţi odată cu instalarea din 
ce în ce mai pronunţată a capitalismului: fiecare 
om pentru el însuşi. Nu mai acţionăm ca un 
întreg, ci, de cele mai multe ori, pe cont propriu. 
Mişcările activiste par să se fi pierdut în spatele 
barierelor anilor ’60, deşi manifestaţiile recente 
din marile capitale europene se străduiesc să 
demonstreze contrariul (vezi Londra, 31 oct 
2010 - împotriva ridicării taxelor universitare 
sau Paris, 20 oct 2010 - împotriva noii legi a 
pensionării). 

Deşi pretindem de atâtea ori că ştim ce se 
petrece în jurul nostru, mulţi uităm de unde 
venim şi ce ne-a format. Dezinteresul faţă de 
cultura de orice tip e afişat ostentativ. “Eu nu 
citesc” ori “Nu mă interesează cărţile” sunt 
fraze generice care par să caracterizeze o 
decadă întreagă. E bine de ştiut, totuşi, că există 
şi exemplare care nu se încadrează în această 
specie a cărei dezvoltare e mai pregnantă cu 
fiecare an.  

Fără a restrânge aria la adolescenţii din şcoli 
ori licee mai puţin dezvoltate pe plan academic 
şi care nu au posibilitatea de a reprezenta 
concurenţi reali în domenii mai adânc explorate 
de cei admişi în instituţii de elită, principiul 
continuă să se aplice. Chiar şi în aceste medii, 
dezvoltarea personală lasă uneori de dorit. A 
cui o fi vina?

Pe de-o parte, a sistemului. Învăţământul 
românesc public este construit astfel încât 
impune un număr mare de ore de studiu pur 
teoretic, care nu pot fi necesare tuturor în 
egală măsură şi eşuează în a oferi libertatea de 
alegere elevului, restrângând astfel şi timpul 
acordat altor activităţi. Cei mai mulţi sunt de 
acord că partea practică e net surclasată de 
cea pur teoretică, lăsându-ne, la terminarea 
liceului, cu un bagaj de informaţii copleşitor 
(asta dacă suntem dispuşi să le înmagazinăm!) 
şi cu mult prea puţină experienţă practică. Însă 
chiar şi aşa, cei care doresc să facă mai mult, 
o pot face şi nu sunt puţini cei care se implică 
în activităţi sportive, creative, de voluntariat 
etc. E discutabil dacă prin a acorda mai mult 
timp liber, destinat acestor activităţi, sistemul 
ar încuraja practic aceste activităţi. Pare mai 
rezonabilă varianta în care şcolile ar pune la 
dispoziţie aceste activităţi. Deşi acest lucru 
nu se întâmplă peste tot, avem un început – în 

Ignorance is bliss
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liceul nostru, pe lângă numeroasele proiecte 
educaţionale, elevii se pot implica în Consiliul 
Elevilor, asociaţiile AGRATA şi IMPACT, 
echipele de sport ale şcolii, cor. Însă problema 
se găseşte nu la nivelul şcolilor foarte bine 
cotate şi cu rezultate academic remarcabile, 
ci în şcolile şi liceele mai mici, în care, de 
cele mai multe ori, elevii nu au astfel de 
oportunităţi. Implicarea în comunitate este la 
fel de importantă ca dezvoltarea academică, dar 
pe lângă a avea aceste oportunităţi, potenţialii 
beneficiari trebuie să fie şi informaţi, încurajaţi 
şi interesaţi de acestea.

Asta ne aduce la cealaltă latură a problemei: 
interesul adolescenţilor. Nu este suficientă 
încurajarea din partea instituţiilor de învăţământ, 
deşi ar fi foarte uşor să spunem că acestea 
nu îşi fac treaba şi să aruncăm toată vina pe 
sistem, cum se întâmplă, de altfel, în cazul 
indivizilor neinformaţi. Şi elevii trebuie “să îşi 
facă treaba”. Interesul nu se rezumă doar la a 
spune “îmi place/nu îmi place activitatea X”. 
Consider că reflecţia asupra sinelui şi asupra 

a ceea ce ne defineşte este importantă când 
vine vorba de implicare. Nu trebuie să le faci 
pe toate, la fel cum nu poţi să faci doar ceea 
ce-ţi place, alegând să renunţi când un proiect 
se dovedeşte a nu fi în totalitate în concordanţă 
cu principiile şi ideile tale. Dedicarea urmează 
implicarea, iar toleranţa e un cuvânt cheie în a 
stabili o relaţie sănătoasă cu cei implicaţi alături 
de tine. În opinia mea, acest lucru se învaţă, iar 
experienţa câştigată e de nepreţuit. Înveţi cum 
să te comporţi cu ceilalţi şi cu tine însuţi.

Pasivitatea şi dezinteresul sunt lucrurile cele 
mai periculoase nu numai pentru o generaţie, 
ci pentru o întreagă societate. O naţiune este 
sănătoasă doar atunci când refuză să urmeze 
orbeşte opiniile unor sus-puşi şi pune semne 
de întrebare. Iar pentru a ajunge o astfel de 
naţiune sănătoasă şi a ne reveni din “repaosul 
medical” post-comunist suntem datori să ne 
începem formarea încă din anii adolescenţei. 
Este perioada care ne conturează cel mai adânc 
şi sunt ani ce nu pot fi recuperaţi. Aşa că, nu fi 
spectator, implică-te!

Roxana Șoica, fostă elevă a Colegiului 
Național, în prezent bursieră a statului 

britanic
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Scriind la o revistă şcolară un articol cu un 
astfel de titlu, atitudinea mea poate părea 
- puţin spus – duşmănoasă. Acum câteva 

zile însă, m-am gândit, în urma unei discuţii, 
la elementele de cenzură. Bineînţeles, cu toţii 
ştim ce înseamnă ”a cenzura”, însă nu şi ce 
înseamnă acest cuvânt în viaţa noastră. Ca de 
obicei, voi vorbi din perspectiva mea, singura 
pe care o cunosc cu exactitate, deşi aş putea să 
presupun foarte multe lucruri.

Majoritatea dintre noi asociază cenzura 
cu ceva rău, cu o restricţie, cu o îngrădire. 
Ca nişte adolescenţi revoltaţi ce suntem, nu 
putem accepta o formă de îngrădire relativ 
nefondată. Dar haideţi totuşi să ne gândim la 
câte tipuri de cenzură există. În principal, totul 
trece prin cenzura legală, cea socială şi cenzura 
proprie. Nu ştiu dacă aţi observat, însă cercul 
se restrânge cu cât ne apropiem mai mult de 
sine. Ne supărăm adesea că suntem cenzuraţi, 
că ideile noastre nu ajung nealterate la publicul 

larg. Nu susţin această practică, dar voiam să 
vă arăt că cea mai restrictivă cenzură este cea 
proprie. Fie că vrem sau nu să recunoaştem, 
noi, instinctiv, respingem orice nu corespunde 
gusturilor, părerilor, opiniilor noastre. Acesta e 
crudul adevăr. Înainte de a acuza pe altcineva 
că te cenzurează, gândeşte-te că înainte de el tu 
ţi-ai cenzurat propria ideea de „n” ori mai mult 
decât a făcut-o celălalt, pliind-o în funcţie de 
„n” factori până ideea nu a mai fost o simplă 
idee, ci ideea ta. Fiecare dintre noi cenzurează, 
pe sine, dar mai ales pe ceilalţi, acesta e un fapt 
destul de clar.

Aşa că, înainte de a striga cu atâta înflăcărare 
„jos cenzura!”, poate ar trebui să ne gândim 
că pentru asta ar trebui să ne schimbăm atât 
fundamentele care stau la baza propriei per-
soane, cât şi pe cele care stau la baza societăţii 
în care trăim - părerea mea.

Voi ce spuneţi? „Jos cenzura!” sau nu?

Ana Maria Lupu, clasa a XI-a E

 

“Jos cenzura!”? 

Foto: Roxana Stoica
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Suntem înconjuraţi de străini de care 
putem considera sau nu că suntem legaţi 
printr-o reţea invizibilă. Funcţionăm 

după aceleaşi legi, însemnăm la fel de puţin 
dacă este să ne raportăm la zecile de miliarde 
de oameni care au trăit înaintea noastră şi care 
vor trăi după noi. Depindem unii de ceilalţi atât 
de mult, încat doar un orb ar putea susţine cu 
ardoare că individualismul este benefic. În 
esenţă, acesta oferă doar satisfacţii pe termen 
scurt, fie ele şi numeroase, şi nicidecum 
împlinirea spirituală după care tânjim, chiar 
dacă ştim sau nu că tânjim.

Voi începe prin a clarifica viziunea mea 
asupra conceptului de „împlinire spirituală”, 
întrucât sonoritatea sa este pompoasă şi mă 
duce cu gândul la un curcan care se umfla în 
pene. Nu am nicio garanţie asupra vieţilor 
anterioare sau viitoare – în caz că există –, 
dar în ceea ce  priveşte viaţa actuală, existenţa 
umană se desfăşoară pe trei planuri (şi, atenţie, 

prin aceasta nu susţin că ele ar trebui să 
cântărească egal): intelectual, fizic şi spiritual. 
Fiinţa umană este perfectibilă, este capabilă să 
evolueze oricât de mult în orice direcţie sau 
domeniu doreşte. Împlinirea spirituală, aşadar, 
presupune dezvoltarea, îmbunătăţirea, păstrarea 
conexiunii cu propriul spirit, indiferent de 
localizarea lui sau de forma în care el există.

Ca dovadă a evoluţiei intelectuale stau 
obiectele din jurul nostru şi vor sta descoperirile 
şi invenţiile zilei de mâine. Cu siguranţă că 
ramificaţiile acestei evoluţii pe plan global se 
extind la fel de bine şi fără noi, motiv pentru 
care a sosit clipa să subliniez importanţa sa 
pentru fiecare om în parte: ei bine, nu pot vorbi 
pentru fiecare dintre voi. În timp ce unii citesc 
despre viaţa lui Napoleon din pură curiozitate, 
alţii învaţă proprietăţile chimice ale alcanilor 
şi morfologia sistemului nervos central pentru 
admiterea la facultatea de medicină; în timp ce 
unii freamătă de dorinţa de a şti cât mai mult, 

Declinul unei generaţii

Foto: Roxana Stoica
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alţii freamătă de dorinţa de a îmbrăţişa cât mai 
strâns iluziile unei tinereţi-carnaval. Dacă mă 
întrebaţi pe mine, deţinem un creier pentru 
a-l folosi, alegerea optimă dintre cele două 
atitudini sus-menţionate fiind cea de mijloc. 
În orice caz, afirmaţia valabilă pentru toate 
tipurile de cunoscători este: dacă vrei o carieră 
de succes, este necesar să ai un creier obişnuit 
să fie pus la contribuţie. Invocarea motivului 
carierei îşi găseşte sensul aici prin faptul că 
se numără printre cele mai mari nehotărâri 
ale adolescenţilor şi deoarece oferă o utilitate 
generală ascensiunii pe scara cunoştinţelor.

Pe plan fizic, perfecţionarea şi întreţinerea 
sunt relativ facile. Suntem bombardaţi cu afişe, 
mesaje, cărţi, emisiuni despre sănătate şi despre 
regulile fundamentale ale unui stil de viaţă 
sănătos. Cine alege să le ignore nu se afunda 
în nicio prăpastie, întrucât calea de întoarcere 
nu este complicată. Putem oricând să renunţăm 
la anumite alimente sau să schimbăm ceva 
radical, iar scuzele pentru a nu lua atitudine 
reflectă lipsa de voinţă. Din acest motiv, deşi ar 
fi multe lucruri de adăugat, descrierea acestei 
laturi a existenţei se încheie aici.

Dacă organismul uman este un mecanism 
pus la punct până la cele mai mici detalii, nu 
la fel este şi spiritul. Spiritul nu ne dă migrene, 
usturimi sau greţuri ca să ne anunţe că ceva 
trebuie reparat şi probabil că de aceea multe 
persoane consideră nevoile şi bolile sale 
inexistente. Desigur, pentru a putea ajunge să îl 
hrănim trebuie, în general, să fie satisfăcute mai 
întâi necesităţile elementare, însă articolul de 
faţă nu va vorbi despre piramida lui Maslow, ci 
despre una din modalităţile prin care ne putem 
găsi sau regăsi. Din păcate, lucrăm în perma-
nenţă cu fapte, cu formule, suntem încurajaţi 
să ne supunem unui sistem educaţional care 
nu numai că nu ne pregăteşte adecvat pentru 
viitor, ci ne şi limitează orizonturile. Educaţia 
este, incontestabil, drumul spre succes, dar ce 
înseamnă „succes” când elevul model al acestui 
sistem, adică cel cu medii colosale şi puţine 
(de preferat 0) absenţe, ajunge să fie blocat în 

teorie, într-o gândire mecanică? 
Observ în jurul meu oameni apatici. Da, 

consider că „apatici” este cel mai bun termen 
pentru a-i descrie. Nu, nu „leneşi”, „lipsiţi de 
motivaţie” sau „aerieni”. Apatia înseamnă 
indiferenţa totală, iar aşa ceva nu există. Atunci 
merită să ne punem o întrebare de bun-simţ: 
de ce anume este generată starea asemanatoare 
apatiei la suprafaţă? După opinia mea, de lipsa 
unei pasiuni, lipsă care este o gaură neagră în 
spirit, sau cel puţin o răcire a acestuia. Ca alte 
cuvinte, spiritul trebuie să fie apropiat, cald, în 
progres. Iar pasiunea este tocmai modalitatea 
salvatoare despre care spuneam că ne ajută să 
ne (re)găsim. Cred în potenţialul fiecărui om de 
a ajuta, de a se ajuta, de a găsi sensuri noi în 
lucrurile cotidiene, de a inova, de a crea. Cu 
toate astea, o pasiune nu este o cutie frumos 
ambalată. Este inutil şi chiar stupid să recomand 
tuturor celor care se află mai mult sau mai puţin 
într-o stare de apatie să îşi găsească pasiunea 
şi cu ajutorul ei să reuşească să se deschidă lor 
înşişi. Nu toţi oamenii sunt la fel de norocoşi 
din acest punct de vedere.

Dar nimic nu este pierdut. Titlul textului, 
„Declinul unei generaţii”, mi-a trecut prin 
minte în prima secundă după ce m-am gândit 
la subiectul articolului. Nu ştiu în ce măsură 
am reuşit să păstrez legătura dintre el şi ideile 
exprimate, însă încă mi se pare relevant pentru 
că mi se pare trist (la modul cel mai serios) şi 
nedrept ca generaţia noastră şi cele ce vor urma 
să nu mai vadă pădurea dincolo de copaci, să 
îşi aleagă profesiile pe ultima sută de metri 
după statutul financiar pe care li-l vor aduce 
sau după cât de uşoară sau grea pare o anumită 
facultate. Nu am consultat statisticile pentru a 
afla dacă acest fenomen exista înainte într-un 
procentaj mai mic sau mai mare, deci vorbesc 
strict pentru ceea ce văd în prezent.

Sugerez doar să vă întrebaţi ce anume vă 
place cu adevărat. Ce vă emoţionează? Ce vă 
interesează? La ce vă pricepeţi? Încercaţi să vă 
descrieţi în gând raportându-vă la preferinţe, 
puncte forte, sentimente, trăsături morale, 
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teorie, într-o gândire mecanică? 
Observ în jurul meu oameni apatici. Da, 

consider că „apatici” este cel mai bun termen 
pentru a-i descrie. Nu, nu „leneşi”, „lipsiţi de 
motivaţie” sau „aerieni”. Apatia înseamnă 
indiferenţa totală, iar aşa ceva nu există. Atunci 
merită să ne punem o întrebare de bun-simţ: 
de ce anume este generată starea asemanatoare 
apatiei la suprafaţă? După opinia mea, de lipsa 
unei pasiuni, lipsă care este o gaură neagră în 
spirit, sau cel puţin o răcire a acestuia. Ca alte 
cuvinte, spiritul trebuie să fie apropiat, cald, în 
progres. Iar pasiunea este tocmai modalitatea 
salvatoare despre care spuneam că ne ajută să 
ne (re)găsim. Cred în potenţialul fiecărui om de 
a ajuta, de a se ajuta, de a găsi sensuri noi în 
lucrurile cotidiene, de a inova, de a crea. Cu 
toate astea, o pasiune nu este o cutie frumos 
ambalată. Este inutil şi chiar stupid să recomand 
tuturor celor care se află mai mult sau mai puţin 
într-o stare de apatie să îşi găsească pasiunea 
şi cu ajutorul ei să reuşească să se deschidă lor 
înşişi. Nu toţi oamenii sunt la fel de norocoşi 
din acest punct de vedere.

Dar nimic nu este pierdut. Titlul textului, 
„Declinul unei generaţii”, mi-a trecut prin 
minte în prima secundă după ce m-am gândit 
la subiectul articolului. Nu ştiu în ce măsură 
am reuşit să păstrez legătura dintre el şi ideile 
exprimate, însă încă mi se pare relevant pentru 
că mi se pare trist (la modul cel mai serios) şi 
nedrept ca generaţia noastră şi cele ce vor urma 
să nu mai vadă pădurea dincolo de copaci, să 
îşi aleagă profesiile pe ultima sută de metri 
după statutul financiar pe care li-l vor aduce 
sau după cât de uşoară sau grea pare o anumită 
facultate. Nu am consultat statisticile pentru a 
afla dacă acest fenomen exista înainte într-un 
procentaj mai mic sau mai mare, deci vorbesc 
strict pentru ceea ce văd în prezent.

Sugerez doar să vă întrebaţi ce anume vă 
place cu adevărat. Ce vă emoţionează? Ce vă 
interesează? La ce vă pricepeţi? Încercaţi să vă 
descrieţi în gând raportându-vă la preferinţe, 
puncte forte, sentimente, trăsături morale, 

slăbiciuni, apoi întrebaţi-vă dacă vi s-a întamplat 
vreodată să vă comportaţi în funcţie de cum 
credeaţi că s-ar aştepta prietenii, profesorii, 
părinţii să vă comportaţi. Desprindeţi-vă pentru 
câteva minute pe zi de barierele vieţii cotidiene, 
afundaţi-vă în ideile rezultate din această mică 
auto-analiză şi poate că veţi constata lucruri 
interesante.

Până la urmă, apa trece şi pietrele rămân. 
Gândiţi-vă la tot ce se află în exteriorul minţii 
voastre ca la un râu şi la tot ce creşte în voi ca la 
pietrele din proverb şi veţi realiza că voi sunteţi 
cel mai sigur lucru pe care îl posedaţi.

Ruxandra Popescu, clasa a XI-a B

Foto: Elena Alupoaie
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Ce este? 

Un test de cunoştinţe lingvistice pentru 
limba germană, ce ne permite să 
demonstrăm că avem aptitudinile 

pentru a studia în Germania sau într-o altă ţară 
cu populaţie vorbitoare de limbă germană. 
Promovarea acestui examen vine ca o atestare a 
faptului că putem sintetiza informaţiile pe care 
le primim, că putem înţelege informaţiile pe 
care le citim sau le ascultăm şi că putem să ne 
exprimăm, în mare, corect şi fluent în această 
limbă. Cu o tradiţie de 40 de ani, Sprachdiplom 
este interesul principal al politicii culturale a 
conducerii federale. 

Recunoaştere? 

Internaţională, nefiind necesare alte dovezi 
de cunoaştere a limbii germane pentru a 
continua studiile.

Nivel? 

Toţi candidaţii vor susţine aceeaşi probă 
şi, în funcţie de procentajul obţinut, vor primi 
o diplomă de nivel: B2 sau C1. Testele vor 
fi corectate obiectiv, după predare, acestea 
vor fi sigilate şi trimise în Germania spre a fi 
punctate.

Având caracterul unei diplome de Bac, 
atestatul nu urmăreşte numai cunoştinţele 
lingvistice, ci şi capacităţile intelectuale şi 
competenţele metodice şi sociale.

Condiţii?

Candidatul trebuie să fi studiat minim •	
800 de ore de limba germană. În acest 
scop, elevii ce nu au în cadrul programei 
şcolare suficiente ore, pot participa la 
cursurile organizate de domnul lector 

sâmbăta, o dată la două săptămâni, de la 
ora 8 la 11, în sălile Colegiului Naţional, 
ceea ce constituie un avantaj major. 
Şcoala în care studiază elevul trebuie să •	
fie parteneră a RFG. Colegiul Naţional 
îndeplineşte această condiţie, elevii 
putând susţine examenul gratuit de două 
ori (dacă nu obţin o notă satisfăcătoare 
la prima încercare).

Structură? 

Examenul durează aproximativ 4 ore, fiind 
structurat în patru părţi:

Înţelegerea textului citit: în această •	
probă se vor observa cunoştinţele de 
vocabular şi gramatică, aceasta durând 
85 de minute;
Întelegerea textului ascultat: pe durata •	
probei (50 de minute), candidatul va 
trebui să demonstreze capacitatea de 
a extrage global, selectiv şi în detaliu 
unele informaţii din cadrul textului 
ascultat;
Crearea unui text scris: configurarea •	
dezbaterilor argumentative pe diferite 
teme, pe baza structurilor studiate, 
timpul acordat fiind de 75 de minute;
Proba orală: este compusă din două părţi, •	
durând aproximativ 40 minute. Prima 
parte presupune un monolog bazat pe 
cuvintele-cheie primite şi ancorarea de 
răspunsuri relevante şi spontane asupra 
temei. A doua parte este bazată pe un 
monolog pregătit de elev pe o temă 
aleasă, urmat de discuţii.

Ponderea fiecărei probe este de 25 %, la 
fiecare dintre ele candidatul putând obţine un 
maxim de 24 de puncte.

Sprachdiplom

Ne priveşte
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Când va fi susţinut examenul? 

În clasa a douăsprezecea, în primăvară, 
dar în cazul în care candidatul nu trece sau nu 
obţine o notă satisfăcătoare poate susţine din 
nou examenul anul viitor.

Importanţa? 

Personal, consider atestatul extrem de 
folositor pentru că aduce avantaje notabile 
deţinătorului:

este cotat ca fiind calificarea maximă a •	
unui candidat pentru un post în cadrul 

unei firme multinaţionale sau de capital 
german;
aduce recunoaşterea internaţională a •	
abilităţilor lingvistice, fiind valabilă 
pentru continuarea studiilor nu numai 
în Germania, dar şi în spaţiul european, 
cel anglo-latino-american şi asiatic; 
este cerut drept condiţie obligatorie în •	
România, pentru obţinerea unei burse 
de studiu în Germania;
are caracterul unei diplome de Bac;•	
pe baza certificatului se poate obţine •	
calificarea de translator sau de traducător 
(autorizat).

Mădălina Tvardochlib, clasa a XI-a B

Ne priveşte 
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Etimologia cuvântului ”voluntariat” 
ne trimite cu gândul la „voluntas” 
şi la sensurile pe care le precizează 

dicţionarul latin-român: voinţă, dorinţă, intenţie, 
bunăvoinţă, bune sentimente; constatăm că 
termenii din acest câmp semantic vizează o 
trăsătură a personalităţii. Termenul voluntariat 
derivă, evident, din acesta.

Voinţa constituie o componentă psihologică 
specifică oricărei etape a vieţii – de la 
entuziasmul infantil, necenzurat, lipsit de 
reflexivitate, până la acela secondat de „recea 
cumpănă a gândirii”, dar maniera în care ea este 
orientată, canalizată, depinde de sensibilitatea, 
discernământul, maturitatea şi viziunea asupra 
existenţei a fiecăruia dintre noi.

Adolescenţa, „soră cu marile elanuri”, e o 
vârstă biologică şi spirituală care poate fi aso cia-
tă entuziasmului. Voluntariatul este o activitate 
care ţine de implicare, de realism social. Cei 
care ştiu să asculte vocea timpului lor, dincolo 
de orice ideologie politică, aceia care ştiu să-şi 
iubească semenii, dincolo de diferenţele dintre 
ei, au capacitatea de fi voluntari.

Voluntariatul poate fi generat de un eveniment 
de viaţa sufletească sau din cea socială. Mai 
puţin cultivat deocamdată în familie (suntem 
o societate încă în transformare, în căutarea 
unor repere) şi mai mult în şcoală, voluntariatul 
presupune o angajare socială, ca scop în sine, 
căreia i se asociază experienţa personală, 
vibraţia interioară, expresia trăirii sincere a 
unor convingeri.

 Înţelegând prefacerile sociale, mutaţiile 
care au loc în mentalitatea şi comportamentul 
semenilor, voluntarul polarizeză destine, e o 
trâmbiţă şi o conştiinţă care ţine trează credinţa 
că trebuie să ne pese de cel de alături şi de ceea 
ce se întâmplă în lume.

Activităţile de voluntariat au loc la nivel 

mondial (de pildă, „Marşul Mondial pentru 
Pace şi Non-violenţa” din 2009), la nivel 
naţional (cum e clubul „Impact” din cadrul 
Fundaţiei „Noi Orizonturi”), la nivelul unor 
comunităţi  mai restrânse sau se manifestă prin 
exemplul individual (al donatorului de sânge, 
de exemplu). 

Voluntarul nu are nume, se pierde în anonimat; 
e un tip generic, nedeterminabil, e insul căruia îi 
pasă de cel de alături. Atitudinea lui e tranşantă 
şi energică. El promovează sacrificiul. Sacrifică 
în primul rând timp fizic pentru a ajuta pe cei 
în suferinţă, pentru a rezolva probleme sociale 
sau pe cele care vizează echilibrul ecologic, se 
implică în ceva ce crede. Împărtăşind aceleaşi 
convingeri cu grupul, el poate mobiliza energii 
şi schimba destine, poate construi un ideal 
comun unei generaţii. Istoria umanităţii a 
demonstrat acest lucru. E un mod de a participa 
la istorie, un mod prin care tinerii veghează în 
miezul prezentului, considerat transformator. 
Noi percepem cu simţurile acutizate cadenţa 
vremii şi vedem lumea ca pe un vast laborator 
al prefacerilor. Aspiraţiile mărunte, personale, 
se topesc în tumultul idealului comun şi grupul 
afirmă triumful vieţii energice.

Ecourile lumii din afară se amplifică în 
sufletul voluntarului, generând o tensiune 
lăuntrică. El devine o conştiinţă lucidă, angajată 
la vârsta la care întrebările grave îl asaltează, 
iar răspunsurile îi angajează fiinţa. Membrii 
grupului devin copărtaşi la împlinirea unui scop 
pentru a trăi bucuria faptei bune, pacea inimii. 

Tânărul crede că poate schimba lumea, că 
poate converti răul în bine, că omul se poate 
salva prin credinţă şi iubire, că poate promova 
valorile morale. Zâmbetul unui copil bolnav 
ori sărac, încrederea în viaţă a muribundului, 
progresul social ori salvarea planetei sunt 
bucuriile noastre.

Fii şi tu voluntar!

Ne priveşte
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Clubul „Impact Naţional” a luat fiinţă la 
începutul anului şcolar 2009-2010. În decursul 
anului trecut clubul nostru a organizat trei 
proiecte : „Be a mentor!”, „Colorează viaţa!” şi 
„Zâmbete pentru zâmbete”, avându-i ca lideri 
pe doamnele profesoare Camelia Chihăroi, 
Antoaneta Luchian şi Mihaela Butnaru, în 
colaborare cu doamna profesoară Silvia 
Sofron.

 Deschiderea clubului „Impact Naţional” din 
acest an şcolar a fost una la care ni s-au prezentat 
proiectele de anul trecut şi tabăra „Viaţa”, 
o oportunitate de dezvoltare a abilităţilor 
personale, a muncii în echipă şi a spiritului de 
lider. Am fost surprinşi să constatăm numărul 
mare de elevi care doreau să se înscrie în clubul 
nostru şi totodată, mulţumiţi pentru că proiectele 
noastre au avut un ecou în cadrul şcolii.

 Mărturisesc că experienţa dobândită în 
cadrul acestor proiecte a contribuit mult la 

dezvoltarea noastră personală. Îmi amintesc un 
moment care m-a impresionat foarte mult: pe 
parcursul proiectului „Colorează viaţa!”, care 
a constat în pictarea unei camere la Spitalul 
„Sfânta Maria”, toţi membrii clubului nostru 
au dorit să fie implicaţi, să picteze micul lor 
colţişor, astfel încât am ajuns să ne disputăm 
puţinul spaţiu din cameră.

O semnificaţie deosebită pentru noi au avut 
vizitele din cadrul proiectului „Be a mentor!” 
la centrul „Sfânta Marina” pentru că am fost 
impresionaţi de zâmbetele sincere ale copiilor 
şi de faptul că am reuşit să aducem un strop 
de culoare în viaţa acestora, oferindu-le un mic 
cadou şi implicându-i în jocuri distractive.

Sperăm să construim un adevărat cult al 
muncii, al valorii şi al omeniei, individuale şi 
colective, metamorfice, care să ne dea nouă şi 
altora demnitate.  

                                                           
Anastasia Cojocaru, clasa a XI-a C       

Ne priveşte 
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Cum s-a născut această pasiune a ta 1. 
pentru fotografie ?

S.S.: Înainte de toate, fotografia este o 
artă prin care se pot transmite privitorilor 
sentimentele, stările de spirt, ideile pe care 
ni le produc anumite peisaje, aspecte ale 
realităţii, instantanee. Această pasiune a 
mea pentru fotografie a luat naştere cu 
aproximativ 5 ani in urmă, când eram încă 
un copil. Am mers într-o excursie în Italia, 
unde, întâmplător, eram singurul care aveam 
un aparat de fotografiat şi am fost rugat să 
fotografiez obiectivele culturale pe care urma 
să le vizităm. Am acceptat încântat această 
provocare, căci ştiam că o fotografie reuşită îţi 
pune în evidenţă personalitatea.

 Ce anume preferi să fotografiezi?2. 
S.S: Îmi place foarte mult să fotografiez 

maşinile, deoarece le-am admirat de mic copil, 
ca orice băiat. Însă, de multe ori, sunt solicitat 
să particip ca fotograf la diferite evenimente 
mondene şi nu numai.

 Eşti membru al unui club  de 3. 
fotografi?

S.S: Da. Se numeşte Old School Motorsport 
(OSMS) şi a fost înfiinţat în anul 2007. Din 

întâmplare, navigând pe internet, am dat de 
site-ul lor şi, fiind curios, am citit cine sunt, cu 
ce se ocupă şi am dorit să îi cunosc mai bine. 
Prima întâlnire face-to-face a avut loc la o 
reuniune săptămânală a clubului. La început, 
a fost mai dificil, nu prea cunoşteam membrii, 
întâlnirile erau la o oră destul de târzie (9 seara) 
şi nu puteam să-mi conving părinţii că e vorba 
de pasiune şi nu de o pierdere de timp, dar am 
ţinut legătura pe cât posibil; am început să ne 
împrietenim şi aşa am ajuns să fiu membru 
fotograf al clubului.

În momentul de faţă, fotografia a 4. 
rămas tot o pasiune?

S.S: Desigur, cu diferenţa că în momentul 
de faţă această pasiune este şi răsplătită 
uneori cu bani, alteori cu sponsorizări pentru 
deplasările la evenimentele auto din ţară.

Această oportunitate te-a ajutat într-5. 
un anumit fel?

S.S: Sincer, da! Întâlnindu-i pe actualii 
mei colegi din club, mi-a fost de mare folos, 
deoarece prin ei am cunoscut şi alte persoane 
interesate de ceea ce fac şi mi-am făcut relaţii 
printre fotografi sau sportivi din domeniul 

Fotografia - artă sau o pasiune efemeră?!...
Interviu cu Sorin Singurelu, elev în clasa a IX-a D

Ne priveşte
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auto. Am început să am experienţă în fotografia 
auto.

Te-ai gândit să converteşti această 6. 
pasiune într-o profesie în anii care vor 
urma?

S.S: Desigur, am de gând să urmez o facultate 
pentru a mă perfecţiona şi pentru a afla cele mai 
ascunse secrete ale artei fotografice; şi, de ce 
nu, la rândul meu să le insuflu această pasiune 
pe care o simt eu şi altor adolescenţi.

Până în momentul 7. 
actual, ţi-a afectat, într-o oarecare 
măsură, studiile (sau timpul 
pregătirii pentru şcoală) această 
pasiune?

S.S: Nu, nu s-a întâmplat să fiu 
atât de preocupat de ceea ce fac încât 
să am probleme la şcoală, deoarece 
am tot sprijinul părinţilor şi acest 
lucru îmi conferă siguranţă şi linişte. 
Cred că sunt cu adevărat norocos că 
pot face ceea ce îmi place.

Dacă ar trebui să le transmiţi un mesaj 8. 
adolescenţilor de vârsta ta care împărtăşesc 
aceeaşi pasiune pentru arta fotografiei ca şi 
tine, care ar fi acesta?

S.S: Să nu renunţe niciodată la ceea ce le 
place, în cazul nostru arta fotografiei, pentru 
că este un univers aparent simplu şi înţeles de 
oricine, dar în esenţa lui ascunde numeroase 
comori care te ajută să priveşte lumea şi din altă 
perspectivă.

Interviu realizat de Lavinia Văraru,  
clasa a IX-a D

Ne priveşte 
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De fiecare dată este dificil să gândeşti o 
definiţie pentru Qwan Ki Do. O artă 
marţială este ceva care se practică, 

se simte, se trăieşte.. Un complex de exerciţii 
fizice, o şcoală de comportament şi chiar o 
metodă de a te cunoaşte şi de a te înţelege – un 
mod de viaţă. 

Una dintre cele mai vechi şi, în acelaşi 
timp, dintre cele mai practicate arte marţiale 
vietnameze, Qwan Ki Do-ul cere un efort 
deosebit în practică, dar aduce în schimb 
echilibru fizic şi emoţional. 

Prietenie şi respect,
Încredere şi loialitate,
Voinţă şi tenacitate,

Competenţă şi înţelepciune,
Putere de luptă şi cavalerism,

Sinceritate şi armonie,
Curaj şi bucurie,

Dorinţa de victorie...

Qwan Ki Do-ul înseamnă toate acestea 

împreună şi niciuna separat.
Qwan Ki Do înseamnă:

Multitudine de tehnici de braţe şi - 
picioare
Tehnici de imobilizare, baleiere şi - 
proiectare
Tehnici de forfecare, aplicate chiar la - 
nivelul gâtului
Tehnici de animale: şarpe, vultur, cocor, - 
maimuţă, mantă religioasă şi înlăţuiri 
din stilul beţivului;
Tehnici de arme tradiţionale „Co Vo - 
Dao”: baston lung, bastoane scurte, 
tonfe, nunchaku cu 2 sau 3 elemente, 
sabie de lemn, halebardă, paloş, diverse 
tipuri de cuţite, lanţ, evantai, cerc, suliţă, 
sabie vietnameză etc.
Luptă competiţională şi luptă reală, - 
tehnici de autoapărare
Gimnastică energetică „Tam The”- 
Elemente din dansul dragonului „Vu - 
Lan”
Deplasări şi eschive rapide.- 

Qwan Ki Do

Ne priveşte
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În tot ceea ce a făcut, Maestrul Pham Xuan 
Tong a rămas fidel tradiţiilor ţării sale natale şi 
culturii strămoşilor.

Denumirea acestei metode a fost aleasă 
din două motive: omagierea maestrului 
Chau Quan Ky, menţionându-l în denumirea 
stilului nou creat şi punerea în valoare a două 
elemente fundamentale oricărei arte marţiale: 
Khi (energia) şi Dao (calea). Din acestă dublă 
preocupare s-a născut denumirea de Quan 
Khi Dao (calea energiilor vitale), care pentru 
uşurinţa pronunţiei a devenit Qwan Ki Do

Quan reprezintă întregul (căutarea unui 
echilibru corporal, conştientizarea spaţiului, 
stăpânirea mişcărilor, armonia gesturilor). Khi 
reprezintă energia (concentrarea şi controlul 
fluxurilor energetice, completarea Yin-Yang). 
Dao este calea (drumul spre stăpânirea corpului, 
ce porneşte din plan fizic şi duce la echilibrul 
mintalului). Toate acestea ar putea forma o cale 
a vieţii.

Qwan Ki Do nu înseamnă pur şi simplu 
să înveţi o tehnică marţială, ci mai cu seamă, 
să înveţi o artă a vieţii, să înveţi să devii nu 
numai om puternic, ci mai ales o fiinţă, o fiinţă 
echilibrată în ceea ce priveşte atât corpul, 
mintea, cât şi sufletul. Perfecţiunea pentru cel 
care comandă înseamnă să fie pacifist, pentru 
cel care luptă – să fie fără mânie, pentru cel care 
vrea să învingă – să nu lupte, pentru cel care se 
serveşte de oameni – să se pună dedesubtul lor. 
Trebuie să învingi fără să lupţi, să convingi fără 
să vorbeşti.

Dacă fiinţele umane ar dedica o parte din 
existenţa lor pentru a se descoperi pe sine, 
umanitatea ar accede la un nivel de perfecţiune 
fără seamăn, pentru că imperiul voinţei ar 
anihila tot ceea ce este meschin şi atunci 
fericirea ar străluci în toată splendoarea sa. 
Qwan Ki Do-ul, fiind o metodă care permite să 
se descopere puterea spiritului, posedă deci o 
valoare inestimabilă.

Ignat Adelina, clasa a IX-a C

Ne priveşte 
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În prezent, muzica joacă un rol foarte 
important, apărând în viaţa noastră nu doar 
ca formă de distracţie, de relaxare, ci şi ca 

formă de exprimare a propriei personalităţi.
Cu toţii ascultăm muzică şi avem preferinţe 

pentru anumite genuri muzicale, astfel încât ele 
ajung să devină o parte importantă din viaţa 
noastră. Majoritatea influenţelor se resimt  în 
rândul adolescenţilor. Aceştia, aflându-se în 
perioada în care totul pare să se transforme 
în propria lor fiinţă şi în relaţiile cu ceilalţi, 
sunt mai vulnerabili şi mai deschişi la diverşii 
factori sociali.

Şi cum în zilele noastre muzica joacă un 
rol important în societate, mulţi dintre tineri 
au început să se indentifice cu muzica pe care 
o ascultă, lucru ce a dus şi la o catalogare a 
acestora prin încadrarea în diferite categorii 
(rockeri, rapperi, punkeri, raveri şi poate că mai 
puţini decât ar fi de dorit – amatori de muzică 
clasică).

Indiferent de gen, muzica devine o 
componentă esenţială a existenţei noastre şi ne 
poate modela într-un anume sens personalitatea. 
De aceea, fără ea totul ar fi superficial, anost 
şi plictisitor. O muzică bună te poate atrage 
într-un  magazin de unde poate nu doreai să 
achiziţionezi  ceva, muzica  potrivită poate da 
savoare  momentelor speciale din viaţa noastră, 
poate face doi oameni să se îndrăgostească, să 
se împace pur şi simplu, te poate transforma 

dintr-o persoană apatică într-una plină de 
viaţă.

Aşa cum suntem diferiţi ca înfăţişare, vârstă 
sau caracter, aşa suntem diferiţi şi în preferinţele 
pentru muzică. 

Dar oare cum gândesc şi cum se raportează 
la muzica  pe care o ascultă azi tinerii? 

La întrebarea «Ce muzică asculţi?», 
răspunsul invariabil  al liceenilor şi nu numai, 
ar fi «Aproape orice». Căci gusturile nu se 
conturează doar în jurul unui anumit gen 
muzical.  Cei mai importanţi factori care 
determină genul de muzică ascultat sunt starea 
de spirit şi activitatea desfăşurată într-un anumit 
moment .

Există şi tineri  care au gusturi bine conturate. 
Bineînţeles, cultura lor muzicală s-a format ca o 
consecinţă firească a lecţiilor de muzică urmate 
în particular şi,  poate , a educaţiei primite în 
familie. Dar din păcate numărul acestora este 
într-o continuă scădere. Majoritatea tinerilor se 
limitează la ascultarea genului de muzică fără 
niciun mesaj profund. 

Dar oricum ar sta lucrurile, este clar faptul 
că muzica a constituit dintotdeauna o formă 
excelentă de exteriorizare a celor mai adânci 
trăiri, o modalitate prin care fiinţa umană 
se eliberează de constrângerile şi presiunile 
cotidianului şi poate aspira spre un plan unde 
echilibrul şi armonia interioară se restabilesc.

Cosmin Zugravu, clasa a IX-a C

Adolescenţii şi muzica
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Adolescenţa este etapa de trecere de 
la copilărie la maturitate. Termenul 
provine din latinescul „adolescere”, 

care înseamnă „a creşte”. Adolescenţa nu este 
reprezentată doar de o serie de schimbări fizice, 
dar şi noi gânduri, trăiri, relaţii cu cei din jur. 
Un adolescent nu mai este nici copil, dar nu îl 
putem numi încă nici adult. În această perioadă 
esenţială a vieţii, adolescentul  îşi doreşte 
independenţa, insistă să îşi afirme personalitatea, 
să îşi definească identitatea. Vârsta adolescenţei 
este caracterizată prin apartenenţa la un grup, 
adică anturajul. 

Pentru a putea vedea dacă anturajul are 
influenţe pozitive sau negative, trebuie să ştim 
ce se înţelege prin acest termen.

Anturajul este reprezentat de totalitatea 
persoanelor care constituie mediul social 
particular al cuiva, care înconjoară în mod 
obişnuit pe cineva. Cu alte cuvinte, anturajul 
este reprezentat de mediul social  al unei 
persoane. De cele mai multe ori, oamenii iau 
decizii în funcţie de prietenii pe care îi au, 
pentru a se integra mai bine într-un grup.

Acest lucru este determinat de dorinţa de 
socializare pe care noi o simţim,  care este 
firească. Toţi vrem să avem mai mulţi sau mai 
puţini prieteni cu care să împărtăşim experienţele 
de viaţă, ideile,  evenimentele importante  din 
viaţa noastră (cum ar fi ziua de naştere)  şi, nu 
în ultimul rând, să avem un sprijin atunci când 
ne este  mai greu.

Influenţa pozitivă a grupului presupune 
consecinţe extrem de favorabile şi se poate 
manifesta în mai multe forme. Cercul de 
prieteni pe care îi avem poate să ne dea un 
imbold şi să ne facă să fim mai corecţi cu noi 
înşine, mai buni, să ne ajute  în trecerea peste 
anumite obstacole. De asemenea, prietenii ne  

pot da curajul necesar  să ne implicăm în lucruri 
pe care  nu le-am făcut până atunci, cum ar fi, 
de exemplu, voluntariatul sau  participarea la 
un spectacol  în scopuri caritabile.

În schimb, există partea  mai puţin 
îmbucurătoare a situaţiei. Influenţa negativă a 
grupului poate avea consecinţe grave asupra 
comportamentului şi a devenirii adolescentului. 
De obicei,  influenţele negative vin de la 
persoanele care vor să treacă  drept prietenii 
noştri, dar nu sunt. Ei ne introduc într-o lume  
nouă, dar greşită ca orientare. Ne dau libertate 
deplină, pentru că aceasta  dorim, nu? Însă, de 
cele mai multe ori, adolescentul nu ştie cum să 
gestioneze această libertate şi poate face alegeri 
greşite. Noi dorim să ne afirmăm independenţa 
şi de aceea câteodată ne vedem  puşi în situaţii în 
care   aşa- zişii prieteni  ne dau ceea ce dorim.  

Primii paşi sunt mai grei, să înveţi cum să 
fumezi, de exemplu, iar de aici totul devine mai 
uşor. Anturajul  îţi poate crea o iluzie a ceea 
ce eşti cu adevărat. Te face să te simţi liber şi 
aparent puternic, ceea ce toţi  adolescenţii vor, 

Anturajul şi influenţele pozitive sau negative  
asupra adolescenţilor
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te face  să te simţi important  şi îţi dă impresia  
că ai dreptul să faci ce vrei. De aici pornesc 
toate problemele. 

Pentru că tânărul trăieşte  iluzia  că totul 
este permis şi posibil, când vrea şi cum vrea. 
De aceea,  dacă nu vrei   să faci teme nu le 
faci; dacă nu vrei să înveţi, nu înveţi. Astfel în 
grupul tău de prieteni vei fi admirat pentru că 
ţi-ai spus punctul de vedere, că  ţi-ai  afirmat  
opinia şi că aparent ai devenit cineva, dar în 
realitate pierderile sunt aproape ireparabile. De 
aceea trebuie să avem grijă ce fel de prieteni 

 

avem şi în cazul în care ne-am dat seama că 
ne aflăm într-un grup care ne face să o luăm pe 
un drum nepotrivit, să avem curajul de a spune 
„nu” şi să părăsim acel grup, căutând în timp 
alţi prieteni.

Concluzia  este că anturajul poate fi benefic, 
dacă prietenii noştri  ţin cu adevărat la noi şi 
dacă vom căuta şi vom promova la rândul nostru 
sinceritatea în relaţiile interumane, lăsându-ne 
ghidaţi şi de cei care au experienţă şi ne pot 
sfătui înţelept.

Tiberiu Ciuc, clasa a IX-a C

Foto: Georgiana Jianu
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S-a sunat. Profa intră în clasă, se aşează 
la catedră şi începe să strige catalogul 
ţinând degetul pe ecran ca să nu sară 

rândurile. Din urma ei mai intră doi colegi 
pentru oră.

– Vă rog frumos să ne scuzaţi, am fost până 
la cabinet. E ultima oară...

– Da, da, da! Treceţi.... la locuri.
Profa continuă să strige catalogul, când este 

din nou întreruptă de un coleg care intră in 
clasă:

– Vă rog frumos să mă iertaţi, doamna 
profesoară, m-a reţinut doamna dirigintă!

– Da, da, da. Treci la loc! Repetă profa cu 
acelaşi ton sacadat şi rapid. Acum... să vedem 
ce-am avut de pregătit pentru astăzi...

Toţi suntem încordaţi, cu privirile aţintite în 
caiete şi capetele aplecate. Brusc, aproape nu 
mai respirăm.

– Popescu!
– Da, doamna profesoară, vă rog frumos să 

mă scuzaţi, dar nu am avut timp să mă pregătesc 
pentru astăzi...

Nu de alta, dar nimeni nu cred că s-a pregătit 
pentru astăzi. Noi nu ne pregătim în general, 
însă ştim să vorbim sau, cel puţin, încercăm. 
Când suntem ascultaţi aşteptăm să ne sufle 
unul dintre colegii din jur sau  le suflăm noi 
lor, dacă sunt în situaţia critică de a trebui să 
”improvizeze” ceva şi, dacă nu există această 
posibilitate, debităm fel de fel de gogomănii să 
ne scuzăm ori  „vorbim” despre ce ne amintim 
de ora trecută, după ce ni s-a comunicat titlul, 
bineînţeles. Rare sunt obiectele la care ne 
pregătim cu adevărat şi rare sunt orele la care 
este pregătită mai bine de jumătate de clasă. 
Uneori, pentru a ne proteja unicitatea, avem şi 
aşa- zişii „salvatori”. Probabil că mulţi dintre 

voi, cei care citiţi, aţi avut  printre voi un fel 
de bufon al clasei, omul cu glumele; aşa avem 
şi noi „eroii zilei”- unele personaje de sex 
masculin, dar, de regulă, feminin, care învaţă 
pentru o anumită oră la comandă sau pentru că 
ştiu că sunt ascultate, ori pentru că dăm lucrare, 
ori pentru că îi rugăm noi, înainte de oră, pe 
motiv că ei „ştiu întotdeauna”. Uneori ne pot 
salva doar citind tema pe care am avut-o.

Un profesor, odată, era ironic la adresa mea 
pentru că, după ce am dat un test fulger cu o zi 
înainte, iar în ziua aceea l-a dat din nou, tot aşa, 
pe neaşteptate, spunea că:

– Ei, dar doar ce credeţi voi, că Stănescu şi-a 
învăţat pentru astăzi? Niciunul dintre voi nu a 
învăţat!  Însă i-a mers neuronul şi şi-a amintit 
răspunsurile de ieri. După ce a luat 6 ieri, azi a 
luat 9!

Însă ce să facem? Ăsta e liceul şi încercăm 
să rezistăm!

Într-o altă zi am avut o întrevedere mai 
„specială” cu ai mei colegi şi le-am propus să-
mi lase în scris părerea lor despre ”rezistenţa” 
noastră în cadrul orelor de curs la tot ceea ce 
înseamnă noutate ştiinţifică. Răspunsurile au 
fost multe dintre cele mai ciudate şi amuzante. 
De exemplu, o colegă şi-a început ”confesiunea” 
printr-un pasaj de genul: „Noi suntem un fel de 
tufe de Bahlui pentru că ne ducem la cabinet 
chiar dacă nu avem nimic[...]”

Alţii, mult mai realişti, au spus direct unul 
dintre motivele principale:

„Suntem o clasă altfel din cauza unei 
prejudecăţi apărute, ”mai nou” conform 
căreia toţi cei care nu intră la mate-info rămân 
repartizaţi la filologie. Cum nu dorim să 
contrazicem pe nimeni, ne străduim să dovedim 

De ce suntem ceea ce suntem sau Încă o dată despre filo

A.S. Acesta este un pamflet, a se citi ca atare. Orice eventuală apropiere de situaţii sau persoane reale 
ESTE CU TOTUL ÎNTÂMPLĂTOARE.
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valoarea de adevăr a acestei aserţiuni.”
Revenind la unicitatea clasei noastre, vă 

prezentăm şi alte opinii, pentru ca imaginea să 
fie una de ansamblu, nu degeaba ”am învăţat” 
de curând despre tehnica pluriperspectivismului 
în romanul camilpetrescian şi că mai multe 
subiectivităţi nu fac niciodată cât o obiectivitate 
(via Manolescu, desigur):

Optimistul:
„Cred că elevii din clasa noastră vor fi toţi 

nişte oameni cu adevărat de succes, indiferent 
de ce spun alţii.”

Revoltatul:
„Noi avem o cultură generală vastă, suntem 

destul de uniţi, creativi şi interesaţi chiar 
să  învăţăm lucruri FOLOSITOARE. Noi nu 
suntem o clasă «obişnuită», doar că tot ceea ce 
este diferit nu este bun ( în opinia unora).”

Ei, hai. Nu chiar o cultură generală „vastă”, 
dar destul. Oricum, la întrebările care ni se pun 
nu ştim neapărat să răspundem imediat, însă, 
dacă auzim răspunsul, ni se pare cunoscut. E şi 
asta ceva. În plus, de când mă ştiu, am câştigat 
la „Conquiztador” la separeul între prieteni. 

Şi pentru că m-am abătut de la subiect, 
propun să relatez mai departe istorioara clasei 

mele, aşa cum e ea: cu un olimpic naţional la 
franceză şi cu un vicepreşedinte în Consiliul 
Şcolar, dar care totuşi este o clasă slabă. De 
aceea, voi ataşa unele pasaje care spun pe scurt 
din ce cauză am fost etichetaţi aşa:

„Statutul pe care l-am dobândit vine atât din 
lipsa de interes a elevilor datorată incapacităţii 
profesorilor de a-şi face ora plăcută, cât şi 
din dezinteresul unora dintre noi faţă de ore, 
ignorând avantajele învăţăturii[...]”

Într-adevăr, nu ne putem lăuda cu multe 
pauze în care am constat că „băăăi, chiar a fost 
faină ora trecută!”.

„Suntem consideraţi ca fiind o clasă slabă 
din pricina faptului că numărul absenţelor la 
noi în clasă este mai ridicat[...]”

„Noi suntem aşezaţi pe trepte mai joase 
deoarece unii de la noi din clasă chiulesc foarte 
mult. Şi eu sufăr de această boală şi a ajuns o 
obişnuinţă. Acest lucru ne dezavantajează cel 
mai mult.”

Şi cum avem şi noi în clasă ”personaje 
rotunde”, să nu le omitem nici pe cele 
„neologice”:

„Presiunea exacerbată asupra elevilor 

Foto: Georgiana Jianu
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reiese din continua descurajare a profesorilor 
(«sunteţi incapabili, infantili») şi din temele şi 
cerinţele oarecum inutile (adusul manualelor 
la şcoală, deşi nu se lucrează din acestea; acest 
fapt poate avea repercusiuni grave asupra 
sănătăţii – scolioză”).

Înainte de a încheia, nu vreau să-i uit pe 
ceilalţi colegi ai noştri de suferinţă, alături 
de care împărţim pasiunea pentru filologie, 
indiferent dacă sunt mai mari sau mai mici 
decât noi:

„Clasa în care sunt este cel mai frumos 
lucru  care mi s-a putut întâmpla, după un an 
de calvar undeva unde sigur nu-mi era locul.”, 
mărturiseşte un tânăr filolog. Jos pălăria şi bine 
te-ai regăsit, cum s-ar zice.

Revoluţionarii (mai mari, dar nu neapărat):
„Da, frate, chiulim! Chiulim pentru că 

ŞTIM şi suntem INTELIGENŢI să ne adaptăm  

la situaţii stânjenitoare. Între un 4 şi un absent 
tu ce ai alege? «Păi de ce nu mergeţi la oră cu 
lecţia învăţată ca să nu trebuiască să lipseşti?» 
Pentru că suntem FIINŢE UMANE, nu roboţi 
mecanici care să tocească.”

Şi oamenii cu explicaţiile:
„– deoarece ei nu ştiu cum e socializarea în 

clasa noastră;
– pentru că învăţătura nu te face mai bun, ci 

”mai cultivat”;
– pentru că mulţi preferă un absent în locul 

unei note slabe;
– pentru că notele mici nu înseamnă neapărat 

un nivel slab, ci, poate, şi ocuparea cu o altă 
activitate.”

O colegă a încheiat printr-un mesaj, adresat 
tuturor:

„A se vedea bârna din ochiul tău înainte de 
a vedea paiul din ochiul altora.”

A consemnat tot ”o filoloagă”,
Ana Maria Bălteanu, clasa a X-a E
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Adolescenţa este vârsta la care omul, 
deşi  nu s-a descoperit  încă pe deplin 
şi nu şi-a stabilit idealurile şi scopurile, 

priveşte pentru prima dată spre infinit, 
conştientizând ruptura care s-a produs când a 
fost lăsat în lumină, ruptură  ce îl condamnă 
veşnic să profaneze idei în cuvinte. Atunci, 
încercând să îşi creioneze schiţa propriului 
sine, încercând să găsească un scop vieţii şi să 
fugă de Nimic, omul nu face decât să-şi creeze 
propriul cer, propriul ideal, care, după cum 
afirmase Lucian Blaga, „se naşte ca o lacrimă 
din plânsu-ţi”, ceea ce presupune detaşarea de 
o copilărie idealizată şi construirea corăbiei 
vikinge cu care va trebui să navigheze în lumea 
desacralizată.

O imagine emblematică pentru adolescenţă, 
văzută ca perioadă a construirii sinelui, este 
poezia Adolescenţi pe mare, de Nichita Stănescu, 
unde adolescenţii devin stăpâni ai mării, 
învăţând să îşi înfrângă teama de necunoscut, 
fiecare cădere, fiecare umbră de nesiguranţă 
devenind restabilirea 
echilibrului între 
eu şi univers: „mai 
rezemându-se cu 
braţul, de curenţi,/ 
mai sprijinindu-se 
de-o rază ţeapănă 
de soare”, echilibru 
redat prin imaginea 
unor adolescenţi 
„calmi şi zvelţi”.

Astfel, des-
chi zându-se către 
Necunoscut, ado les-
centul nu face decât 
să se integreze într-un 
întreg, drept pentru 
care adolescenţa va 

rămâne momentul la care omul va reveni pentru 
vindecare, pentru a-şi înţelege un prezent în 
care nu mai are putearea de a se revolta, în 
care sângele învolburat şi-a găsit cursul calm şi 
implacabil, el devenind doar un „chip de lut” ce 
se mişcă descompus. Chiar dacă rememorarea 
adolescenţei este furtunoasă, neîmpăcată fiinţa 
nu poate să nu se gândească împlinit, fericit la 
acele zile în care lumea întreagă părea un vapor 
călătorind pe mări învolburate, când momentul 
demitizării era doar ziua ce nu avea să vină, căci 
tinereţea dimensiona doar un ceasornic oprit în 
casa unui alchimist al timpului.

Adolescenţa este vârsta unor metamorfozări 
rapide, surprinzătoare, prin care, din copil, 
fiinţa umană devine om, când se conturează 
personalitatea celui de azi, devenire virtuoz 
conturată de Oscar Wilde în Portretul lui Dorian 
Grey, ipostazarea modului în care o idee poate 
deschide abisuri în sufletul uui om, abisuri ce 
trebuie închise printr-o luptă cu sine, o luptă 
care devine abandonare în braţele plăcerii, 

Aspiraţiile adolescenţiei

Foto: Georgiana Jianu
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confruntare cu subconştientul, instinctele trezite 
la viaţă şi care îşi cer dreptul de manifestare. 
Şi, deşi fiinţa va încerca în permanenţă să se 
schimbe, să înlăture umbra unui trecut pe care 
poate nu îl mai consideră viu, real, se va lovi de 
cicatricile brăzdate pe suflet de căderi, de vise 
neîmplinite, iar cufundarea în banalitate nu face 
decât să confere dimensiuni gigantice fricii de 
Necunoscut, pe care adolescentul o înfrânge 
prin dorul romantic de nemărginit al geniului 
eminescian. 

Chiar dacă omul încearcă să se agaţe în 
permanenţă de profan, pe fruntea lui rămâne 
scrisă anarhia adolescenţei, care îi permitea 
să acceadă la o formă superioară de existenţă, 
determinându-l să îşi confrunte puterile cu zeul, 
însă omul matur oprimă visele adolescenţei, 
vise pe care nu le mai înţelege. În adolescenţă, 
omul luptă pentru a-şi crea un scop în viaţă, 
încearcă să cunoască totul, să refacă întreaga 
istorie a cunoaşterii, să demitizeze forme 
consacrate, pentru a se înălţa prin prisma 
sufletului învolburat, însă o dată ce fiinţa şi-a 
tras pe chip masca de reacţii-şablon a societăţii, 
toată acestă sete de necunoscut se pierde, căci, 
o dată cu maturizarea vine şi „îmburghezirea în 

Abis”. Însă, deşi fiinţa nu va reuşi să acceadă 
la o cunoaştere de ordin superior, să reînnoade 
legătura cu un înger ce i-ar permite salvarea, pe 
fruntea sa palidă vor rămâne scrise idealurile 
şi aspiraţiile sale de adolescent, adolescent care 
nu ştia ce este dragostea, dar se gândea la ea, 
care, în singurătate, visa sau scria romane de 
dragoste ori scrisori de adio, dedicaţii pe coaja 
copacilor...  era el în faţa lumii care îi oprima 
setea de ideal, ideal care nu reprezenta visuri 
palpabile şi materiale precum cele pe care 
omul matur le are, ci idealuri de adolescent. 
Ei sunt cei care visează să îşi integreze trupul 
firav în lumină, să sărute stelele, să viseze sub 
apă, îmbrăţişând astfel totul, sufletul său fiind 
deschis spre lume, înaripat de energia ascunsă 
a macrocosmosului, de acea simţire divină pe 
care Mefisto o vedea în Faust.

Astfel, o radiografie a acestei vârste, a 
acestei exuvii, relevă imaginea unui titan, 
capabil să răstoarne întreaga ordine cosmică, să 
o confrunte cu a Zeului, însă un titan al cărui 
sânge învolburat se pierde în Negura timpului, 
adultul de mai târziu nefiind decât materia 
informă, carapacea părăsită de adolescent în 
zborul spre infinit.

Brenda Istrate, clasa a X-a C
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Din păcate nu putem vedea suflete 
mergând pe stradă şi, deci, primul lucru 
pe care îl observăm la o persoană este 

exteriorul. „Omul face haina, nu haina pe om” 
este expresia pe care o aud atât de des şi totuşi 
tind să cred mai mult a doua parte a sintagmei: 
„haina face pe om”. Nimănui nu-i place să 
recunoască, dar devenim tot mai superficiali. 
Oameni urâţi se ascund sub haine frumoase şi 
reuşesc astfel să compenseze şi să amăgească. 
De asemenea, oameni foarte frumoşi pot fi 
ascunşi sub haine nepotrivite.

 
Dar, mai concret, ce spun hainele despre 

noi?
Personal, le consider un adevărat univers cu 

rol compensatoriu. În perioada dificilă a crizei 
am asistat la o explozie de sclipici şi paiete. 
Majoritatea oamenilor ce au fost constrânşi 
vestimentar (de o uniformă, de exemplu), atunci 
când „scapă” de acest factor, se îmbracă haotic, 
strident. Ca exemplu avem mai mulţi români: 

ieşiţi într-un week-end după-amiaza în parc şi 
veţi fi loviţi de culori stridente (cer atenţie) şi 
combinaţii exagerate ce vor să trimită, presupun, 
la libertate şi la o stare materială bună. Dar 
atunci când nu poţi să porţi un simplu tricou 
din bumbac sau o cămaşă albă, poţi considera 
că te îmbraci bine? Când o persoană ştie cât 
valorează şi cine este se va îmbrăca elegant şi 
decent.

Să fii decent înseamnă să te respecţi pe tine şi 
să îi respecţi pe ceilalţi. O persoană ce urmează 
tendinţele modei este preocupată de propria 
imagine şi, deci, de opinia celor din jur. Dar 
fidelitatea exagerată faţă de trenduri trădează o 
stimă de sine scăzută.

Aspectul exterior poate spune atât de multe! 
Poate fi folosit ca o modalitate de exprimare, 
este o formă de comunicare indirectă, un ajutor 
în interpretarea şi înţelegerea propriei persoane 
şi a celorlalţi. Poate fi o oglindă... sau poate să 
nu fie nimic... în funcţie de superficialitatea care 
ne caracterizează mai mult sau mai puţin.

Cojocaru Andreea Ilinca, clasa a IX-a C
 

Importanţa vestimentaţiei în viaţa cotidiană

Foto: Georgiana Jianu
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Înainte de a citi vreau să te gândeşti ce 
înseamnă succesul pentru tine. Lasă-mă 
să ghicesc: constă cumva în bani? Poate 

în popularitate? De acord, aceste lucruri pot fi 
considerate definiţii ale succesului, însă eu con-
sider că a avea succes înseamnă cu mult mai 
mult. Probabil crezi că mă refer la fericire… 
da, poate fi şi asta, dar, cu siguranţă, trebuie să 
fie ceva un pic diferit, pentru că a fi fericit ţine 
exclusiv de percepţia ta, ceea ce nu este întru 
totul adevărat şi în cazul succesului.

Hai să-ţi dau un exemplu: o persoană fericită 
poate fi o femeie/un bărbat care toată viaţa 
şi-a dorit un copil şi, în sfârşit, i s-a îndeplinit 
dorinţa; o persoană fericită poate fi un om care 
şi-a dorit să fie cu cineva de când a întâlnit-o/l-
a întâlnit şi, în sfârşit, i s-a îndeplinit dorinţa. 
Înţelegi la ce mă refer? Succesul este, de fapt, 
atingerea unui ideal propriu, o dorinţă, un vis 
împlinit, dar într-un cadru social; nu poţi avea 
succes de unul singur, între patru pereţi, fără 
privirea celorlalţi. Cu alte cuvinte, succesul ţi-l 
faci singur, nu alţii îl fac pentru tine prin ceea 
ce spun. Tu eşti singurul care ştie ce şi cum ai 
realizat, dar ceilalţi confirmă într-o anumită 
măsură realizările tale. Consider că este vorba 
de o stare de echilibru, un sentiment care te face 
să simţi că nu mai lipseşte nimic din viaţa ta.

Visurile sunt, după părerea mea, lucrurile ce 
ne împing în a ne realiza idealurile. Însă pentru 
cei care au ţeluri mai înalte, la care nu toţi pot să 
ajungă, există ceva mai important, poate chiar 
cel mai important aspect al acestui su biect. Cu 
toţii am auzit de la părinţi, prieteni şi profe-
sori că singura cale de a atinge succesul este 
prin munca grea şi trudă, prin nopţi nedormite 
în faţa caietelor şi cărţilor greoaie. Cu tot re-
spectul faţă de cei care afirmă asta, însă opinia 
ca atare mi se pare total greşită şi de o mare na-
ivitate. Este adevărat: un ignorant nu va atinge 
niciodată vârful piramidei, întrucât cultura stă 
la baza inteligenţei, însă ceea ce contează mai 
mult decât munca asiduă este pasiunea. Un om 

fără pasiune, care doreşte să atingă succesul, 
este un om pierdut asemenea unei corăbii fără 
echipaj, ce inevitabil va naufragia oriunde va 
fi purtată de curent. De exemplu, fiecare dintre 
noi cunoaşte câte un “tocilar”, cel puţin. Deşi 
ştiu multe şi la fiecare oră regurgitează lucru-
rile pe care le-a dictat proful, nu ni se par nişte 
oameni cu adevărat inteligenţi, ci, mai degrabă, 
nişte legume lipsite de emoţii cu care nu poţi 
purta un dialog ca între oamenii normali. El, 
tocilarul, se concentrează pe toate materiile şi 
se chinuie să aibă mereu note bune, însă nu are 
un obiectiv al său, nu are o pasiune sau vreun 
talent, nimic aparte, este doar o umbră de om 
. Pasiunea, imaginaţia şi inteligenţa sunt trei 
lucruri care pur şi simplu nu pot exista unul 
fără celălalt; dacă există oameni inteligenţi fără 
imaginaţie, eu cred că sunt nişte ciudăţenii ale 
naturii, dar nu într-un sens neapărat bun. Dacă 
faci un lucru cu pasiune şi nu eşti niciodată pesi-
mist, căci dacă vei începe de la premisa “nu”, 
vei eşua întotdeauna, inevitabil vei ajunge un 
om împlinit. Spun asta deoarece succesul se 
realizează cu gândul şi cu inima. Acestea sunt 
lucrurile care ne diferenţiază unul de celălalt: 
unii gândesc şi simt mai putin, alţii mai mult, 
pentru că orice faci trebuie să faci pentru tine şi 
să simţi că o faci pentru tine. Dacă nu-ţi place, 
mai bine renunţă, nu e nicio pierdere pentru ni-
meni. Foarte puţini oameni pot spune că sunt 
diferiţi şi că sunt nişte persoane de succes, căci 
puţini ajung la acea stare de echilibru când se 
pot opri pur şi simplu şi răsuflă uşuraţi. Puţini 
oameni care au făcut averi uriaşe sunt fericiţi 
în adâncul sufletului, aşa cum puţini oameni 
populari simt cu adevărat că au pe cineva lângă 
ei. Secretul este, deci, a fi sigur pe tine, a simţi 
cu inima, a te gândi în fiecare zi la visul tău şi 
a face ceva cu pasiune pentru a-l atinge. Doar 
aşa vei reuşi să-ţi atingi cu adevărat visul, căci, 
dacă vei gândi în acest fel, nu va fi doar posibil, 
ci inevitabil.

Mihai Niculae-Grigorescu, clasa a X-a E 

Succesul. Un punct de vedere
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Mereu mi-am dorit să scriu ceva 
extraordinar, ceva ce nu s-a 
scris niciodată, dar a fost dorit 

întotdeauna. Şi-am să scriu orice voi putea, în 
speranţa că voi reuşi să ajung la nivelul presei... 
un loc unde se discută şi se dezbat probleme 
existenţiale, se detaşează lumea, se relaxează la 
o ţigară şi încep să scrie fel de fel de articole, 
după dezmeticirea dată de o cafea tare, fără 
zahăr, făcută la un espresor stricat care varsă 
apă. Alţii scriu lângă sticle aruncate de bere şi 
shot-uri de Tequilla, alţii pe notele stricate de 
chitară neacordată şi cei mai mulţi îşi exprimă 
iritarea, după o partidă ratată de tenis de masă, 
pe care au plătit-o cu ultimii bani din căptuşeala 
buzunarului.

Am să scriu... o poveste despre pietrele 
zgâriate şi lemnul atins de timp; despre reflexia 
neoanelor în tonuri de portocaliu; despre dungi 
roşii de sânge aruncate de un artist neînţeles 
pe pereţii reci, cuprinşi de muzică. Voi scrie, 
poate, despre lipsa oamenilor pe la orele după-
amiezii, ce au lăsat un loc cultural în pustietatea 
evanescentă. Fie că va dura zile întregi; fie că 
voi începe la ora 14:00 după şcoală; fie că va fi 
gălăgie şi muzică neînţeleasă; fie că mâine am 
test la română; fie că nu mai am ţigări şi doar 
câţiva bani în portofel; fie că sunt obosită şi voi 
avea nevoie de un energizant care, oricum, e 
prea scump; fie că stau pe-o bancă de lemn în 
faţa unui televizor amorţit; fie că sunt singură 
lângă un cappucino cu gust intens de zahăr; fie 

că scriu pe-o masă plină de scrum, cu un creion 
neascuţit...

E frig, deşi afară adie vântul printre raze, iar 
eu sunt tot filoloagă, deşi ai mei şi-au dorit să mă 
vadă printre culegerile de matematică... Şi chiar 
dacă trăiesc într-un contrast, pe care nu l-am 
schiţat decât prin încăpăţânarea mea, provocată 
de o personalitate zbuciumată, voi fi mereu 
undeva criticată de părerile răutăcioase; voi 
arăta mereu diferit, îmbrăcată în haine colorate 
cu modele ciudate sau în tonuri de negru pur, 
cu geci de piele şi bocanci zgomotoşi... voi fi 
singură undeva cu muzica mea rock, scriind 
şi încercând să fiu înţeleasă măcar din punctul 
acesta de vedere.

Şi uite că stau iar lângă o cafeluţă, cu 
oameni în spatele meu care pretind a nu mă 
cunoaşte, dar care se întreabă ce caut eu aici 
c-un caiet mâzgâlit, în faţa unor ceşti goale. 
Şi iar n-am scris ceva extraordinar cum mi-
am dorit; iar am terminat ţigările cumpărate în 
fugă de la tonetă; şi, ca de fiecare dată, iar mă 
nemulţumeşte ceasul, care ticăie împotriva mea 
şi-a programului. 

Chelneriţa simpatică, dar care nu prea 
primeşte bacşiş, îmi arată că vrea să închidă şi 
eu va trebui să plec ca de fiecare dată cu gustul 
de cafea pe buze, cu poftă de ţigări şi cu lipsa 
banilor aruncaţi pe viciile mele. S-a trântit uşa 
cu salteaua ei portocalie, s-a închis caietul meu 
şi, odată cu el, şi Clubul Presei.

Ema Iordache, clasa a X -a E

Mereu în Clubul Presei
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Vă  propun să vă lăsaţi într-o dimineaţă cu 
bună ştiinţă telefonul acasă. Unii cred 
că au experimentat deja acest lucru. 

Vă rog totuşi să reluaţi experienţa sau măcar 
să încercaţi să v-o reamintiţi. Veţi constata că 
sunteţi foarte agitaţi şi vi se pare că aţi rupt 
contactul cu lumea, că cine ştie cine v-a căutat 
sau cine ştie ce problemă importantă a riscat 
să fie nerezolvată, nu ştiţi cum să ajungeţi mai 
repede să recuperaţi ”preţiosul” obiect şi nu vă 
vine să credeţi când verificaţi lista nesfârşită 
cu apeluri nepreluate sau când deschideţi (deja 
panicaţi) mesageria.

 Telefonul a devenit un „rău necesar”, un 
„rău” pentru că deranjează atunci când eşti 
implicat într-o anumită activitate, o necesitate 
pentru că rezolvă probleme, comprimă distanţe, 
vindecă dureri sufleteşti, modelează destine, 
astâmpără furii, trimite urări...

Telefonul este purtătorul de voci, e sursa de 

informaţii de pe internet, o sursă inepuizabilă 
de informaţii pentru copiat, „comoara” cu piese 
muzicale, cu fotografii preferate, în sfârşit, 
devine prietenul cel mai bun alături de care 
adormi seara şi duşmanul care te trezeşte din 
somnul dulce al dimineţii, e cel care face „gafe” 
atunci când cineva „te spionează”, e amicul care 
ne face să roşim la şcoală în timpul orelor, când 
sună, sau când suntem surprinşi dând mesaje pe 
sub bancă. 

Telefonul e cel care ne face să credem uneori 
că semenii noştri vorbesc singuri, e acela care 
ne deranjează în mijloacele de transport pentru 
că ascultăm cele mai curioase convorbiri, în 
sfârşit, e emiţătorul care ne face să tresărim 
uneori şi cel care ne dă bătăi de cap când îl 
pierdem sau ni se fură.

Dincolo de bucuriile şi necazurile pe care ni le 
oferă, e un element de tehnologie indispensabil 
existenţei noastre.

Anastasia Cojocaru, clasa a XI-a C

Fără telefon, cu telefon...

 

Adolescentia



44 •   SPRE LUMINĂ 

De ce plângi? Doar nu vrei să-ți întinzi 
rimelul? Te uiți la reflexia ta în oglinda 
liftului. O lacrimă strălucește pe obrazul 

palid. Nu te mai prosti cu copilăriile astea. Mai 
ai de coborât doar două etaje și ajungi la culise, 
unde te așteaptă machiajul, aranjarea părului și 
pregătirea hainelor. Inspiră cât de adânc poți și 
afișează-ți zâmbetul acela superb pe care ei te-
au învățat cum să-l valorifici. Doar nu vrei să 
arăți rău în seara ta cea mare.

Liftul ajunge la parter, ușile se deschid, iar 
tu ieși, îndreptându-te spre spatele scenei, unde 
toată forfota abia a început. Mergi mecanic pe 
lângă rândurile imense de scaune fără să te mai 
minunezi de numărul lor așa cum obișnuiai să 
faci, nu observi camerele de filmat care altă 
dată te impresionau și nici nu te mai uiți la 
scena fabuloasă, care demult dădea naștere la 
vise noi.

Toată lumea zâmbește și te privește admirativ 

când îți faci apariția. Nici nu te-ai așezat bine pe 
scaun că au și apărut patru domnișoare în jurul 
tău care încep să îți aplice pe față toate acele 
chimicale. Ştii că machiajul va dura câteva 
ore așa că închizi încet ochii, în timp ce mii de 
gânduri încep să-ți fugă în toate direcțiile.

Ah, oricât de mult ți-ai dori, nu poți să uiți ce 
s-a întâmplat noaptea trecută. Încă îți mai mușcă 
din piept privirile lor. Eleganță, stil, faimă, bani, 
frumusețe, mașini scumpe, șampanie, petreceri 
albe, lume selectă, vise, televiziune, orașe mari, 
hoteluri luxoase, lumini, admirația tuturor... mai 
ții minte, scumpa mea, care era idealul tău? Mai 
știi cum visai la camera ta de hotel? La toate 
acele prezentări de modă extravagante și pline 
de stil... la pictoriale, la blițuri, la interviuri? Ai  
vrut să fii frumoasă, mereu admirată  de toți. 
Voiai să devii un înger coborât pe podium ce 
radiază prin unicitate. Îți plăceau călătoriile și 
credeai că așa vei ajunge să vezi întreaga lume. 

“Fericirea” din spatele modei

 

Foto: Georgiana Jianu
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Ți-ai închipuit că îți vei lărgi grupul de prieteni. 
Iubeai frumosul și sperai că așa îl vei atinge și îi 
vei afla înțelesul. Îți imaginai că această pasiune 
va fi ceva plăcut de explorat. Dar, lasă-mă să-
ți spun, draga mea, că a fi manechin nu e un 
hobby, ci o meserie adevărată. Cariera de model 
nu e una atât de ușoară pe cât îți imaginai, nu-i 
așa? Dar nimeni nu-ți putea spune câte nopți 
urma să plângi în camera ta de hotel. Nu știai 
că e mult mai mult decât lejeritatea de a merge 
pe o pereche de tocuri, relaxarea deplasărilor, 
plăcerea machiajurilor și purtarea unor rochii.

Orbită de acel stil monden de viață, nu ți-ai 
dat seama că încet, încet, ai devenit marioneta 
lor. Te aranjează precum un cobai după placul 
lor și faci tot ceea ce ți se spune. Stomacul ți 
se strânge la gândul că pe masa de lângă tine 
este un bufet suedez, dar bineînțeles că tu nu 
vei gusta nicio firmitură. Ştii foarte bine că nu 
vei încheia niciun contract cu marea companie 
Coco Chanel dacă te îngrași un gram. Nici nu 
mai bagi în seama ultimele probleme grave pe 
care le-ai descoperit  la nivelul sănătății tale, că 
doar  „arta cere sacrificii”.

Nu-ți mai amintești numerele de telefon ale 
prietenilor tăi, ai uitat pe ce stradă locuiești și 
cu greu mai știi cum arată chipul fratelui tău. De 
mult nu mai ai un iubit. Doar ești un model de 
succes. El nu poate să-ți înțeleagă și să-ţi accepte 
programul. Ești mereu pe drumuri, nu mai ai 
locul tău, iar somnul l-ai dat de mult uitării. 
Cum ai putea să mai ai timp și pentru o viață 
socială? Noua ta viață e cariera de manechin, 
ai uitat? E mult mai palpitant acum. Tot timpul 
ești râvnită, vânată și hărţuită de ei. Zâmbește, 

nu clipi, doar ești fotomodel! Toți vor stare de 
la tine. Te rogi de ei disperată să oprească jocul, 
doar ca să te poți odihni și tu puțin. Dar așa ceva 
este imposibil! Tot universul vrea pictoriale, 
cum să te oprești?  Dar cine știe că pozele alea 
ascund un copil speriat și îngrozit? Te inundă 
un gust amar când vezi cum toți bărbații se 
adună în timp ce le curge dorința din ochi. Nici 
unul dintre ei n-are timp să privească la copilul 
inocent din tine pentru că femeia a reușit să-i 
orbească pe toți.

Nu știi cine sunt, ce vor de la tine, de ce 
urlă în fața ta? De ce ai atâta machiaj și de ce 
ți se văd coastele? De ce se agită toți și fug în 
toate părțile? De ce fac toate astea? Te dor încă 
blițurile lor care încă îți mai mușcă din carne.

Acum te gândești ce seară urmează să ai. 
Ce lung e podiumul, ce albă-i mintea ta și 
ce negru e machiajul. Te-ai săturat de toate 
astea. Epuizarea fizică și stresul continuu te-
au copleșit. Dai pe gât energizantul pahar de 
șampanie înainte să arăți lumii întregi cât de 
frumoasă ești, cum strălucesc diamantele pe 
tine și ce viață perfectă își închipuie toți că ai.

Vrei cu disperare să ajungi din nou în lift ca 
să începi iar să plângi și în brațe să poți să te 
strângi. Sunt infinite fetițe ce visează la tine și 
la camera ta de hotel, dar nu le poți spune câte 
nopți vor plânge în camera LOR de hotel.

Eu sunt idealul tău, ai uitat? Tu m-ai ales și 
m-ai obținut. Nici nu mai contează sacrificiile și 
compromisurile pe care le-ai făcut atunci când 
obții ce îți dorești. Dar dacă ai fi știut toate astea 
de la început, ţi-ai mai fi dorit să mă cunoşti?

Ines Râmbu, clasa a X-a E
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Când recitesc pagini din jurnal, îmi aduc 
aminte cu o umbră de tristeţe de vara 
trecută. Îmi aduc aminte de ce am făcut 

împreună cu cercetaşii la ieşirile din iunie şi din 
iulie – şi nici acum nu îmi vine să cred că totul 
a trecut atât de repede şi că acum este doar o 
amintire.

În primul sfârşit de săptămână din iunie 
am mers împreună cu majoritatea temerarilor 
centrului local Iaşi la Bucium. Am dormit în 
cort două nopţi şi am petrecut momente foarte 
frumoase împreună cu cercetaşii. Am învăţat 
să-i cunosc mai bine pe fiecare dintre ei şi 
experienţa mi-a demonstrat ce înseamnă să 
dormi la cort – a fost prima dată când am trecut 
prin acestă realitate. Mi-am dat seama că cel 
mai important aspect al vieţii sunt prietenii şi 
am realizat că a te simţi bine împreună cu ei 
înseamnă enorm.

Fiecare zi debuta cu încălzirea după noaptea 
în care amorţisem în corturi – şi prima dată 
când am făcut-o cu unul dintre lideri mi s-a 
părut dură. Am avut febră musculară toată 
săptămâna (unul dintre motive fiind acela că 
noaptea am făcut câteva zeci de genoflexiuni, 
pentru că somnul nu ni se agăţa deloc de gene 
şi vorbeam între noi!). 

Jocurile sunt o parte importantă din fiecare 
ieşire organizată de cercetaşi. Din fiecare joc 
învăţăm câte ceva. Ne relaxăm şi ne pregătim 
pentru viaţă în acelaşi timp, iar un mod mai 
plăcut de a realiza acest lucru nu există. Unul 
dintre cele mai originale jocuri pe care le-am 
făcut în hike a fost cel de noapte: am intrat în 
pădure în grupuri de câte patru, la miezul nopţii; 
liderii se aflau acolo, ascunşi după trunchiuri de 
copaci, jucând rolul lui „Bau-bau” – şi au reuşit 
să ne sperie, mai ales pe unii dintre noi!

Acum, când revăd cu mintea fiecare detaliu al 
acelor trei zile, îmi amintesc de fiecare impresie 

dulce pe care mi-o lăsau activităţile. Focul de 
tabără din ultima noapte a hike-ului, programul 
de seară pe care l-am pregătit împreună cu 
temerarii (am intonat cunoscutul cântec The 
Lion Sleeps Tonight), apoi tristeţea în care eram 
învăluiţi cu toţii a treia zi dimineaţă, când am 
strâns corturile şi rucsacurile, totul a creat în 
jurul luminişului pe care l-am „explorat” pentru 
trei zile o aură de fericire candidă pe care razele 
soarelui o făceau şi mai strălucitoare.

După hike-ul de la Bucium a urmat campusul 
temerarilor, care a avut loc în estul ţării, în 
localitatea Creţeşti. Iniţial, trebuia să campăm 
la Tarcău, dar vremea ploioasă ne-a obligat să 
schimbăm ţinta campusului. Pentru ca plecarea 
pe care o aşteptam atât de mult cu toţii să fie totuşi 
posibilă, ne-am sculat la 4 dimineaţa pentru a 
prinde trenul spre Creţeşti. Însă începutul brusc 
al campusului i-a asigurat succesul, pentru că 
cele şase zile petrecute la marginea pădurii, 
împreună cu alţi unsprezece temerari şi lideri, 
au fost unele de neuitat. Am învăţat din jocuri, 
dar şi din poveşti scurte – produs al fanteziei 
noastre călătoare sau cunoscute de generaţii – 
şi am trăit împreună momentele frumoase ale 
unei veri care îmi va rămâne în amintire ca 
fiind cea în care am participat pentru prima dată 
într-un campus.

Cu jurnalul în braţe, mă întreb cum va fi în 
continuare la scout. Îmi revin în minte chipurile 
tuturor prietenilor pe care mi i-am făcut acolo 
şi pe care i-am cunoscut foarte bine în timpul 
celor două ieşiri. Îmi amintesc de jocurile şi 
de poveştile pe care le-am spus în hike şi în 
campus. Îmi ridic privirea şi mi-o izbesc de 
sticla fotografiei din faţa mea: o fotografie 
în care, înconjurată de temerari şi de lideri, 
zâmbesc fericită.

Dincolo de tot ceea ce înseamnă universul 
pentru noi, şcolarii, copiii obişnuiţi care venim 

Dincolo de vară

Adolescentia
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în fiecare dimineaţă în sala de clasă, există 
momente în care simţim că viaţa nu înseamnă 
numai coridoare şi, apoi, acelaşi drum monoton 
către casă, către biroul cu zeci de caiete odihnind 
pe el. Este unul dintre momentele în care ştiu 
că, de fapt, voia bună, prietenii şi o gură de aer 
proaspăt înseamnă viaţă. Uit de caiete, uit de 
şcoală, uit de panoul cu olimpici şi am, măcar o 
dată în viaţă, puterea de a spune stop. Pentru că, 

 

dincolo de orice chip peste care şcoala a aşezat 
straturi de cultură şi drumul spre casă, straturi de 
praf, se află un suflet care într-un anumit moment 
va putea să se desprindă de acest univers şi să 
înţeleagă că viaţa înseamnă relaxare, bucurie, 
culoare, sentiment, imaginaţie. 

Poate că acesta este cel mai important lucru 
pe care l-am desprins din scout.

Iulia Mădălina Ştreangă, clasa a VIII-a C

Foto: Elena Alupoaie
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Cititorul din peșteră, aceasta este cartea 
pe care doresc să v-o recomand tuturor 
acelora care v-ați plictisit de  constanta 

”listă de lecturi” pe care trebuie să o parcurgem 
conform programei școlare.

Romanul lui Ruy Zink prezintă câteva 
avantaje serioase: are o acțiune alertă și care te 
ține cu sufletul la gură, are drept protagonist un 
adolescent care iniţial nu este deloc împătimit 
de lectură (deci, seamănă cu noi toţi), e subţirică 
(nu ai timp să o uiți pe noptireră) și poate fi 
înţeleasă diferit în funcție de vârsta la care o 
parcurgi. În esenţă, cartea prezintă aventurile 
trăite de un adolescent în paralel cu universul 
cărţilor, plin de lucruri necunoscute și care se 
dovedesc fascinante.

În primul rând, trebuie să precizăm faptul că 
naratorul-copil a avut mult curaj, dovedindu-ne 
asta prin acţiunile înfăptuite: s-a aventurat pe 
barcă alături de niște necunoscuţi, a salvat 
harta căpitanului din valurile nesătule ale mării 
şi, în final, s-a împrietenit cu o bestie numită 
Anibalector. 

Salvarea lui Anibalector de la grădina 
zoologică nu aduce o recompensă băiatului, 
ci aparent o pedeapsă, cea mai dificilă dintre 
toate: coşmarul de a deveni scriitor. Dar ea mai 
înseamnă ceva: şansa de a avea un prieten – 
unul neobișnuit, dar, fiecare dintre noi suntem 
pentru ceilalți, într-o anumită măsură, niște 
ciudați.

Prin urmare, cel mai mult m-a impresionat 
finalul cărţii:  

”După ce băiatul s-a oferit să-l ajute pe 
Anibalector să evadeze, acesta a spus:

 -     Atunci e-n regulă.
Şi, în clipa aceea, a sărit afară din groapă şi 

a aterizat lângă mine.
Tu..., am murmurat stupefiat. Tu te-ai fi - 

putut elibera până acum...
Nu, n-aş fi putut. Îmi lipsea un - 

prieten.”
Din acest fragment putem observa 

înţelepciunea şi sufletul sensibil al lui 
Anibalector, care, în adâncul inimii, ţine la 
băiat ca la propriul frate.

Concluzia este într-o anumită măsură 
asemănătoare cu cea din Micul prinț de Antoine 
de Saint-Exupery: de câte ori naratorul va citi 
o carte, îşi va aminti cu drag de Anibalector – 
prietenul lui de nădejde.

Acum intervine întrebarea mea pentru voi: 
Cine credeți că este protagonistul romanului: 
adolescentul sau Anibalector?

Următoarele rânduri reprezintă două 
fragmente dintr-un “articol” apărut într-un 
ziar imaginar despre întâmplările petrecute în 
această carte. Citiți-le cu atenție, poate vă vor 
convinge:

Cititorul din peşteră  
de Ruy Zink                            

Recenzie



49   SPRE LUMINĂ    •

CE ANIMAL! O BESTIE 1. 
EDUCATĂ!
În următoarele rânduri vom afla cu 
toţii câte ceva despre 
revoluţionara primată care a învăţat 
să citească şi să socializeze ca un om 
obişnuit.
Am aflat din interviul rapid acordat 
de această creatură că adaptarea la 
cultură a fost extrem de dificilă.
“- Eu sunt diferit. Oamenii învată 
întâi să vorbească şi apoi să citească. 
La mine a fost invers. Întâi am învaţat 
să citesc – vă daţi seama ce greu mi-a 
fost! Mulţi ani am crezut că O era L – 
şi P era R, ca în rusă... Apoi am învăţat 
să vorbesc. În schimb, gândul de a 
trăi în captivitate mă consumă...”

EVADAREA – DE NECREZUT!2. 
Bestia a stat închisă câteva săptămâni 
în captivitate, dar a evadat neajutată, 
cu mare uşurinţă, într-o singură 
seară! DE CE A STAT ATÂTA TIMP 
ÎNCHISĂ?

“Avea nevoie de un prieten… Pur şi 
simplu m-am dus să-l vizitez, apoi 
i-am zis că vreau să-l salvez. Zâmbind, 
el a ieşit singur şi a început ( după 
cum deja ştiţi ) să fugă prin oraş.” 
(declară adolescentul al cărui nume 
nu îl putem dezvălui din considerente 
de securitate). 
CUM POATE UN ANIMAL SĂ AIBĂ 
NEVOIE DE UN PRIETEN? DAR 
DA, ESTE ADEVĂRAT – FIINŢA 
ARE SENTIMENTE!
Ce evoluţie!... Cu siguranţă nu ne 
vom mai întâlni cu aşa ceva.
“Primatele izolate şi cu un anumit 
obiect/mai multe obiecte încep să îl/le 
folosească – chiar dacă nu ştiu cum, 
în cele din urmă, în cazul nostru, 
a descoperit cititul.” Adaugă un 
cetăţean.

Vă doresc lectură plăcută și, cine știe, poate 
veți descoperi în lectură un monstru... plăcut!

Theodor Amăriucăi, clasa a VI-a D
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Conform definiţiei clasice a magiei, 
aceasta constituie o tehnică şi o 
activitate-substitut, prin care omul, aflat 

într-un moment acut de criză existenţială ori 
într-o situaţie limită, îşi concretizează ritualic 
şi simbolic, printr-o satisfacere imaginară, o 
dorinţă altfel nesatisfăcută în realitate. Bulgakov 
urmăreşte să dea o formă dorinţei lui esenţiale 
de a se împlini ca artist chiar în cadrele realităţii 
şi în ciuda adversităţii acesteia, a conjuncturii 
istorice total nefavorabile. În condiţiile date, 
natura scriitorului este profund şi inevitabil 
tranzacţională. Dar, cum pactul nu se realizează, 
impulsul satisfacerii acestei dorinţe a creatorului 
de a triumfa asupra realităţii avansează înspre 
imaginarul pur, cristalizându-se pe plan psihic 
în reverie, iar pe plan estetic, în ficţiune. Rodul 
lor deplin este „Maestrul şi Margareta”.

Romanul lui Bulgakov reprezintă o 
demascare a imposibilităţii conştientului uman 
de a accepta elementul supranatural, afişând 
imagini tulburătoare prin realismul lor. El 
vorbeşte deopotrivă şi despre o umanitate în 
care se dă o continuă luptă între o putere de 
autoconvingere închistată, agăţată de sistemul 
de referinţă autocreat odată cu necesitatea de a 
fi o fiinţă socială, şi elementul ce o intrigă, ceea 
ce numim şi astăzi suprarealism, o imaginaţie 
exilată, pedepsită pentru depăşirea limitelor 
construite încă de la crearea primelor forme de 
societate.

Răsună astfel contrapunctic disperarea 
omului căruia îi sunt demolate toate reperele, 
disperarea omului separat de toate legăturile 
create în timp cu imaginea proprie, echivalentă 

cu cea colectivă, a unei lumi obişnuite. 
Vedem această umanitate orbecăind neajutorată, 
refuzând să deschidă ochii de teama luminii 
necunoscutului, pierzând jocul tocmai din 
cauza refuzului de a-l juca. 

Planurile accesate de supranatural înfloresc, 
se dezvoltă în cadrele narative ale unor poveşti 
având în comun numai contactul cu dimensiunea 
profană. 

Încă din incipit, dimensiunea rutinală a 
unui grup de scriitori este adânc zdruncinată 
de apariţia unor ipostaze multiple ale 
supranaturalului, personificate în profesorul 
de magie neagră Woland, alteritate a prezenţei 
demonice. Conflictul devine inevitabil, 
societatea refuză creditarea profesorului şi a 
discipolilor săi metamorfi şi astfel se confruntă 
cu un adevărat inamic ce ameninţă a pune în 
pericol imaginea lumii, aşa cum le fusese ea 
creată. 

Din firul narativ iniţial, se ramifică un al 
doilea plan, expunând imaginea unui alt tip 
de umanitate, aflată în antiteză, dezvăluind 
excepţia de la regulă. Astfel conturaţi, Maestrul 

Maestrul şi Margareta  
de Mihail Bulgakov                                                          
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şi Margareta par a locui o lume proprie, 
caracterizată tocmai prin absenţa acelor limite 
autoimpuse, o lume în care existenţa artei nu 
mai este pretinsă şi care stă la baza tragediei 
lor. Încep să se distingă, tocmai printr-un 
contrast evident, cele două tipuri umane, cel 
care se condamnă prin refuzul unei lumi diferite 
de perspectiva proprie şi cel care se salvează 
tocmai prin acceptarea ipostazei profane, 
ambele tipologii fiind măcinate de conflicte 
interioare ce le împing la acţiuni opuse în raport 
cu apariţiile demonice. 

Simultan celor două fire narative, se 
strecoară în substratul cărţii şi dimensiunea 
biblică a romanului, sistemul de raportare prim 
şi ultim. Punctată prin personaje atât biblice, cât 
şi istorice (Satan, Iisus, Pontius Pilat), ipostaza 
religioasă se remarcă prin însăşi neutralitatea 
sa, nefiind nici negată, nici apelată, planând 
mai presus de tot, subiectul dramei Maestrului. 

Sunt relatate, deci, două tragedii umane, 
una cauzată de prezenţa ce e considerată şi 
acceptată ca fiind malefică, opusă celei ce îşi 
caută salvarea tocmai în promisiunea nespusă 
a unei situaţii ce poate fi salvată numai prin 
existenţa elementelor mai presus de ea. Credinţa 
Margaretei poate fi considerată astfel necesară 
şi nu voluntară, dar sfârşeşte prin impunerea 

unui exemplu, a sacrificiului de sine în lupta 
pentru o cauză ce nu mai ţine de sfera propriei 
umanităţi.

Antiteza nu este transpusă numai de diferenţa 
de atitudine a umanităţii, ea se profilează pe un 
plan binecunoscut, diferenţa biblică dintre bine 
şi rău, dintre Iisus şi Satan, evocată numai prin 
reacţiile celor două tipologii umane. Astfel, 
după cum i-a fost sortit, iluzionistul acoperă cu 
figura sa emblematică, planul terestru, evocat 
de Moscova secolului al XVIII-lea, dar Iisus 
domină implacabil planul cosmic, configurat de 
transpunerea neobişnuit de vie a Bibliei.

Maestrul si Margareta este, în final, un 
roman al trecerii prin iubire de la om la supra-
om. Bulgakov l-a terminat pe patul de moarte, 
orb, dictându-i ultimele corecturi soţiei. Din 
paginile lui transpare o dorinţă nestăvilită 
de a trăi şi de a iubi, în ciuda aparenţelor că 
sentimentele cele mai pure sunt adesea într-o 
antinomie ireductibilă cu meschina lume 
înconjurătoare. 

Maestrul şi Margareta suferă pe pământ, dar 
îşi desăvârşesc iubirea în vis şi în Lună, într-
un final apoteotic al unui roman ce vizează, 
de asemenea, trezirea la viaţă a unei lumi ce 
şi-a pierdut speranţa odată cu refuzarea ideii de 
imaginar, de supraomenesc.

Ioana Lionte, clasa a XI-a B
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Romanul lui Max Frisch se conturează 
sub forma unei sume de poveşti 
ce se completează şi se contrazic, 

formând un caleidoscop de perspective ce se 
adresează laturii ludice a fiinţei. Numele meu 
fie Gantenbein poate fi considerată o carte a 
imaginaţiei lipsite de constrângere, prezentând 
jocul social din viziunea unui pretins orb.

Personajul conturat predominant începe a 
fi surprins atunci când decide să se numească 
Gantenbein şi să fie orb. O perioadă îndelungată 
a studiat avantajele pe care i le-ar putea aduce 
un asemenea rol: posibilitatea de a-i observa pe 
ceilalţi atunci când nu sunt conştienţi, puterea de 
a-şi exprima opinia fără a fi judecat, libertatea 
de a testa reacţiile din umbră. Atras de această 
nouă perspectivă asupra lumii, protagonistul 
îşi construieşte aparenţa şi începe a-şi exersa 
masca. Astfel, se urmăreşte realizarea împinsă 
până la cinism a rolului. Odată stabilit faptul că 
este orb în faţa societăţii şi acceptată de către 
ceilalţi această realitate, el descoperă faptul că 
nimeni nu se miră sau nu se oboseşte să infirme 
această ipoteză, putându-şi permite să facă 
greşeli evidente, cum ar fi golirea scrumierelor 
în faţa musafirilor. 

Această orbire a personajelor ce îl înconjoară 
este atât de persistent, încât el nu poate să îi 
dezvăluie nici măcar soţiei sale secretul într-un 
mod subtil. Astfel, Gantenbein poate să-i spună 
că “a citit” fără ca ea să remarce ceva imposibil 
în asta, întrebând-o mai departe ce crede 
aceasta despre subiect. Romanul urmăreşte 
modul în care se păstrează o etichetă automată 
asupra persoanelor ce ne înconjoară zi de zi - 
ajungem să fim orbi la orice schimbare şi să ne 
raportăm doar la imaginea pe care o păstrăm 

în minte, imagine care poate fi de multe ori 
eronată. De aici porneşte şi diferenţa dintre 
trăirile interioare şi cele exterioare ce nu sunt 
neapărat imposibil de observat, ci ignorate, 
în majoritatea cazurilor. Cinismul tranşant cu 
care este prezentată diferenţa dintre viaţa din 
interior şi cea a personajului, se desprinde din 
încercările eşuate de comunicare între cei doi 
soţi, conversaţiile reducându-se la simple clişee 
venite din obiceiuri comune.  

Acţiunea din Viaţa lui Gantenbein este 
centrată în jurul căsătoriei personajului cu o 
actriţă celebră, Lila, lucru ce, la început, atrage 
atenţia prin natura ciudată a unei asemenea 
legături. Anecdota legată de prima întâlnire a 
soţilor, repovestită de fiecare dată musafirilor, 
vine ca explicaţie a  atracţiei acestora. Lui 
Gantenbein i se schiţează imaginea de bărbat 

Numele meu fie Gantenbein  
de Max Frisch

Un joc al imaginaţiei şi al perspectivei multiple 
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întreţinut de soţie, ce trece cu vederea legăturile 
amoroase ale Lilei. Naratorul surprinde 
ipostazele cotidiene ale relaţiei celor doi cu 
o detaşare ce include o anumită ironie, astfel 
trasând un portret minuţios al felului celor doi 
soţi de a se raporta unul la celălalt.

Căsătoria Lilei şi a lui Gantenbein este 
explorată din numeroase perspective, singura 
constantă fiind orbirea presupusă a soţului. De 
pildă, naratorul o prezintă pe Lila ca pe o actriţă 
«năzuroasă» şi instabilă emoţional sau ca pe 
o contesă dependentă de droguri, cu mişcări 
de papuşă mecanică. Această modalitate de 
relatare verifică diferite ipostaze surprinzând 
mai multe finalităţi posibile ale unei căsnicii. 

Formula “îmi imaginez” este păstrată pe 
tot parcursul lecturii, sugerând trecerea de la 
o situaţie la alta, schimbarea de perspectivă, 

dar şi libertatea naratorului de la o povestire 
sau ipostază la alta. Acţiunea cărţii este lipsită 
de continuitate, Gantenbein pendulând între 
propria lui “existenţă” şi biografia lui Svoboda 
sau cea a istoricului de arta Erdelin. Cu fiecare 
rol pe care acesta şi-l asumă, trece printr-o nouă 
poveste ce ascunde substraturile ei.

Finalul cărţii surprinde imaginea unui 
cadavru ce pluteşte fără a putea fi oprit de 
autorităţi pe râul ce traversează centrul Zurich-
ului, dar şi viaţa care îşi continuă nestingherită 
cursul. Astfel lumea se închide fără o poveste 
sigură sau finalitate clară. 

Numele meu fie Gantenbein se detaşează prin 
tehnica narativă folosită şi prin multitudinea 
de perspective pe care le oferă cititorului - 
este fascinantă prin discontinuitatea ei şi prin 
maniera de abordare a naturii umane.

 
Mădălina Tvadorchlib, clasa a XI-a  B 

Foto: Roxana {oica
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Iată începutul unei cărţi sensibile, despre 
întâlnirile care pot schimba destine, despre 
viaţă, despre bucurii şi înfrângeri, despre 

devenire aşadar. Romanul lui Nicholas Sparks 
s-a bucurat de o ecranizare excepţională, aşa că, 
probabil, mulţi dintre voi cunoaşteţi filmul fără 
a fi parcurs naraţiunea. Pledoaria mea astăzi se 
îndreaptă către carte şi sunt convinsă că nu veţi 
regreta dacă vă veţi petrece o după-amiază în 
compania personajelor acestui scriitor.

Structura romanului este una deosebită, 
deoarece relatarea este realizată de naratorul 
aflat la vârsta maturităţii, care rememorează o 
întâmplare petrecută cu 40 de ani în urmă ce i-a 
marcat şi schimbat destinul.

O plimbare de neuitat surprinde o extraordi-
nară poveste de dragoste, în care imprevizibilul 
nu încetează niciodată să apară. Scopul meu 
nu este de a vă oferi o imagine despre ceea 
ce se întâmplă pe parcursul derulării alerte a 
întâmplărilor, ci să vă determine să încercaţi. 
Tot ce pot eu să vă spun e că cel mai ştrengar, 
popular, ignorant şi “cool” băiat al liceului 
ajunge să facă absolut tot ce îi stă în putinţă 
pentru o fată extrem de diferită de el: fiică 
de preot, timidă, necomunicativă, visătoare, 
aşezată sub semnul ciudăţeniei de către toţi 
colegii… Jamie şi Landon sunt protagoniştii, 
cele două opusuri puse faţă în faţă.

La prima vedere, Landon şi Jamie par a nu 
fi legaţi de niciun element comun, de niciun 
interes care i-ar putea atrage pe amândoi; însă 

faptul că două persoane atât de diferite ajung 
să trăiască o dragoste care aminteşte de cupluri 
celebre din literatura lumii, constituie tocmai 
elementul central care oferă poveştii o nuanţă 
de suspans.

Este uimitor cum destinele celor doi se 
contopesc într-unul, cum reuşesc să treacă 
peste atâtea obstacole şi cum relaţia lor pare 
a fi perfectă până în momentul când o tragică 
veste urmează să le modifice ireversibil soarta 
amândurora. Jamie suferă de o boală incurabilă, 
leucemie, iar zilele ei sunt numărate. Acesta este 
momentul în care ”inabordabilul, ignorantul 

O plimbare de neuitat  
de Nicholas Sparks

“La şaptesprezece, viaţa mea s-a schimbat pentru totdeauna... Am cincizeci şi şapte de 
ani, dar chiar şi acum îmi aduc aminte tot ce s-a întâmplat în anul acela, până în cele mai 
mici detalii. Adesea retrăiesc acel an, readucându-l la viaţă, şi când o fac, mă copleşeşte 
un sentiment ciudat de tristeţe şi bucurie... Aceasta este povestea mea şi promit să nu 
omit nimic... La început, veţi zâmbi şi, mai apoi, veţi plânge - să nu spuneţi că nu aţi 
fost avertizaţi.“
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băiat-cool” al întregii şcoli, căruia la început 
părea că nu îi pasă decât de felul în care îi stă 
părul şi care aparent nu prezenta nici un pic de 
altruism, decide să facă totul spre a-i îndeplini 
visele şi dorinţele iubitei sale. El depăşeşte orice 
obstacol şi trece peste conflictele cu părinţii doar 
pentru a asculta ce-i dictează inima şi a o face 
pe ea fericită: o cere în căsătorie pe Jamie.

Viaţa pe care o clădesc împreună nu durează 
mult. Ea devine un înger nu numai  pe  pământ,  
ci şi în ceruri, lăsându-l pe Landon singur 
printre pământeni. Întâlnirea cu ea a avut însă 
consecinţe majore asupra modului în care va 
înţelege de acum responsabilitatea, tristeţea, 
bucuria împărtăşirii unui vis. Ea l-a învăţat să 
aibă curajul de a visa, de a încerca, de a realiza. 
Îşi schimbă atitudinea şi percepţia despre viaţă, 
însă nu doar după moartea ei, ci încă din clipa 
în care a cunoscut-o. 

Romanul tratează acea diferenţă dintre 
aparenţa şi esenţa personajelor, mai ales în 
ceea ce îl priveşte pe adolescentul rebel care 
se dovedeşte a fi, de fapt, o persoană incredibil 
de sensibilă. Se pune, de asemenea, în evidenţă 
capacitatea deosebită de a sacrifica totul pentru 

fiinţa iubită şi fericirea ei. Ceea ce reuşeşte 
protagonistul indirect să ne ofere pe tot parcursul 
povestirii este o lecţie de viaţă şi un exemplu ce 
se manifestă sub semnul iubirii (este vorba, în 
esenţă, despre amprenta uriaşă pe care o poate 
lăsa o persoană asupra ta atunci când intervine 
dragostea).

Titlul sintetizează întrega acţiune şi trimite 
la tema romanului, deoarece povestea uimitoare 
de dragoste a celor doi este atât de intensă, dar 
atât de scurtă, asemenea unei ”plimbări de 
neuitat”.

În ceea ce priveşte filmul făcut după acest 
roman, acesta iese din sfera detaliilor şi a 
elementelor exacte ale firului epic, însă este 
o ecranizare bine realizată şi demnă de toate 
nominalizările şi premiile câştigate. Consider 
însă că pentru a savura mai bine povestea, 
lecturarea romanului înaintea vizionării filmului 
este o alegere mai bună.

Închei spunând că nu cred că există suflet 
care să nu fie mişcat de povestea conţinută în 
acest roman de pus în buzunarul…de lângă 
suflet. 

Ines Râmbu, clasa a X-a E
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Comicul şi tragicul se îmbină în această 
transpunere a celebrei creaţii a lui 
I.L.Caragiale, susţinută de o distribuţie 

nu mai puţin faimoasă. Radu Beligan, Al. 
Giugaru, Maria Maximilian, Florica Demion 
şi Miluţă Gheorghiu sunt doar câţiva dintre 
cei care intră în pielea personajelor create de 
dramaturg şi oferă un spectacol de neuitat 
tuturor celor care privesc teatrul în regia lui 
Jean Georgescu, realizat în 1943.

Dacă timpul la care a fost realizat spectacolul 
nu permite o rezoluţie perfecţionată a imaginii, 
talentul actorilor, naturaleţea decorului care 
se potriveşte atât de bine cu acţiunea derulată, 
nu ţin cont de epoca realizării şi se apropie de 
valoarea absolută a ceea ce înseamnă în ziua de 
astăzi „un teatru bun”. Actorii reuşesc să creeze 
atmosfera epocii prin limbajul reprodus după 
Caragiale, prin costumele şi decorul realizate 
de Ştefan Norris, iar acţiunea este dinamică, 
însufleţind personajele într-o naraţiune care 
ţine spectatorul într-o aşteptare fremătândă.

Printre cele mai însufleţite şi amuzante scene 
din producţia care poartă eticheta 
genului comedie se numără cele 
petrecute de familia-protagonistă 
la teatrul din localitate, unde 
diferite talente îşi fac apariţia 
pe scenă pentru a încânta lumea 
burgheză. Fie că sunt cântăreţe, 
fie dansatoare de cancan, fie 
domni care recită ori cântă 
poezii comice, momentele astfel 
reproduse încântă atât spectatorii, 
cât şi pe ceilalţi protagonişti, ve-
niţi la teatru pentru a se destinde.

De altfel, teatrul ocupă un 
loc-cheie în scenariul piesei. 
Acesta este locul unde Ziţa, rol 

interpretat de Florica Demion, îl întâlneşte pe 
Rică Venturiano (Radu Beligan), iar aceste 
întâlniri repetate sunt motivul pentru care 
noaptea devine... furtunoasă. Rică, în loc să 
o viziteze pe Ziţa, ajunge la soţia lui jupân 
Dumitrache (Al. Giugaru), Veta. Aceasta îşi dă 
seama de încurcătura produsă şi, în final, Rică 
şi Ziţa îşi recunosc sentimentele unul faţă de 
celălalt.

Trăsătura specifică atât acestei piese, cât şi 
celei intitulate „O scrisoare pierdută” constă 
în încurcăturile care apar pe parcursul teatrului 
din cauza iubirii. Chiriac (G. Demetru) este 
îndrăgostit de soţia lui jupân Dumitrache – 
cel pentru care lucrează ca ajutor în casă. Însă 
stăpânul nu observă nicio clipă că această 
simpatie reciprocă există, considerându-l pe 
Chiriac „un om de treabă”, un ajutor fără de 
care nu şi-ar putea duce treburile până la sfârşit. 
Cea de-a doua astfel de încurcătură o reprezintă 
relaţia tăinuită dintre Ziţa şi Rică Venturiano, iar 
mediatorul acesteia este băiatul Spiridon (Ion 
Baroi), care lucrează şi el la Dumitrache. El este 

O altfel de cronică de teatru –  
O noapte furtunoasă
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cel care transmite „mesajele de amor” dintre 
îndrăgostiţi şi cel care sfârşeşte întotdeauna 
prin a fi bătut de stăpânul său.

 Toţi spectatorii care vor avea ocazia să 
vadă această comedie cu o distribuţie unică, ce 
valorifică textul original al lui I.L.Caragiale, 
vor fi cuceriţi de modul în care personajele sunt 
reprezentate, de dinamismul care caracterizează 
întreaga producţie, de tot ceea ce, în ultimele 
douăzeci de minute ale spectacolului, trans-
formă o noapte liniştită într-una furtunoasă.  

Modul în care comicul de limbaj (folosirea 
unor termeni utilizaţi şi în piesa lui Caragiale 
pentru realizarea acestui efect – „constituţiune”, 
„prefaţiune”, „democraţiunea”, „bagabonţii”), 
comicul de situaţie (sunt nenumărate momente 
în care acţiunea încântă spectatorul datorită 

amuzamentului), dar şi comicul de caracter sunt 
îmbinate, ajută la clasarea piesei ca fiind una 
dintre cele mai  reuşite realizate în anii `40. 

Spectatorii reuşesc, cu succes, să se transpună 
în atmosfera surprinsă atât de bine în piesa de 
teatru. Modalităţile prin care acest lucru este 
posibil sunt variate, iar exemplele au fost date 
în diferite contexte. Nu am avut ocazia să 
privesc piesa cu o altă distribuţie, deşi stagiunea 
2010-2011 a  Teatrului Naţional Iaşi ar fi putut 
permite acest lucru. Din motive pe care nu mi le 
explic, piesa a fost catalogată ca fiind interzisă 
copiilor sub 16 ani. Vizionarea piesei pe suport 
DVD mi-a oferit în schimb plăcerea de a mă 
apropia şi mai mult de perioada în care aceasta 
a fost scrisă şi realizată ca un moment de teatru 
încântător din toate punctele de vedere.

Iulia Mădălina Ştreangă, clasa a VIII-a C
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Era ora 3 şi telefonul meu a început să vi-
breze sub pernă. Mă trezesc obişnuită de 
acum cu ideea.

Deschid geamul larg şi aprind o ţigară.
Mă urc pe fereastră şi încep să număr câte 

lumini sunt aprinse la blocurile din jur. Am 
renunţat de mult să număr stele.

Lumina lunii lasă o pată de lumină pe covor 
până sub patul meu, făcându-mă să observ o 
cutie albă. Nu am mai deschis-o de mult.

Privesc cum nimeni 
nu se plimbă pe alee şi 
parcă pare mai frumoasă 
aşa. În seara asta am 
văzut doar 2 maşini.

Uşa camerei mele 
se deschide încet. Îmi 
amintesc că am uitat s-o 
încui şi, speriată, arunc 
ţigara pe geam. Era doar 
Fifi. Oftez şi aprind alta.

Fifi se tolăneşte pe 
patul meu cu labele 
înainte şi mă priveşte cu ochii lui sticloşi. Scot 
limba la el pentru că mă simt de parcă m-ar ju-
deca.

E atât de linişte...
El studiază camera cu ochi mari, apoi vine 

lângă mine. Lumina lunii îi face ochii să pară 
atât de clari. Uneori am senzaţia că motanul 
ăsta mă înţelege mai bine decât oricine.

Poate că şi înainte mă înţelegeam mai bine 
doar cu el, cine ştie?

Când am terminat de fumat m-am târât până 
lângă pat, am privit cutia albă cum lucea în lu-
mina lunii şi am oftat. Am luat-o în mână. Pe ea 
era scris mare Alex.

Am deschis-o şi am început să plâng.

* **

E vară şi soarele dogorăşte chiar dacă gea-
murile sunt acoperite. E sfârşitul lui iulie şi 
probabil că acum ar trebui să fiu la plimbare, 
dar, cu siguranţă, nu într-un spital.

Soarele luminează camera albă şi aşternutul 
subţire pe care mă aflu.

Eu sunt Eva Boinea şi locuiesc în nord-es-
tul României, în Iaşi, sau cel puţin aşa mi-au 
zis ei. Ei fiind părinţii, prietenii şi toţi oamenii 
care pretind că mă cunosc. Tot ei mi-au zis că 

din cauza unui accident 
mi-am pierdut memoria. 
Asta o mai cred pentru 
că am 17 ani şi nu am 
nicio amintire.

Nu, nu e adevărat. 
Mint. Am o amintire. 
O singură amintire. Un 
nume şi o pereche de 
ochi care mă bântuie. Nu 
am spus nimănui pentru 
că nu vreau să-i rănesc şi 
mai mult.

Femeia aceea cu părul negru şi ochii obosiţi 
căreia ar trebui să-i spun mamă, deşi mie foarte 
greu, plânge şi aşa tot timpul şi probabil a plâns 
şi mai mult înainte să mă trezesc eu. Cum ar fi 
să-i spun că eu îmi amintesc de o persoană care 
nici măcar nu a trecut să mă viziteze?

Am încercat să reţin toate numele care mi 
s-au spus în ultima lună. Renard a fost cel mai 
uşor de reţinut pentru ca ea vine în fiecare zi să 
mă vadă. Probabil mi-a fost prietenă şi înainte.

Prietenii mei, care erau cu mine în maşină 
când a avut loc accidentul, nu au trăit, dat fiind 
faptul că maşina s-a izbit de un tren. Toţi îmi 
spun că sunt norocoasă, dar eu nu îi cred.

Mie mi s-au dat 17 ani şi o amintire.

Elena Alupoaie, clasa a X-a D

Eva & Alex
 

Foto: Georgiana Jianu
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Am crezut că te-am spart în sute de 
cioburi de sticlă şi că te-am distrus cu 
un singur cuvânt.

Am crezut că te încadrezi într-un tipar 
comun şi că aparţii unui „Univers cotidian” 
efemer. Am crezut că nu-ţi poţi depăşi condiţia 
fizică de muritor şi că eşti doar o biată fiinţă, 
de care Creatorul a uitat şi pe care a înecat-o 
într-un strop de abis... Am crezut că ochii tăi 
nu oglindesc reflecţiile de azur ale cerului 
şi nu conturează o lume întreagă de culori şi 
sentimente.

Dar, evident, m-am înşelat. Şi am aflat, oh, 
prea târziu, că pe tine nu te pot răni cuvintele, 
că tu aparţii unui Univers intangibil, etern, şi că 
eşti, tu însuţi, un cre-
ator. Eu ţi-am clădit 
aripile, cu care tu 
vei zbura spre înalt, 
lăsându-mă numai 
cu amintirea. Cu 
amin tirea ochilor 
tăi, al căror con-
tur îşi dispersează  

trupul de safir, cu amintirea surâsului fugar, 
luminos ca o rază de soare, cu amintirea unui 
suflet neînţeles, care şi-a găsit oglindirea în 
strălucirea bolţii cereşti. Tu vei fi singura stea 
din necuprinsul Universului, singurul suflet ale 
cărui aripi nu se vor frânge niciodată. Pentru 
că tu nu aspiri spre utopie, spre ideal, ci fugi 
de tine însuţi, refugiindu-te în lumina pe care 
o emani.

Cum am putut crede, doar pentru o clipă, că 
te încadrezi într-un tipar impus de contempo-
ranul pe care tu îl părăseşti şi în care noi ne 
afundăm tot mai adânc?

Cum am putut să închid ochii, pentru ca 
imaginea ta, înălţându-se spre infinit, să nu îmi 

stăruie în minte?
Cum am putut să 

îmi închipui că Uni-
versul ţi-a înghiţit 
amintirea, aşa cum 
valurile ţi-au furat 
ultimii paşi?

Cum am putut să 
mă prefac că nu ai 
existat niciodată?

Laura Ştreangă, 
clasa a VI-a C

Iluzie
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-Ai văzut la ştiri ce i-au făcut bie-
tei bătrâne? Ziua, în plin centru!  
Exact după ce am intrat în bancă. 

Chiar am trecut pe lângă ea; stătea în faţa ban-
comatului şi mi-a zâmbit stânjenită în timp ce 
îşi căuta cardul prin geantă. Puteam să fiu eu! 
Puteam să fiu eu cea care o păţea şi a fost un 
interval de doar câteva secunde! Am ţipat după 
ce am intrat în cameră şi mi-am încheiat “dis-
cursul” prin două palme succesive peste frunte, 
în semn de protest.

- Şi de ce-ţi tragi palme ? m-a întrebat el cu 
un zâmbet sarcastic.

L-am privit pierdută. Părul lui, lung şi negru 
ca abisul, îi cădea lin pe foaia pe care schiţase 
un portret. Îşi învârtea creionul printre degete 
şi mă privea ironic cu ochii lui atât de 
albaştri, de parcă s-ar fi îndoit de capac-
itatea mea intelectuală. Mă considera 
prostuţă. Şi stresată. Şi speriată. Şi din 
nou, probabil, prostuţă. Îl uram. Nu-l 
suportam deloc. Din prima zi când ne-
am cunoscut, acum aproximativ nouă 
luni, din cauza unei împrejurări neferi-
cite – proprietarul apartamentului în 
care trebuia să locuiesc începând cu anul 
acesta „a uitat” să-mi spună că mai avea 
un chiriaş, iar eu nu mai aveam timp să 
caut altă locuinţă; şi oricum, nu puteam 
să încalc contractul – ne-am întrecut în 
a ne face viaţa amară unul celuilalt. Iar 
acum, când tremuram de frică şi de fu-
rie, am hotărât că trebuie să mă descarc 
în faţa lui, să ţip, să arunc, să lovesc. Să 
îl fac furios şi pe el. Dar nu mă aşteptam 
să mă întrebe ceva, ci doar să stea să mă 
asculte şi să aştepte să plec.

În final, recuperându-mi mândria 
după ce fusesem luată peste picior, i-am 
răspuns:

- Pentru că nu pot să părăsesc lumea asta 
în care totul e cu susul în jos. Pentru că…
(ochii mă usturau în timp ce simţeam lacrimile 
sărate)…am eşuat…nu sunt independentă, aşa 
cum trebuia să fiu. Nu pot să fac ce vreau, fără 
să fiu legată de nimic şi fără să-mi pese; pentru 
că m-a prins…m-a închis după gratiile ei. Pen-
tru că am fost destul de naivă încât să cred că 
nu va ajunge la mine…şi nu m-am protejat; şi 
acum, iubirea m-a închis. Mi-a legat picioarele 
ca să nu pot fugi…mi-a legat mâinile ca să nu 
pot evada…Singurul lucru de care mi-a fost 
frică…să-mi pierd libertatea şi independenţa…

Am făcut o pauză. Suspinele plânsului 
m-au făcut să-mi înghit cuvintele. M-am uitat 
la foaia de pe masă şi mi-am adus aminte de 

Când lumea este cu susu-n jos
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poza pe care o păstram într-o ramă, pe raft, în 
care ea zâmbea, radiind atât de multă fericire, 
încât făcea totul să pară mai uşor. Ochii ei, 
de un verde puternic, mă ţintuiau cu privirea, 
avertizându-mă. Ştia. Ea întotdeauna ştia.

- Pentru că nu aş putea să-i fac niciodată aşa 
ceva. Nu aş putea niciodată să o las singură. 
Nu aş putea niciodată să fiu într-o lume în care 
ea nu este. Pentru că iubirea pentru ea mă ţine 
captivă şi nu pot fugi. Oricât de mult aş vrea şi 
oricât de bine ar fi pentru mine să plec. Pentru 
că nu mă lasă să fiu egoistă…pentru că nu mă 
lasă să fiu liberă…pentru că m-am lăsat prinsă...
pentru că face parte din familia mea; şi pentru 
că puteam fi eu şi lucrul acesta m-a speriat în-
grozitor de tare... 

Mi-am întors privirea către el şi, pentru un 
moment, am fost surprinsă să descopăr că lacri-
mile săpaseră adânc obrajii lui fini. Totuşi am 
continuat :

- De-asta îmi trag palme. Hai, grăbeşte-te să 
mă critici! Acum!Aproape ţipam. 

I-am auzit apoi primele suspine şi i-am văzut 
umerii tremurând şi capul întorcându-i-se spre 
foaia de pe masă; m-am uitat şi eu din nou la 
portret şi, pentru prima dată, am văzut...m-am 
văzut, de fapt. L-am privit iar; şi el mă privea, 
dar pe faţă îi citeam o anumită expresie, pe care 
nu reuşeam să o descifrez cu totul. Părea pur şi 
simplu obosit şi respira greu, parcă se sufoca; 
am crezut că tot ce îi voi spune îl va face con-
fuz. Dar nu era, de parcă ar fi ştiut exact despre 
ce vorbeam. De parcă ar fi trecut prin acelaşi 
lucru. Apoi mi-am dat seama. Când am înţeles 
că adevărul a fost tot timpul în faţa ochilor mei, 
lacrimile m-au înţepat din nou. Nemaiputând să 
spun nimic, m-am întors şi am ieşit din came-
ră.

Nu îl uram...iar el nu mă considera prostuţă...
După cum spuneam, lumea este cu susul în 
jos... 

Ioana Biţică, clasa a X-a E 
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Cunosc de multă vreme imaginea asta. 
O mulțime de oameni, fără nume, vâr-
stă, prieteni, avocați, arheologi, oameni 

fără răspuns, noimă, idee despre ce vorbesc eu 
aici mi-au spus ca dacă închizi ochii instanta-
neu îți aduci aminte de ceva ce ai văzut sau un 
lucru oarecare, sau o simplă amintire. Asta fac 
de trei zile încoace. O dată la câteva minute în-
chid ochii și încerc să îmi aduc aminte de ceva. 
Nimic. Nu încerc destul poate, sau poate nu 
merge la mine pentru că așa e firea mea. E ne-
gru; e exact cum ai pătrunde într-un neant unde 
totul în jurul tău e negru și numai negru. Când 
închid ochii existența mea se reduce la negru. 
Ciudata senzație, ciudată culoare aleasă de 
mintea mea pentru a reprezenta amintirile. Oa-
menii își pun amintirile pe foi, în caiete, poze, 
picturi, desene, felicitări chiar și mobilarea unei 
camere poate aduce aminte de o țară pe care au 
vizitat-o. La mine amintirile se reduc la negru. 
Când închid ochii totul e negru. Să cred că as-
tea sunt amintirile mele? M-am uitat la poze cu 
mine când eram mică, am închis ochii și am în-
cercat să îmi aduc aminte de ceva, am încercat 
până mi-au dat lacrimile și după ce am deschis 
ochii am izbucnit în plâns. Am trântit albumul 
foto și m-am așezat pe un fotoliu și așa am ră-
mas pentru întreaga zi cu ochii roșii de atâta 
plâns, cu fața uscata și mainile tremurânde. A 
doua zi mi-am așezat în față o imagine cu linii 
colorate. Mă gândeam că dacă stau și privesc 
atent poate mi se va întipări în minte o culoa-
re și amintirile mele vor fi verzi sau roșii sau 
poate albe, dacă mergea în final. După două-
sprezece ore de stat și privit îndelung imaginea 
multicoloră am decis să închid ochii și poate va 
da roade. Cu un sentiment de spaimă pregătit 
și un altul de bucurie pentru viitoarea reușită a 
mea am închis ochii si am vrut să îmi amintesc 
ceva. Minunat….totul era negru. Doar negru! 

Al naibii negru… De ce nu puteam fi și eu un 
om normal să îmi reamintesc în alb, negru și gri 
măcar sau de ce nu în culori? Tot ce puteam ve-
dea era un infinit de negru. Recunosc că în clipa 
respectivă m-am gândit să consult un terapeut. 
Când i-am spus asta prietenului a râs de mine și 
mi-a spus că îmi pierd vremea. Cum puteam eu 
să-mi pierd vremea când tot ce simțeam nu era 
decât ură față de propria ființă știind ca amin-
tirile mele sunt o serie de planșe pline de ne-
gru. Am decis să merg totuși la un terapeut fără 
știrea lui. Doar ce s-ar putea întâmpla? În prima 
șendință mi-a arătat o serie de imagini și m-a 
pus să-i spus de ce anume îmi aduc aminte. Fie-
care lucru îmi aducea aminte de …negru…Am 
ieșit frustrată din cabinet. Am coborât scările în 
viteză, simțeam că totul se învârte in jurul meu, 
am auzit vorbindu-se la colțul clădirii despre 
cum doi proaspăt căsătoriți puneau la cale ame-
najarea apartamentului. După câteva minute am 
realizat  că tot ce înțelegeam era doar ”Negru, 
iubito, negru…negru, negru, negru”. Simțeam 
că înnebunesc și de groază am șoptit ”Sper că 
nu voi ajunge la nebuni”. Ajunsesem în această 
situație și nu îmi venea să cred că tocmai eu, 
singura ființă căreia i s-a spus de nenumărate 
ori că mereu zâmbeşte, că viața pentru ea e atât 
de simplă, eram în acea situație. Am ajuns aca-
să spre seară într-o dispoziție proastă. Îmi era 
frică să mai încerc să închid ochii și să îmi mai 
amintesc ceva. El nu era acasă; îmi lăsase mesaj 
că ajunge târziu în seara asta. M-am așezat în 
fotoliu, mi-am adunat picioarele și mi-am lăsat 
capul pe genunchi exact ca un copil mic și tot 
ce am putut face a fost să țip și apoi să plâng și 
tot ce am putut spune printre lacrimi a fost doar 
”Negru”. Nici eu nu mai știam cum să fac față. 
Mi se părea cel mai complicat ”plan de casă” pe 
care l-am realizat până atunci. 

Arhitect fiind, de fiecare dată când pățeam 

Fărâme de negru
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ceva, când mă certam cu el, îmi descărcam fu-
ria desenând, acum îmi era teamă că finalitatea 
actului să nu fie decât o foaie neagră. Închid 
ochii, știu că tot ce voi vedea era acea imagi-
ne care devenise clişeul universal pentru mine. 
Aud cheile în ușă și încercarea lui de a nu se 

 

face auzit probabil din instinct, știind că de obi-
cei dorm la ora respectivă. Îl simt cum intră în 
cameră, ia o pătură din dulap și mai răstoarnă 
câteva lucruri pe jos și vine și mă învelește cu 
ea. Mă sărută pe obraz și îmi șoptește ”Te iu-
besc”. Zâmbesc, închid ochii și culori……

Maria Cojocaru, clasa a XI-a C

Foto: Georgiana Jianu
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Zefirul aduce pe aripile sale străvezii 
câteva petale de trandafiri şi le aşterne 
pe oglinda azurie a lacului. Cerul, pictat 

în nuanţe sângerii, îşi ascunde chipul în mara-
ma întunecată a înserării. Regina Nopţii îşi des-
face alene potirul înmiresmat, din care stelele 
beau divina ambrozie. Câteva umbre ale amur-
gului îşi dispersează conturul fin de gelatină. 
Doi ochi azurii şi adânci, ce ard ca nişte stele, 
profanează feeria înserării.

Tânăra îndepărtează delicat crengile şi 
se apropie de  lac. Îşi priveşte reflexia în apa 
limpede şi îşi despleteşte părul negru şi des.  Ea 
umple poiana cu melodia suavă ce se naşte din 
sufletu-i cast, invocând stelele şi rugân-
du-se fierbinte zeilor. Pe rochia ei albă şi 
subţire se imprimă conturul trupului fragil, 
iar vântul adie prin pletele ei negre.

Păgâna cântă tot mai înfocat şi lacrimile 
mari se preling din ochii ei catifelaţi, ce 
ard în orbitele albe. Pieptul ei este scuturat 
de suspine, în timp ce pleoapele moi, 
împodobite cu gene lungi, ascund azuriul 
privirilor sale.

Îşi aminteşte cum i-a atins pentru prima 
oară chipul alb, care a fost mistuit de 
flăcări... Şi se întreabă cu ce a greşit, de 
ce zeii nu i-au ascultat rugăminţile şi i l-au 
luat... Străbătută de hohote de plâns, tânăra 
continuă să cânte. Cântă pentru sufletul lui 
şi-i suflă cenuşa din urna  mică, de argint. 
Din nările sale rozalii, tremurânde, suflul 
ei îngheţat împrăştie cenuşa pe undele 
lacului. Se miră de ce necazuri se abat 
din nou asupra sa şi de ce Jupiter o face 
să sufere atât de mult. Părul negru i se 
revarsă pe umeri, iar fata arată ca o zână, 
ca o statuie de marmură cu chipul rece şi 
împietrit.

Păgâna e ca un boboc candid de 

trandafir, lipsit de spini, rupt de o mână crudă 
de pe tulpina gingaşă şi nesigură. Îşi eliberează 
trupul de faldurile albe ale rochiei subţiri, de 
mătase şi intră în apa întunecată, împodobită 
cu corolele parfumate ale nuferilor. Ochii au 
secat de-atâtea lacrimi, însă suspinele îi biciuie 
sufletul răvăşit. Braţele-i albe despică apa 
lacului cu delicateţe, iar trupu-i de marmură 
se întrezăreşte prin undele străvezii. Salcâmul 
îşi scutură petalele asupra  părului de abanos al 
fetei, încununând-o ca pe o zeiţă a nefericirii. 
Greierii cântă încet un imn al compasiunii, iar 
frunzele de smarald ale copacilor foşnesc uşor, 
în ritmul unei melodii îndurerate.

Rugi păgâne 

 

Foto: Alexandra Ignat
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Cântecul ei nostalgic este întrerupt adeseori 
de suspine adânci, în timp ce fata priveşte cum 
cenuşa lui se scufundă încet, lăsând în urmă 
dâre de durere pe sufletul ei. Şopteşte câteva 
cuvinte de rămas bun, zguduită de tristeţe. Îşi 
aminteşte ce i-a spus el înainte de a închide 
ochii pentru veşnicie: „Uită-mă!”.  Dar fecioara 
nu îi poate îndeplini ultima dorinţă. Pentru că 
nu îl poate uita.  

Îşi mai aminteşte şi cum flăcările au cuprins 
acel trup tânăr, pe care ea refuza să-l creadă fără 
viaţă, lăsând în urma lor numai cenuşă.

Fata iese din apă şi se aşează pe iarba 
fragedă şi proaspătă. Îşi întinde braţele lungi, 
de sidef, către rochia aflată puţin mai departe 
şi scoate dintre faldurile ei un pumnal mic, cu 
mâner de argint. Mâna îi tremură atunci când 
apropie cuţitul de pieptul ei scuturat de spasme. 
Lama luceşte pentru o clipă în lumina lunii, 

apoi se înfige în inima nenorocită a păgânei. 
Pielea albă este pătată de stropi de sânge, iar 
viaţa alunecă încet din trupul fetei. Durerea 
o cuprinde, în timp ce corpul alungă orice 
urmă de viaţă. Degetele îi rămân încleştate pe 
mânerul de argint, iar buzele şoptesc ultimele 
rugi către zei.

Soarele răsare peste lumea adormită. Într-o 
poiană tăinuită, aflată în inima pădurii, zace un 
trup tânăr, sculptat în marmură, străpuns de lama 
ascuţită a durerii. Iarba este pătată de sânge, iar 
degetele fetei ating uşor oglinda lacului. Lângă 
ea, o femeie cu păr de zăpadă plânge încetişor, 
în timp ce aprinde un rug. Flăcările vor mistui 
în curând chipul tânăr şi sidefiu. Un nufăr îşi 
închide potirul înmiresmat, căci găzduieşte un 
suflet pribeag, nefericit, pe care zeii nu au vrut 
să îl accepte pe Olimp...

Laura Ştreangă, clasa a VI-a C
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Suflet de toamnă-I

În tăcerea apăsătoare în care mă aflu, îmi aud fiecare coardă a 
sufletului vibrând. Balconul cu geamul deschis şi având o privelişte 
cotidiană asupra parcării din spatele blocului îmi oferă cadrul priel-
nic unei liniştiri mult-dorite. Evadez din lumea în care trăiesc pentru 
a mă retrage, nedescoperită de nimeni, în universul infinit pe care 
mi-l deschid gândurile.

Ochii mi se ridică spre cerul pe care îl văd şi îl simt deasupra mea. 
Priveliştea pe care o surprind îmi încătuşează pornirile în loc să le 
elibereze, pentru că este cea mai apăsătoare atmosferă pe care am 
observat-o vreodată.

Când m-am trezit, dimineaţă, cu aceeaşi imagine monotonă 
înaintea ochilor, am crezut că totul va fi altfel după-amiaza, însă 
cerul este, poate, chiar mai negru decât era la opt. De aproape o 
săptămână, nicio rază de soare nu a mai pătruns printre nori pentru 
a deschide un oricât de firav drum luminii celeste. Fiecare colţ de 
cer este acoperit cu aceeaşi pastă groasă, lăsată de penson în tuşe 
gri – singura culoare de pe paletă. Rareori, conturul negru şi pierdut 
al unei ciori lasă pe cer o urmă invizibilă, atât de dureroasă pentru 
toamna care îşi vede armonia sfâşiată pentru câteva clipe, apoi totul 
se îngroapă din nou în aceeaşi linişte ce pare că nu se va mai sfârşi 
niciodată.

În tot acest univers redus la o singură nuanţă şi la un singur sen-
timent, mă văd pierdută într-o irealitate de care mi-e teamă. Dacă 
îmi pierd privirea – numai pentru o secundă – în abisul de cenuşă 
suspendat între pământ şi infinit, mă simt absorbită de sufletul toam-
nei şi îndepărtată pentru totdeauna de pământul de care nu mă pot 
despărţi. Simt că forţa pe care o contemplu este prea mare pentru a 
putea fi învinsă – şi totuşi încerc cu disperare să mă apăr împotriva 
vrăjii pe care o aruncă asupra mea. Lumea care mă fixează cu ochi 
inexpresivi este atât de departe...
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Suflet de toamnă-II

Timp de câteva clipe sau minute, ori poate pentru alţi câţiva ani 
din viaţă, am fost o fiinţă fără trup. Pierdută într-un ocean de nori, 
am crezut că pot fi demiurg fără să plătesc un preţ la fel ca şi ceilalţi 
care au încercat s-o facă. Am crezut că pot să stăpânesc lumea cu 
firea unei fiinţe fără suflet, aşa cum este toamna. Dar nu am putut 
uita că, totuşi, fusesem om. Am fost toamnă la rândul meu – rece, 
nemuritoare, fără început şi fără sfârşit, puternică şi nepăsătoare.

*
*    *

Sunt o fiinţă cu origini ancestrale, cu prezent suspendat între 
realitate şi vis, eternitate şi efemeritate. Sunt un strop de univers 
care a fost cândva întregul. Sunt o frunză pe care timpul o poartă 
în zborul său asemeni vântului, o frunză care, cândva, pornea din 
foşnetul genelor mele. Sunt doar o pată de gri pe un cer de toamnă, 
o pată care era odată rochia cu care m-a înzestrat natura pentru un 
timp imprecis.

Poate vreo lege a universului să-mi spună cine sunt cu adevărat?

Iulia Ştreangă, clasa a VIII-a C

Creaţie



68 •   SPRE LUMINĂ 

 

Universul tău

Vorbele-ți ling degetele,
dar tu ai gură
doar pentru Galaxia lor mută.
Ți-ai îngropat cuvintele
sub călcâiul mesei,
știind că nu pot ieși,
printre bătături,
să te înece.

Diana Păduraru, clasa a XI-a C
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Abis
Prin cercurile arzânde ale înserării
Se înalță semeț
Un pin
Spintecând cu vârful timpul înnoptării.
Abisul dorinței coboară abrupt
Alunecând sacadat, întrerupt
Pe pereții fragili ce ne despart de eter,
De locul sacru
Sau de infern.
Înălțare.

Sânziana Perju, clasa a VIII-a C
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În oraş, soarele îmi inundă privirea. Stăm 
amândoi şi privim casele, oamenii galbeni, 
copacii plini de lumină. Stăm lângă 

felinarul unde ne-am întâlnit în prima zi. Ne 
privim adânc în ochi. Ochii tăi galbeni transmit 
căldura în jurul meu.

Frunze moarte, stricate, galbene şi triste… 
trec prin sufletul lor şi le împroaşcă cu lumină. 
Tu mă urmezi tăcut în acest peisaj galben.

Statuete galbene se observă la tot pasul; 
le atingem, trecem de ele şi, în urma noastră 
rămâne o dungă gri. Puţină tristeţe în acest 
peisaj galben. Mă întrebi de ce e aşa, de ce 
rămâne o undă cenuşie în urma paşilor noştri. 
Nu ştiu de ce…

Poate că sufletele noastre nu sunt galbene, ci 
numai trupul străluceşte.

Timpul trece pe lângă noi, dar stăm pe loc 
şi privim curioşi în jur. Nu ştim de ce este aşa, 
de ce tot oraşul este galben, iar noi cenuşii… 
Am vrea să ne transformăm în plopii fericiţi de 
lângă noi, să fim şi noi galbeni. Dar nu putem.

Traversăm tot oraşul auriu… siluete 
îngălbenite de lumină şi prea arse de soare 
trec pe lângă sufletele noastre. Observăm că 
e tristeţe şi în galbenul care dăinuie printre 
oameni. Îi arde, le produce durere în inimi şi le 
dărâmă sufletele.

Începem să mergem pe străzi cu paşii noştri 
cenuşii. În curând, întreg oraşul va fi gri. 
Poate atunci şi ceilalţi vor fi fericiţi aşa cum 

suntem noi. Dar nu ştim dacă suntem fericiţi, 
dar măcar suntem împreună, aici, în acest loc 
ciudat, galben, care începe să fie plumburiu. 
Soarele este acoperit din ce în ce mai mult de 
norii cenuşii, de cerul cenuşiu şi de paşii noştri 
cenuşii care străbat oraşul.

Plouă. În această ploaie dansăm de fericire, 
ne legănăm într-un vals în care sufletele ni se 
înalţă printre picăturile de apă. Şi poate nu mai 
suntem aşa de fericiţi. Nici cenuşiul nu ne mai 
place. Şi el e trist…

Acoperit, oraşul plânge cu o urmă de bucurie 
în glas. Atât a mai rămas din galbenul ce umplea 
zarea. Şi cenuşiu va rămâne mult timp de acum 
înainte, pentru că plouă şi ploaia va sălăşlui 
veşnic în amintirea noastra. Această ploaie care 
ne desparte cu fiecare picătură care cade pe 
stradă, peste capetele noastre bălaie.

E târziu şi este frig în această zi cenuşie. Nu 
înţeleg de ce este totul aşa… de ce ori este prea 
multă fericire ori prea multă tristeţe şi de fapt 
totul este trist, aşa de trist…

Traversezi strada şi te ascunzi de mine, pleci 
de aici. Mă laşi singură în această zi de toamnă 
cenuşie care este pe sfârşite. Nu ştiu de ce…

În oraş ploaia îmi inundă privirea. Stau 
singură şi privesc casele, oamenii plumburii, 
copacii plini de  noroi. Şi mă întreb: om cenuşiu, 
măcar tu ştii de ce ai plecat singur pe o stradă 
sură, departe de mine?

Lidia  Marta Amarandei, a VIII-a C

Pe o stradă cenuşie, într-o zi galbenă-gri
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