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Cuvânt înainte 

Seria tematică „Istoria unui posibil viitor”. a fost deschisă în cadrul lecturiadelor în 2019. Era firesc ca, după câțiva ani în 

care fuseserăm interesați de mitologia românească și de povești locale, ca, după ce în 2018 am sărbătorit Istoria mare și am 

evocat istoriile mici care au dus la marea Unire, să ajungem să facem previziuni asupra viitorului. Titlul, „Istoria unui posibil 

viitor, ni l-a sugerat Florin Bican și ne-a plăcut. Ne-am spus că vom porni cu pași mărunți în întâmpinarea lui. Primul pas a fost o 

încercare de a ne defini ca oameni ai prezentului într-un moment când principala problemă de interes pentru școală și familie 

se centra în jurul tehnologiei care adusese cu sine ciocnirea celor două generații – cea a maturilor – imigranții digitali − cu cea 

a copiilor și adolescenților – nativii digitali. În Scrisorile prin e-mail din 2019, nativii digitali încercau să-și convingă adresanții 

– părinți, profesori, bunici − că acuzele  că ar fi doar niște „fulgi de nea”, hipersensibili și dezarmați în fața celei mai mici 
piedici nu se susțin. Chiar dacă stau cu orele în fața computerelor, le plac și lor cărțile, aventurile, călătoriile și poate bunicii 
lor ar trebui să-și amintească la cine apelează când vor ca un mesaj să ajungă sigur și repede prin țări străine.

În intenția noastră, în 2020 prin cel de-al doilea pas, voiam să demonstrăm că pot conviețui în bune condiții realitatea „reală” 
cu cea „virtuală”; trebuie doar să învățăm doar să le gestionăm mai bine cu toții. Tema concursului de scriere, fixată încă din în 
octombrie 2019 a fost „genZ@Povestiri dintr-un rucsac”. Dar n-au trecut decât câteva luni și, odată cu coronavirusul,

„posibilul viitor” s-a prăbușit peste noi în forma cea mai distopică. Nu mai era nevoie să căutăm un echilibru, lumea virtuală a 
învins, cel puțin pentru o vreme. Rucsacele au devenit piese de muzeu obiecte de contemplație, bune de folosit doar… în vis sau, 
în cazul cel mai fericit, interlocutori cu care se putea vorbi la nesfârșit despre amintiri comune din viața „aventuroasă” trăită 
înainte. De altfel, cam acestea au fost subiectele poveștilor lor trimise anul trecut nu dintr-un rucsac, ci de pe laptop, tabletă 
și telefon.

Am intrat într-un nou an școlar. Iluzia că se va reveni la școala normală a ținut cam două săptămâni. A început apoi sarabanda 
scenariilor − verde, galben și roșu, cu prea puțin verde, cu mult roșu și din când în când, cu cel mai urât dintre toate, cu 
teribilul galben al școlii hibrid. Tot în octombrie, așa cum prevede regulamentul CAEN, am lansat tema celei de a treia 
lecturiade din seria „posibilului viitor” − „Școală și școli” − cu subtitlul „Călătoriile ucenicilor solomonari în căutarea celei mai 
bune dintre școlile posibile”. Peste două luni, CAEN s-a suspendat, dar noi am continuat cu „Școlar pe vreme de pandemie”. Cu 
un an înainte în poveștile lor școala era practic inexistentă. Acum a devenit partea esențială a vieții lor. Nu mai era nevoie să
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inventeze povești dintr-un rucsac pus la păstrare într-o debara, puteau să scrie și au scris despre lucruri pe care le trăiau si 

de zi: teste și proiecte, ore făcute în pijamale, camere și microfoane dezactivate, părinți si bunici care asistă la ore și din 

când în când mai vreau să dea o mână de ajutor, frați mai mici care provoacă mici dezastre, efortul de a copia formulele de pe 

o tablă plasată nu în cel mai bun unghi, lungile conversații cu colegii dintre care pe unii nu i-au văzut niciodată dincolo de 

ecranul computerului. Acum mulți constată că au început să-și țină aproape regulat jurnale, fără să le simtă ca pe o temă 

școlară obligatorie, pentru că nu vreau să uite ce au trăit în acești ani ca „participanți și martori”. Apar în ele remarci de tipul, 

„poate peste ani când cineva va citi ce am scris…”. Unele sunt consemnări seci de fapte. Parcă e „un proces-verbal” constată o 

mamă. În jurnalele adolescentelor se schimbă datele problemei: ele sunt preocupate mai ales de viața lor interioară – „Jurnalul 

unei visătoare” e un titlu, „Jurnal interpandemicesc” e altul. Confesive sunt și scrisorile pe care și le adresează lor din viitor 

sau unor prieteni, fictivi sa reali.  

Există și o altă categorie de texte. Sunt scrise mai ales de băieți, se apropie mai mult de eseuri și încearcă să facă o analiză a 

școlii din pandemie; pun în balanță avantajele și dezavantajele ei, vorbesc despre schimbarea relațiilor dintre colegi sau dintre 

ei și profesori. Uneori recurg la formule alegorice – sunt niște Feți-Frumoși care trec prin probe, au ajutoare părinții și 

profesorii și, la sfârșit, sunt convinși că vor învinge pandemia.  

Sunt și ficțiuni – nu foarte multe. Unele sunt influențate de poveștile manga, după cum recunosc autorii, în altele regăsim 

ecouri din Mircea Eliade sau din nuvelele fantastice ale lui Caragiale. În acestea exersează diferite tehnici narative - de la 

cele simple – deconspirarea finală – „a fost doar un vis” – până la crearea atmosferei și mânuirea destul de abilă a ambiguității.  

Un loc aparte merită (auto)prezentările în care, vorbind despre sine. câteodată cu umor, își pun în evidență abilitățile digitale 

dobândite în acești ani. Se folosesc din plin de animație, text citit, fond muzical. Uneori și poveștile propriu-zise sunt 

prezentate sub forma podcasturilor.  

În toate dorința reîntoarcerii la școala „normală” domină, chiar dacă mulți recunosc că s-au descurcat bine și în școala on-line: 

„Dacă ar fi să aleg între cele două variante, cu siguranță aș alege să merg fizic la școală, deoarece consider că înțelegem și 

suntem înțeleși mult mai bine. Și înotul în apă e cel adevărat.” 

Închei cu o constatare care a fost o surpriză pentru mine. În cel puțin șase-șapte texte autorii mărturisesc că au descoperit 

plăcerea scrisului, porecla de „scriitoarea clasei” nu le displace, ba chiar se gândesc la o posibilă carieră pentru viitor. 
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Având în vedere însă evoluția 
tehnologică, este posibil ca la un 
moment dat să avem posibilitatea de a 
simți oarecum emoția interacțiunii 
umane și în online. La asta m-am 
gândit eu când am scris textul meu. 
Partea cea mai interesantă cred că 
este cea în care prezint cum ar putea 
să se desfășoare orele intr-un astfel 
de mediu să se simtă ca cea de la 
școală. Astfel cred că învățarea ar fi 
mai interesantă, mai captivantă și 
evident și mai ușoară.  
Nu m-aș supăra deloc ca într-un viitor 
nu foarte îndepărtat să am ocazia să 
experimentez genul acesta de 
învățare, însă de la școală. Indiferent 
de cât de captivant este sau poate fi 
mediul online, mie îmi plac colegii și 
profesorii mei și îmi place tare mult 
să-i am în preajma mea. 
Prezentarea mea video poate fi 
accesată pe grupul de Facebook al 
Lecturiadei elevilor 2021, la linkul: 
https://www.facebook.com/100044569
295475/videos/522133549025935/     



Școlar pe timp de pandemie 

11 
 

 
 
 
 

Tocmai terminasem de făcut un duș cald. Mi-am pus pijamaua cu avioane de toate culorile și m-am culcat.Dimineața 
următoare m-am trezit cu gândul la ziua plictisitoare ce urma să înceapă. Deodată, după ce mi-am deschis buimac 
ochii, am văzut ceva ciudat pe biroul meu. Un set de ochelari VR (adică „Virtual Reality”! precum aceia de la 
simulatoare)! De când îmi doream unul! Ca în fiecare dimineață, mi-am luat telefonul ca să văd dacă am mesaje și am 
văzut că e transparent. Da, ați auzit bine. TRANSPARENT. Când am deschis ecranul am văzut că sunt în 2032. L-am 
deschis. La știri arăta că îmbolnăvirile de un virus numit „Muncătoatăviața31” au început să scadă. Și mă gândeam: 
„Sunt cu 12 ani înainte în viitor și mă aflu în mijlocul ALTEI PANDEMII? CÂTE O SĂ MAI FIE?” 
După primul șoc m-am dus să-mi fac toaleta de dimineață. Cum am intrat în baie am auzut o voce sacadată: 
— Bună dimineața, Călin! Ce pot face pentru tine? 
„Cine vorbește?” După o clipă, mi-a picat fisa, era asistentul nostru digital.  
— Poți să deschizi robinetul te rog?  
— Da.  
— Apă rece sau caldă? 
— Cât de rece se poate. 
A deschis robinetul! Mă întrebam ce mai poate face. După ce m-am îndepărtat puțin de tot, robotul a închis apa. „Ce 
leneș pot să fiu!” Micul dejun totuși, era ca cel de acum 12 ani... O omletă simplă, delicioasă. Aș fi curios să văd cum 
ar face un robot omleta, dar mă rog. 
După acest mic dejun minunat, pe când mă îmbrăcam, când am observat o altă anomalie. Calculatorul meu! M-am uitat 
la el și am văzut că avea niște componente pe care nu le-am mai văzut niciodată. Aș putea să stau ore explicându-vă 
fiecare chestie, dar ar fi plictisitor. L-am deschis și am văzut pe desktop o aplicație numită VRSchool. Făceam 
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școala în VR? N-aveam nici măcar o idee cum funcționa. Când am deschis aplicația mi-a apărut orarul. Am văzut că 
mai aveam trei minute până să înceapă orele. Mi-am conectat setul VR și speram să fie bine.  
În scurt timp am fost conectat la prima oră, istoria. Ne-am trezit pe marginea unui câmp unde se petrecea un război. 
Acolo ne aflam într-un tufiș cu profesoara de istorie care ne explica cauza acestei bătălii și ce s-a întâmplat după. 
Am aflat că era bătălia de la Rovine din 1395. Mi se părea foarte tare cum arăta totul, mlaștina, cum se întâmplau 
evenimentele. Nu mi s-a părut plictisitor deloc. Nici în urmă cu 12 ani nu mă plictiseam la orele de istorie, dar e și 
mai captivant să poți vizualiza evenimentul cu atât de multe detalii. În scurt timp ora s-a terminat. Eram trist că n-
am putut să văd absolut totul. Și atunci am realizat cât de mult îmi place acest tip de școală. 
A urmat pauza. Ne aflam într-o curte în care puteam vorbi sau să ne jucăm. Cu telecomenzile pe care le aveam la VR 
puteam să mă joc fotbal cu băieții. Totul părea atât de real! 
După 10 minute s-a terminat distracția și am fost conectați la următoarea oră. Am fost trimiși într-un regat ce 
părea din povești. Se numea Regatul Gramaticii. La intrare ne aștepta profesoara de română care ne-a dus să 
vizităm regele acestui regat, Verbul. Ne-a arătat câte timpuri are și cum să le folosim corect. A fost foarte drăguț 
și înțelegător cu noi. După aceea am mers pe un câmp unde se aflau niște stâlpi. De fiecare era agățat un exercițiu și 
primul care termina și le făcea corect primea zece puncte, următorul cinci, iar ultimul zero. Eu am luat cinci puncte 
la primul. Au fost cinci exerciții, eu am avut în total treizeci și cinci de puncte, adică eram pe la mijlocul 
clasamentului. 
În pauză mi-a apărut pe ecranul telefonului un mesaj pe care scria „Du-te și mănâncă fructe ca să ai energie!” 
Atunci a intrat în în cameră mama aducînd o farfurie cu niște zmeură și afine. Le-am ciugulit repede și m-am 
pregătit pentru geografia.  
Am fost teleportați într-un elicopter lângă muntele Everest (îl recunoșteam din poze). Mi-era frig și dârdîiam, dar 
cumva înțelegeam ce ne spunea profesoara. Explica anume cum s-a format lanțul de munți Himalaya și că Everest-ul 
crește în fiecare an cu 2 centimetri! Teoretic, fiecare persoană care ajunge acolo deține recordul mondial, 
deoarece muntele crește. Apoi am fost băgați într-o navă și trimiși în spațiu. De sus am văzut ca pe o hartă munții și 
în ce țări se află. Din ce mai rețin eu, erau Bhutan, Nepal, China, India și Pakistan. Sper că am reținut totul.  
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Ultima oră a fost engleza. Profesoara ne aștepta la intrarea într-o clădire leită cu Burj Khalifa. Am urcat la etajul 
26 unde ne așteptau trei oameni. Pe primul îl chema Viitorul Will, pe al doilea Viitorul Going To, iar pe al treilea îl 
chema If Clause. Am făcut cunoștință cu ei (și cu priveliștile frumoase ale unui oraș care semăna cu Londra (ciudat, 
nu?). Ne-au explicat fiecare ce sunt și cum sunt folosiți în vorbire. La sfârșit am fost trimiși într-un lift imens spre 
parter unde am făcut concursuri de exerciții ca la română. Identic, chiar. Am avut patruzeci și cinci de puncte de 
data asta și am fost cel mai bun din clasă. 
Apoi a venit prânzul. Pe ecran scria „Lingura și strachina, mămăliga-i gata.” Tare haios mesaj. Am mâncat niște 
ciorbă de lobodă dumnezeiească.  
Ziua de școală s-a încheiat cu masa de prânz. După atâtea evenimente și senzații meritam un somn.  

* 
M-am trezit. Buimăcit, am văzut camera mea, telefonul meu normal și un calculator standard de birou. Asistentul nu 
a mai apărut. Atunci mi-a picat fisa! 
A fost doar un vis! 
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Cred că partea cea mai interesantă a textului meu 
este aceea în care povestesc despre cum trimiteam 
eu plicuri în străinătate și cum m-a ajutat treaba asta 
să nu mă mai simt atât de singură în pandemie. 
La sfârșitul clasei a VII-a mă percep ca și o 
învingătoare, pentru că am reușit să ies din 
pandemie întreagă, chiar dacă am avut și momente 
când mă chinuiam cu școala sau, pur și simplu, cu 
fericirea mea. Cu siguranță, nu a fost un an ușor, 
sincer, chiar a fost un an oribil pentru mine, fiindcă 
cu școala online nu m-am descurcat uneori. Dar 
sunt fericită că am revenit la normal 
https://www.youtube.com/watch?v=u6C1zbE5p6w 
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Nu merg la școală! am bătut din picior. De ce nu înțelegeți? În nici un caz nu mă întorc acolo! E plin de… ciudați! Și 
de roboți! am completat repede, enervată. 
Poate sunt eu dramatică, dar sub nicio formă nu mă întorc la școală! Știți de ce? Am cei mai ciudați colegi. Și școala 
e la fel de ciudată! Mă dor ochii de la cât mă uit la ecran ca să înțeleg lecția. Stau în bancă cu doi colegi. Pe unul îl 
cheamă Jean − ce nume englezesc mai e și acesta?! – și e obsedat de robotică. Nu-mi mai aud nici gândurile de la cât 
vorbește în pauze cu tableta lui (sau, cum îi zice el, „FRIENDLY ROBOT”). Și Archie – cine își mai numește copilul 
așa?! Pe bune? – care este ÎN-NE-BU-NI-TĂ după aplicații și codare. În mod ironic, acești doi colegi de bancă nici 
nu se înțeleg. Faza e că eu stau la mijloc și trebuie să-i suport pe amândoi.  
În fine, destul despre nebunaticii ăia! Școala mea este plină de tehnologie! Peste tot sunt roboți și dispozitive. 
Clădirea e uriașă - dacă te pierzi pe holuri, nu mai ai scăpare. Nici nu glumesc, o fată e pierdută pe holuri de un an 
deja. Deci, de ce să mă chinui să merg la școală? 

* 
Școala online a fost o experiență pe care sigur nu vreau să o mai repet vreodată. Să te trezești în fiecare zi pentru 
a-ți deschide laptopul, să te așezi în fața lui și să nu te miști timp de șase ore doar ca să înțelegi ce ți se predă!… A 
fost un chin pentru toată lumea! Eu cred că m-am descurcat cât de cât, dar cu siguranță nu i-aș mai fi făcut față 
mult timp. La mate am avut cele mai multe probleme, fiindcă în online ori se bloca, ori nu mai mergea microfonul. 
Partea mea favorită a anului școlar a fost când ne-am reîntors la școală. Totul a revenit la normal - mă întâlneam iar 
cu toți colegii în clasă, ieșeam la tablă, ieșeam și afară să ne plimbăm, ne împrieteneam cu colegi, cu vecini și, cel mai 
important, înțelegeam mult mai bine lecțiile. Niciodată nu mi-am dat seama ce fericită eram înainte de pandemie!  
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Cea mai nasoală parte a anului școlar cred că fost în noiembrie-septembrie, când am început să lucrăm hybrid. Mi s-a 
părut că unii profesori nu dădeau destulă atenție copiilor care erau în online, și camera mereu trebuia poziționată 
perfect pentru a vedea ce se scria la tablă. Profesorii nu prea știau să folosească aplicația corect așa că se chinuiau 
puțin cu microfoanele, cu camera, etc.  
Mă simțeam foarte singură în fiecare zi, așa că mi-am propus să încep să colecționez cartonașe cu cântăreții mei 
favoriți! Pentru asta trebuia să fac schimb de cartonașe cu oameni din Europa, și așa mi-am făcut o grămadă de 
prieteni cu care puteam să comunic în fiecare zi și am făcut rost și de un hobby interesant. Pentru a face schimb de 
cartonașe, a trebuit să învăț cum să trimit plicuri la poștă în străinătate, iar când le primeam eu, mă simțeam foarte 
fericită! Acest hobby m-a făcut să mă simt mult mai puțin singură.   
În afară de faptul că mă ocupam de colecția mea, mergeam și la dansuri. Acolo ni se preda o coregrafie și noi 
trebuia să o învățăm, iar apoi să o filmăm și să o postăm pe pagina Școlii de dans. Trebuia să participăm chiar la un 
concurs în București cu unul dintre dansurile noastre, dar nu am mai avut când să ne întâlnim toată trupa, să îl 
filmăm.   
Sunt sigură că nu voi uita niciodată aceste timpuri oribile, dar nu pot să-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacă 
pandemia nu izbucnea… 
Sau poate că pot! Ce s-ar fi întâmplat dacă pandemia nu se petrecea?... 

* 
E o zi normală. Mă trezesc, ca de obicei, la 7 și jumătate și mă pregătesc să merg spre școală. Ajung la școală. 
Începe ora. Scriu data pe caiet: 11 martie 2020. Abia aștept să se termine orele, săptămâna și să pot pleca în week-
end! Se aude un clopoțel de pe hol. Am terminat orele. Îi zic la revedere domnului profesor și merg acasă, însoțită 
de  colegi. Ajung în fața blocului. Le zic „pa!” colegilor și merg în casă. 
Zilele trec una după alta. Programul meu este cam același în fiecare zi. Mi-e bine și nici nu știu asta. Niciun virus nu 
ne pândește, ce fain ar fi să putem învăța de acasă! 
După două luni, am terminat clasa a 5-a. Am avut și o petrecere la sfârșit de an, în aer liber! În sfârșit, a venit mult 
așteptata vacanță. De-acum puteam să fac ce voiam. Nu mai trebuia să mă stresez cu școala! Yay! 
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Time skip 
E o zi călduroasă de septembrie. Vântul îmi mângâie obrajii. Papucii mă bat. În spate am un ghiozdan colorat, 
deocamdată gol. Sunt pe terenul de sport, așteptând alături de colegii mei să intrăm oficial în clasa a 6-a. Ce repede 
a trecut timpul! Încă pot să-mi amintesc începutul și sfârșitul clasei a 5-a. Am intrat în clasă. Mi-a fost dor să văd 
chipurile colegilor mei, chiar dacă uneori nu ne înțelegeam prea bine. Mă așez în bancă. Mă uit la doamna dirigintă, și 
ea se uită înapoi la mine cu un zâmbet. Așa a început clasa a 6-a.  
Și totul a început din nou - ca în clasa a 5-a, profesorii ne predau în continuare, teste, teze, ascultări… Doar că, anul 
acesta ni s-a introdus o materie nouă: fizica. Am fost foarte nerăbdători să ne întâlnim profesorul sau profesoara 
de fizica. Ne-a fost și cam frică, nu voiam să facem o impresie rea. Până la urmă, mulți dintre noi au ajuns să 
iubească fizica, să o învețe de plăcere fiindcă profesoara noastră este foarte de treabă. Mai și glumește cu noi, și 
cui nu-i plac profesorii glumeți? 
În pauze ieșim afară,  ori să mâncăm, ori să luăm o gură de aer sau stăm pe hol și repetăm lecțiile. În orele de sport ne 
jucăm volei și basket, iar în orele de tehnologie avem concursuri de clipit. Vinerea ieșim mulți afară și mergem prin oraș, 
mergem prin părculețe, ne luăm suc. Suntem o clasă fericită! Iar vara nu se prea schimbă nimic - faptul că nu mai mergem 
la școală nu ne poate opri povestim. Avem grupuri pe whats app, messenger, pe instagram. Și încă mai ieșim afară. 
Ce n-aș da eu ca tot ce-am povestit mai sus să fi fost adevărat! Daca i-aș fi zis Ioanei din trecut că nu avea să mai 
meargă la școală din cauza unei virus periculos, nici ea nu m-ar fi crezut. Urăsc faptul că am pierdut un an din viața 
mea pe care aș fi putut să îl petrec la școală, alături de prietenii mei, aș fi putut să merg în tabără, să ies afară, să-
mi fac prieteni noi. Dar trebuie să accept că nu pot să dau timpul înapoi și că toți am vrea să recuperăm anul acesta 
pierdut. Asta nu înseamnă că nu putem să fim fericiți cu ce avem! Ar trebui să ne bucurăm că se sfârșește această 
pandemie și că totul revine la normal. În 2019, nici nu ne dădeam seama cât de fericiți eram. Sau cel puțin eu, cred 
că anul 2019 a fost cel mai fericit an din viața mea. Așa că o să mă străduiesc să trăiesc viața ca și cum aș fi în 2019. 
Sau chiar într-un an și mai bun. 
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Salut! Eu sunt Luca și am 12 ani. Îmi place să citesc și prefer cărțile manga și fanatsy. Manga mea preferată este ,,Kimetsu no Yaiba”, de Koyoharu Gotouge.  
Cel mai bun loc pentru a citi o carte manga este în pat, într-o noapte furtunoasă, la lumina lămpii. Este atmosfera ideală deoarece, atunci când o citești, ești plin 
de energie, încât furtuna parcă nu mai are niciun efect asupra ta, parcă tu îi ești liderul, iar ea nici nu te poate atinge.  
La clubul de lectură al școlii noastre am citit probabil cea mai bună carte (după parerea mea) de genul fantasy, ,,Povestea fără sfârșit”, de Michael Ende. Cărțile 
fantasy  sunt mai mistice, mai miraculoase, ele trebuie citite în aer liber, pe o canapea sau un fotoliu comfortabil, într-o zi caldă în care adie vântul și se aude 
încet foșnetul frunzelor. Sau în curtea interioară a unui castel.... 
Eu cred că întreg textul meu este interesant, deoarece conține elemente din ambele genuri de cărți, care pe mine m-au făcut să uit de pandemie. 
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PROLOG 
Mai demult exista un singur tărâm pe care toți îl numeam Școala. Acolo, elevii mergeau să învețe în clasele lor 
pentru, iar în pauze se jucau în curte. Timp de mii de ani, locuitorii tărâmului deveneau tot mai deștepți, dar într-o 
zi din luna martie totul a luat-o razna. Și așa începe povestea noastra Școala pe alt Tărâm. 
 
CAPITOLUL  I – Portalul necunoscut 
Doamna învățătoare ne dăduse vestea la ultima oră că școala se închide, iar pe noi ne-a cuprins brusc o stare de 
confuzie, nu știam exact de ce s-a închis și pentru cât timp, dar eram și fericiți, ne gândeam ca la o vacanță mai 
lungă. Când să ies din școală, am văzut un portal verde. Uimit, dar și puțin speriat, am vrut să-l ocolesc, dar parcă 
ceva mă împingea spre el cu putere, încât nu mă puteam opune. Portalul se făcuse uriaș și am aflat de la TV că a 
atras toată populația lumii. Eu m-am trezit în casă, se făcuse noapte, dar parcă nu era totul la fel, mă simțeam mai 
mare, mă simțeam ca un elev în clasa a cincea. Când a trecut semestrul doi? Și vacanța mare? 
CAPITOLUL  II - Marea schimbare 
 Am ajuns la școală următoarea zi, am aflat că trecusem în clasa a cincea și eram nemaipomenit de entuziasmat. Am 
facut cursuri normale ca în tărâmul normal, dar asta a fost doar două săptămâni, când a apărut iar același portal. 
Știind ce se va întâmpla, îmi imaginam că voi ajunge în clasa a șasea, dar nu a fost așa. Am intrat în el și am ajuns din 
nou acasă. Primisem un link pe grupul de Whatsapp.  Mă întrebam de ce ne trimite un link atunci când trebuia să 
mergem la școală. M-am întâlnit cu colegii pe meet video și am aflat că intrasem în alt tărâm numit Școala Online.  
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CAPITOLUL   III - Acomodarea cu noul tărâm 
Când am văzut că profesorii ne trimit în fiecare zi linkuri diferite am început să îmi pierd speranța că voi ajunge 
înapoi acasă, la tărâmul obișnuit. De fapt observasem că în noul tărâm se petrec lucruri destul de haioase, cum ar fi 
că mi-am pierdut culegerea de matematică timp de trei zile și de fapt era în ghiozdan sau râspundeam la întrebări 
fără să deschid microfonul. Observasem că noul tărâm are și părți asemănătoare cu Școala Normală: aveam aceleași 
emoții la teste sau când eram ascultat. Teme pe classroom, ore pe google meet, rar pe zoom, multe poze ipg. Mă 
acomodasem parțial, văzând câte au în comun cele două lumi. Începusem să văd și avantaje în tărâmul acesta: puteam 
sta în pijama, ca și când ne-am trezi direct în clasă și asta era foarte confortabil. 
CAPITOLUL IV- De ce a apărut portalul? 
Am început să mă gândesc la acel portal și de ce sau cum a apărut. Stăteam cu doi colegi pe o bancă fără spătar și 
încercam să descifrăm cum am ajuns în lumea aceasta digitală în care nu mai mergem fizic la școală. Stăteam și 
stăteam și conspiram, când am simțit ceva în spate, m-am întors brusc, m-am dezechilibrat și am căzut. Amuzant 
chiar și pentru mine, care mă lovisem la cap, am râs cu toții. Se făcuse deja ora șase, așa că am mers acasă, trebuia 
să învăț la biologie și să mă pregâtesc pentru testul la matematică. Am avut câteva emoții, dar nu a fost așa greu. 
M-am bucurat că urmează vineri și e ultima zi de școală din săptămână.
CAPITOLUL V- Acum purtăm mască!
Era vineri seara și mă uitam cu mama la televizor când a apărut un anunț că de luni trebuie să purtam mască și s-au
adăugat și alte restricții, ce nu erau în tărâmul normal. Acum nu mai prea erau lucruri asemănătoare cu normalul, așa
că a doua zi m-am întâlnit cu niște prieteni să vorbim de noul tărâm. Unul mai mare a zis că există o cale foarte grea
să ne întoarcem în lumea normală. Trebuie să găsim portalul și să spunem toate amintirile legate de tărâmul Școala
Normală. Eu mă lovisem la cap, dar ideea o avea el, deci era bună. Am stabilit ca a doua zi să înceapă căutarea.
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CAPITOLUL VI - Căutarea portalului 
Ne-am întâlnit doar trei și am zis să căutăm întâi în curțile liceelor și ale școlilor din Hunedoara. Am început la noi, 
Școala Gimnazială Nr. 7, dar nu era nimic, apoila toate școlile și liceele din oraș, dar fără urmă de portal.  Ne-am dus 
la locul unde a fost văzut prima oară, intersecția de lângă Patiseria Papy, nu departe de școala noastră, și am văzut o 
lumină mică, verde, care arăta ca o bucățică de portal. Am început să spunem amintiri, iar bucățica de portal s-a 
făcut un cristal verde. Când l-am luat în mână, a luminat spre școala noastră, iar în curte, nu știu cum s-a întâmplat, 
a cerut o asemănare între cele două lumi. Eu am spus că am avut aceleași emoții la ore ca în lumea normală. A apărut 
atunci un cristal galben. Începuserăm să credem că va fi usor să ajungem în lumea reală, dar nu a fost așa, deoarece 
niciunul nu mai scotea nicio lumină, ca să știm unde să mergem și după vreo trei ore de căutat am mers acasă, se 
făcuse seară. 
CAPITOLUL VII - Sunt doar două cristale? 
Și următoarea zi am căutat, ne-am strecurat și la castel, dar nimic, așa că am tras concluzia că sunt doar două. 
Am încercat să le lipesc, să le suprapun și să le apropii ca pe niște magneți, am încercat să fac un număr, o literă, 
dar parcă tot lipsea una. Am decis cu prietenii să ne jucăm fotbal în curtea școlii. Înainte să vină ei, m-am împiedicat 
de ceva și am căzut. Era chiar ultimul cristal, dar nu îl puteam lua. Era parcă lipit de pământ cu cel mai puternic lipici. 
Am tras, am împins, am dat în el, dar nimic, tot nu s-a mișcat. Așa că m-am gândit să aduc cele două cristale la al 
treilea.  
CAPITOLUL VIII - Bine și atât decât nimic.(capitolul final) 
Am adus celelalte cristale și am încercat să fac tot felul de forme, litere sau numere, dar nu se întâmpla nimic. 
Eram deja supărat, simțeam că nimic nu ne va aduce la normalul obișnuit. Când am vrut să fac un turn cu ele, toate s-
au lipit într-o sferă multicoloră. Era ca de pe altă lume, strălucitoare ca diamantul, fină ca o catifea și netedă ca cea 
mai lină apă. Îmi era frică să nu o scap și să o sparg, sunt destul de neîndemânatic. Am dus-o în casă și am pus-o pe 
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patul meu. Am mâncat, iar când m-am întors, n-am văzut-o și am început să o caut nebunește prin sertare, pe rafturi, 
în vitrina cu bibelouri, în dulap, pe dulap și sub pat, dar nu am găsit-o. M-am speriat, am crezut că a dispărut. M-am 
trântit în pat și m-am lovit groaznic la spate de ceva rotund, sfera! Cam cu o durere în spate, am putut dormi, asta 
până pe la șase, când m-am trezit într-o lumină puternică. Era sfera, ZBURA!! Am luat-o în mână și am scăpat-o iar 
ea s-a spart exact pe jumătate. Am încercat să o lipesc, dar se tot dezlipea. Eram foarte trist, speram că măcar să 
începem ziua de luni în tărâmul normal, dar nu se putea. Am zis să le povestesc amintiri ca să se transforme în câte o 
jumătate de portal, apoi să le apropii. Ideea a funcționat parțial, cele două bucăți s-au transformat în câte o 
jumătate de portal. Am intrat în el, am ajuns tot în camera mea și când m-am pregătit să îmi deschid laptopul, am 
primit un mesaj că nu mai suntem în tărâmul online. Am verificat pe ce tărâm sunt și era o combinație între cele 
două, adică aveam restricțiile tărâmului online, dar mergeam fizic la școală. Cu toții eram bucuroși și cu atât, dar 
încă nu ne dăm bătuți, vrem să ajungem la normal. 
 
ÎN LOC DE EPILOG 
Ați înțeles că ideea cu portalul, cristalele, sfera magică vine din cărțile fantasy și manga, preferatele mele. Eu sunt 
doar un narator, un personaj, dar așa de mult îmi doresc să existe aceste lucruri, să reușească ei, copiii, ce au 
stricat cei mari.  
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Cu privire la cele două întrebări la care trebuie să răspund, pot 
spune că, în calitate de martor și participant la tot ceea ce s-a 
întâmplat în ultimul an, am un sentiment de speranță că lumea 
va deveni mai bună, mai înțeleaptă, va fi mai atentă la tot ce ne 
înconjoară. Vreau să cred că vom învăța multe din această 
experiență și ne vom iubi semenii mai mult!  
Cea mai interesantă parte a textului meu cred că este cea în care 
vă povestesc despre toate atelierele la care am participat, 
proiecte  pe care le-am realizat împreună cu colegii mei  de 
clasă și cu doamna profesoară de Limba și literatura română. 
Ne-a ținut foarte ocupați și activi în tot acest timp, iar faptul că 
ne-am întâlnit cu atâția scriitori, poeți, oameni culturali, 
prezentatori faimoși de știri ne-a deschis larg orizonturile și am 
putut descoperi lucruri mai puțin cunoscute pentru noi până 
atunci. Dacă doriți să mă cunoașteți mai bine, deschideți: 
https://en.calameo.com/read/006307212bbf2b02f4487 
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Martie 2020 a reprezentat pentru întreagă ţară începutul unei perioade de nesiguranță, confuzie și neliniște. 
Trăiam vremuri pe care nici părinții noștri nu le mai întâlniseră până atunci. 
În scurt timp, se declara o pandemie globală, ceva ce nu eram pregătiți să înfruntam, ceva ce nimeni nu avea să 
prevadă. 
Întregul mapamond era lovit de un virus atât de agresiv și de  puternic încât lumea întreagă a fost luată pe 
nepregătite. Apăruse brusc, tăcut, cu simptome obișnuite de răceală... și nimeni nu bănuia nimic... Ne-am trezit, 
dintr-o dată, închiși în propriile case, fără a mai merge la scoală, fără a mai comunica unii cu alții, fără a mai trăi 
normal într-o lume normală. Ne-am trezit triști, izolați, plini de sentimente confuze, într-un cerc cu viață și cu 
moarte, din care nu știam când vom mai ieși. Auzeam la televizor doar știri și emisiuni despre noul virus și ce ravagii 
făcea printre oameni și noi restricții ce ne făceau să devenim tot mai departe unii de alții și care ne alimentau 
grijile pentru cei apropiați. Din oră în oră se anunța numărul celor infectaţi... mai mulţi... mai mulţi... 
Dar trăiam cu speranța că ,,TOTUL VA FI BINE! “ (am realizat un  desen în pandemie în  cadrul unui atelier la ora 
de Limba și literatura română și l-am lipit pe geamul casei mele în semn de solidaritate cu cadrele medicale ce se 
simțeau neputincioase în fața acestui virus). 
 
Am reușit să realizam un echilibru între tristețe și bucurie. Am realizat că timpul petrecut cu familia este cel mai 
prețios! Când ne simțeam triști și plictisiți și aveam nevoie să ne destindem, inventam seara distracției sau a 
gătitului. Și noi inventam ceva nou mai în fiecare seară: ,,jocuri de cabană”, căci aşa le numeam noi. Am decis să avem 
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câte o echipă responsabilă cu pregătirea cinei în fiecare zi. Lucram în perechi şi, pe rând, pregăteam cina pentru 
întreagă familie. Eu cu mama şi tata cu fratele meu mai mic. Am avut timp liber să-mi descopăr pasiuni ,,secrete” și 
de a face lucruri amânate de mult timp, punându-mă în fața calculatorului și începând a explora noi laturi ale 
tehnologiei, de care nu eram sigur că le cunoşteam. Am citit mult, căci mama mereu m-a ghidat spre lumea cărților. 
Intram în lumea poveștilor, într-o lume plină de aventură și suspans, cu prieteni imaginari, doar să uit de realitate. 
Am descoperit că scoală se poate face și on-line. Am ținut legătura cu profesorii și cu colegii mei prin mediul virtual 
și am învățat împreună că și aceasta este o modalitate de conectare între noi și la sistemul educațional, aceasta 
fiind, de altfel, singura posibilitate. La început, totul părea ciudat, trebuia să fii atent pe ce butoane apeși, 
microfonul închis, camera deschisă... și, în același timp, să notezi lecția și să asculți profesorul. Dar, în scurt timp, 
totul a devenit o rutină, ne-am obișnuit cu temele și cursurile on-line, singura diferență fiind faptul că nu mai 
părăseam casa aproape deloc și nu ne vedeam fizic la școală. Cu bune și cu rele, am reușit să depășim și să ne 
adaptăm acestei pandemii globale. Nu am avut timp să mă plictisesc deloc! Am învăţat multe lucruri noi antrenat 
fiind în cadrul proiectelor şi atelierelor la care am participat împreună cu doamna profesoara de Limba și literatura 
română. 
Împreună cu scriitoarea Laura Grunberg am aflat, de fapt, cine era în realitate „Ceaşcă”!   
Mari dileme au fost pe această temă! Apoi, am suflecat mânecile și am scormonit  în minunata lume a unui tărâm 
fantastic din „Cartea Miracolelor” împreună cu scriitoarea K. J. Mecklenfeld. De Mărţişor i-am scris lui Auggie 
Pullman o scrisoare. Vă las să o citiți voi... 
Onorați si mândri, am fost „școală-gazdă” a ediției – „Lecția 5. Comunițăți Durabile, Live din Țara Făgărașului”, o 
nouă lecție ,,Educație la Înălțime”. Am  vorbit despre ,,Comunități Durabile” cu dna. prof. Cristina Dudan, gazda 
lecției, și invitații săi. Am descoperit împreună inițiative și povești ale oamenilor care valorifică potențialul 
patrimoniului și al resurselor naturale și contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităților.    
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Așa că, nu știu dacă alții au avut timp să se plictisească în pandemie, dar mie mi-a prins bine. Am fost foarte ocupat 
cu ceea ce ați citit mai sus și cu multe altele. Am avut multe lucruri frumoase și interesante de învățat! Am învăţat, 
în tot acest timp, și reguli cărora până acum nu le dădeam atât de multă importanţă și am învățat să ascult mai mult, 
să apreciez oamenii din jurul meu. Am devenit mai atent cu familia și cu prietenii mei, conștient că aș putea să-i 
pierd oricând. Am învățat că virusul nu ţine cont de granițe, nu ţine cont că ești copil sau ești bătrân, un om 
important al societății sau un om obișnuit. Am aflat despre importanţa spălatului corect pe mâini, despre 
distanțarea socială și izolare și despre ceea ce înseamnă carantina națională. Am aflat cât de bine era înainte de 
această pandemie și că ar trebui să prețuim ce avem în fiecare moment al vieții. Am aflat cât de triști sunt oamenii 
fără socializare, fără tot ceea ce înseamnă a fi normal și am văzut frica în ochii oamenilor. 
Dar trecem toți, împreună, prin această pandemie și tot împreună reușim să ajutăm, să ascultăm, să răspundem, să 
construim, să fim buni unii cu alții, să fim responsabili... să fim optimiști căci... ”Totul va fi bine!”/”Andra tutto 
bene!” 
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În fiecare seară, după ce îmi termin temele pentru a doua zi, am obiceiul de a scrie într-un jurnal. 
Fie pentru că vreau să păstrez amintirile din decursul anului într-un loc sigur, sau pur și simplu 
pentru că mă plictisesc. Acolo se află toate sentimentele și gândurile mele din ultimul an, toate 
întâmplările de la școală și toate informațiile de care ai nevoie pentru a te împrieteni cu mine. 
Mă așez într-un colț al patului cu jurnalul în brațe, însă observ că pe paginile aspre s-au așternut 
peste noapte litere mari și jucăușe, pe care nu-mi amintesc să le fi scris. Gândul, că altcineva ar fi 
deschis jurnalul meu și ar fi scris în el, m-a înfiorat. Am citit plină de curiozitate cele câteva rânduri 
misterioase 
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18 martie 2021 
Azi a fost o zi obositoare. Am început ziua trezindu-mă la 6:30 și pregătindu-mă pentru a merge la școală. Prima oră 
am prezentat proiectul la geografie, a doua oră a fost o oră plictisitoare de germană, apoi am scris mult la română și 
am primit multe teme la mate. Măcar mi-am propus să ies mâine cu prietenele mele prin parc, dacă o să fie cald.  
„Ciudat”, mi-am spus, fiindcă și eu am prezentat proiectul la geografie, am avut o oră plictisitoare de germană, am 
scris mult la română și am primit multă teme la mate astăzi. Dar nu am mers la școală. Și nu mi-am propus să ies cu 
prietenele mele. Doar suntem în pandemie, nu? Cum să mergi la școală și să ieși în parc în timpurile astea? În fine, 
am început să scriu despre întâmplările de azi. 
— Cine ești? 
M-am gândit că e un fel de farsă, că visez sau că încep să halucinez. Dar era realitate. Am rămas un minut uitându-
mă la cele două cuvinte și gândindu-mă ce să fac. Până la urmă decid să răspund, doar ce se poate întâmpla? 
— Alexia. Mă cheamă Alexia. Dar tu cine ești? 
— Ce coincidență! Și pe mine tot Alexia mă cheamă. Cum scrii în jurnalul meu? 
— Dar e jurnalul meu, tu scrii în el! Nu înțeleg... Și de ce mergi la școală în mijlocul pandemiei? Și cum se face că am 
avut aceleași ore astăzi? Nu ți se pare ciudat? 
— Pandemie? Ce pandemie? Ești OK?  
—  Corona-virus... Suntem în stare de urgență de mai bine de un an... În fine, lasă asta! De unde ești, câți ani ai și, 
dacă nu te deranjează, îmi poți spune numele tău de familie? 
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— Sibiu, 13 ani, Ciobănuc. 
— Dar eu sunt Ciobănuc Alexia, am 13 ani și locuiesc în Sibiu!?  
„Nu poate fi adevărat”, mi-am spus holbându-mă la jurnal uimită. Apoi, desigur, imaginația mea a început să o ia 
razna. „Dacă jurnalul e un portal spre alt univers? Sau poate există zâne doar că își pot schimba înfățișarea în 
jurnale fermecate și...” 
— Mama mi-a citit când eram mai mică despre portale între lumi paralele. Crezi că poate fi vorba de asta? Dacă e 
adevărat, înseamnă că de asta lumile noastre nu corespund cu exactitate. Dă-mi mai multe detalii despre pandemie, 
te rog!... 
— Ei bine... Totul a început acum un an, când a apărut acest „Corona-virus”. S-au închis teatrele, muzeele, 
restaurantele și aproape tot ceea ce înseamnă loc public, inclusiv școlile, ceea ce, recunosc, m-a afectat destul de 
mult. Ne-am mutat în mediul online, orele s-au desfășurat pe platforme precum Zoom, Meet și Google Classroom. 
Desigur, orele online nu au fost atât de obositoare precum cele de la școală, fiindcă singurul drum pe care îl 
parcurgeam era din pat spre birou, nu mai căram ghiozdanul acela greu și mare și nu mai era gălăgia infernală din 
clasă. În schimb, mi-au lipsit colegii, cornul tare ca piatra și laptele, atmosfera din clasă. Dacă la școală profesorii 
se rugau de elevi să facă liniște, acum, în online, profesorii se roagă de elevi să mai spună câte ceva, măcar ca să 
vadă dacă sunt prezenți. 
— Dar e oribil! N-aș putea să trec peste o pandemie de genul... Și pari deja obișnuită cu toată nebunia asta. Mi se 
pare înfricoșătoare situația în care te afli. Te rog să mă ții la curent cu tot ce se întâmplă de acum înainte!— Promit 
să-ți scriu de fiecare dată când se întâmplă ceva. Dar deocamdată, Alexia, bucură-te de școala în format fizic și de 
cei pe care îi ai alături cât mai poți,  fiindcă nu se știe niciodată ce se poate întâmpla cu lucrurile ce au devenit 
parte din viața noastră de zi cu zi.  
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Am 13 ani și trec în clasa a VII-a. Citesc, scriu, mă joc cu prietenii mei, călătoresc (de curând, am vizitat Roma, prilej pentru mine să fac fotografii haioase de 
postat pe Instagram). Îmi iubesc pisicile și câinele. 
Atâta timp cât îmi vedeam toți colegii în lista de participanți din meeting-uri eram fericit și ușurat. N-aveam de gând sa-mi las prietenii de unii singuri în toată 
pandemia asta. Mereu le dădeam mesaje, îi sunam, și îi verificam, pentru a mă asigura că totul este bine pe la ei acasă. Uite așa cazurile de corona virus au 
mai coborât și restricțiile au fost date jos, iar noi am ajuns din nou, cu bine, la școala din viața reală! Cam așa am ajuns eu să vă scriu și aici, dar și într-un 
text despre școala online și despre pandemie. Din textul pe care l-am făcut, cea mai interesantă parte pentru mine a fost partea în care explicam beneficiile 
școlii reale și beneficiile școlii digitale, deoarece te informează despre amândouă tipurile de școală și cred că oferă o descriere bună a acestora.  
https://www.youtube.com/watch?v=s_e09Uxaxf8 
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7:30 AM M-am trezit de dimineață, pregătit de încă o zi de școală online. Am coborât, am mâncat, mi-am spălat 
dinții, m-am îmbrăcat și am deschis calculatorul. 
 8:00 AM Am primit notificarea de la Teams că a început ora (mai bine zis meeting-ul...), fix când vorbeam cu colegii 
mei pe Discord și mă distram. Posomorât, am intrat și am scanat ecranul. Toți copiii erau acolo, inclusiv profesorul. 
Mulți dintre ei aveau camera deschisă, dar alții nu. Mai vorbeam între noi pentru a-i aștepta pe toți să se 
„trezească" și, după aceea, am început lecția și scrisul pe caiete. Lecțiile nu se auzeau prea bine și ecranul uneori se 
blura și nu mai vedeam nimic la tablă.  
14:00 PM S-au terminat orele toate și mă ridic de pe scaun cu greu deoarece scaunul a devenit cuibul meu acum. Am 
format rădăcini în el. Ochii îmi ard și mă înțeapă după ce am stat în fața ecranului timp de 6 ore. În concluzie, școală 
online nu e prea productivă și distruge fizicul elevilor, dar e mai bine decât nimic, și decât să rămâi incult.  
22:00 AM Seara, același ritual ca întotdeauna: îmi pun toate cărțile pentru a doua zi pe birou, îmi pun uniforma în 
dulap, mă pun în pat și-mi odihnesc, în sfârșit, ochii.  
7:30 AM Începe din nou...  
8:00 AM Realizez cu fiecare zi ce trece că școala din viața reală era mai bună, cum mă întâlneam și vorbeam cu 
colegii mei, cum îmi vedeam profesorii și mă înțelegeam cu ei mai bine, auzeam tot ce se întâmpla în jurul meu și 
eram liber. Pentru a mă face mai fericit, mă consolam gândindu-mă și la avantajele școlii online. Puteam să mă 
trezesc cu jumătate de ora înainte de începerea orei, îmi făceam toate treburile de dimineață și intram pe 
calculator! Puteam să vorbesc cu părinții mei pe fundal și nimeni nu mă auzea, deoarece aveam microfonul oprit. Dacă 
aveam nevoie de ajutor la o întrebare, puteam să-i dau mesaj unui prieten, iar el mă ajuta!  
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8:01 AM Cred că, până la urmă, amândouă modurile de predare sunt bune! Nimic pe aceasta lume nu e inutil. Chiar 
nimic..?! 
 
Sunt doar un băiat în școala online și încerc și eu să mă obișnuiesc cu tot ce se întâmplă în jurul meu. Zbor printre 
informațiile de pe internet, citindu-le cu atenție, implicându-mă în treaba aceasta cu pandemia, alergând printre 
pixeli, cuvinte și cerneală, amestecându-le pe toate așa cum nu ar trebui să fac. Nu doar adulții au probleme în 
vremurile astea, ci și elevii, noul mod de învățare nu este așa de ușor cum pare! Gândiți-vă la un Făt-Frumos cum se 
duce pe un drum timp de 7 ani pentru a găsi prințesa pierdută. Acel Făt-Frumos sunt eu, iar prințesa sunt absolvirea 
și succesul în viață. Până acum, pe drum, nu am dat de probleme grave, doar câțiva soldați mi-au ieșit în cale, care au 
încercat să mă oprească, dar eu i-am învins și le-am arătat cine este șeful. Am înotat prin oceane întregi, apoi am 
realizat că puteam să iau barca, așa că m-am întors la mal și am construit una pentru a-mi face viața mai ușoară. Am 
bătut dragoni normali, dragoni cu două capete, cu trei capete, cu patru capete și, fix când mă pregăteam să-l dobor 
și pe cel cu 5 capete, deodată s-a petrecut un cutremur și s-a rupt pământul, eu căzând în ruptura lui. Am aterizat 
chiar în fața dragonului cu 6 capete. Nu eram instruit pentru așa ceva, de vreme ce eu nu aveam atâta experiență în 
6 capete fioroase care scuipau flăcări. Eu trebuia să-mi termin de dus lupta cu dragonul cu 5 capete! Am reusit să-l 
pun la pământ, dar nu să-l dobor de tot pe dragonul nr. 6. Dragonul cu 6 capete a fost toată materia „învățată" din 
școala online, pe care, din câte ați putut vedea, nu am reușit să-i dau de cap, din cauza distanței dintre noi toți și a 
conexiunii.  
Dacă și în clasa a VII-a o să continuăm în viața reală, sunt sigur că o sa reușesc să recapitulez totul cu ușurință, dar 
dacă o să fie din nou în online... Tot sunt sigur că o voi recapitula pe toată, doborând și mai greu balaurul cel cu 7 
capete... :) 
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BONUS  
Eu, Făt-Frumosul, nu am luptat de unul singur prin toate aceste aventuri. Calul meu mereu m-a însoțit, m-a ajutat să 
călătoresc mult mai ușor prin toate locurile prin care am fost, m-a dus departe de toate pericolele și m-a ferit de 
ghinionul de după fiecare colț, mi-a ridicat moralul și m-a făcut mai fericit cu fiecare zi ce trecea. Sfânta Duminică 
încă de la începutul călătoriei mele mi-a dat sfaturi despre cum să mă descurc în drumeția mea și cum să nu cedez, 
și, în continuare, mă ajută și mă împinge către lucruri cât mai bune și productive. Datorită lor, fiecare zi din viața 
mea este mai ușoară și o trăiesc cu bucurie.  
Acum, realist vorbind, calul meu este format din toți prietenii mei, de la școală, și din viața de zi cu zi, din alte țări 
și cei pe care i-am cunoscut online. Sfânta Duminică sunt toți profesorii care au crezut în mine și mă ajută, 
susținându-mă în tot ce fac.  
Am trecut și prin probe, ele însemnând teste și ascultări la lecția de zi, de care am reușit să trec, deoarece m-am 
pregătit pentru ele, știind că o să apară.  
Le mulțumesc tuturor persoanelor care s-au regăsit în acest text pentru toata susținerea, dar și vouă, cititorilor, 
pentru că v-ați luat din timp ca să citiți tot ce-am scris eu aici! 
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Numele meu este Draica Sebastian andrei, am 12 ani și sunt elev în clasa a v-a c, la școala gimnazială ”sfântul nicolae”, din tg-jiu. Locuiesc în afara 
orașului,undeva la țară, la 25 de km de școală, dar acest lucru nu mă împiedică să fiu un copil conștiincios și dornic de a învăța. 
Ca  martor la evenimentele din ultimul an, pot spune că am fost și sunt încă îngijorat de ceea ce se întâmplă din cauza virusului. Am respectat cu strictețe 
regulile impuse, în speranța că va reveni totul la normal. Vreau să fiu de folos și îndemn pe cei din jur să fie responsabili.  
Partea cea mai bună a textului, în opinia mea este încheierea, deoarece exprimă gândurile și dorința arzătoare de a merge în condiții normale la școală. 
Finalul textului redă sentimentul de tristețe, nostalgia amintirilor din clasă și speranța că vom reveni la școală. 
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Era  primăvara anului 2020 ce  părea obișnuită. Cu pomi înfloriți, buburuze și fluturași care-și arătau măreția prin 
văzduhul parfumat de florile multicolore, cu triluri de păsărele și soare luminos și darnic. 
Totul era liniștit, ca într-o lună obișnuită de martie. Însă, bucuria mi-a fost sfâșiată de suspendarea orelor de 
școală din cauza epidemiei de Covid 19. Vestea cutremurătoare că școlile se vor închide m-a tulburat și mi-a răpit 
speranța că ne vom revedea curând. Chiar și astăzi, după mai bine de un an, încă suntem în mediul online. 
La început nu mi s-a părut a sta acasă un lucru greu sau plictisitor. M-am bucurat de zăpada de la sfârșitul lui martie, 
am profitat de timpul liber, fără a mai face drumul lung către școală. Fiecare zi părea minunată alături de familia 
mea, petrecând tot timpul împreună și făcând multe năzdrăvănii. Totul părea simplu la început...însă devenea parcă 
prea simplu. Timpul începea să treacă greu și din ce în ce mai greu. Acea libertate forțată de împrejurări a început 
să mă apese cumplit. Teama de îmbolnăvire, pe lângă sentimentul de singurătate își făceau cuib în sufletul meu și 
începeau să se arate. Mă simțeam singur, fără prieteni în jur și fără speranță, cu prieteni virtuali. Orele de curs 
păreau că vin dintr-o  altă lume, din spatele unui paravan cu multe necunoscute. Începusem să dezvolt mai multe 
temeri: că uit să intru la timp la ore, că mi se descarcă bateria telefonului, că poate mă exclude un coleg, că nu se 
încarcă temele pe platformă sau că pierd semnalul la internet. Tehnologia era pentru mine un mister provocator. Am 
început încet-încet să cunosc și să stăpânesc tainele mediului on-line. Deși părea greu la început, acum sunt tare 
mândru de mine. 
Uneori vedeam că alți colegi se mai jucau sau făceau alte activități în timpul orelor, dar eu mi-am asumat 
responsabilitatea de a învăța ca la școală și totul a mers bine. Profesorii au fost înțelegători cu noi, răbdători și au 
reușit cu măiestrie să ne predea pe înțelesul nostru.   
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Chiar ne mai amuzam uneori și ne bucuram de privirile de dincolo de ecranul telefonului sau laptopului..sau ne 
supăram tare când pierdeam semnalul și nu mai auzeam ceea ce domnii profesori ne transmiteau.  
A fost și o perioadă când am mers la școală cu masca de protecție. Pauzele erau scurte, mâncatul pachețelului era o 
adevărată problemă, trebuia să fim atenți la igiena riguroasă și mai ales să păstrăm distanța fizică. În acele clipe 
simțeam că rămânem fără aer, deși era un geam deschis permanent; masca ne făcea să ne simțim ca într-o bulă 
lipsită de aer. Tristețea că nu putem să ne jucăm ca înainte, grija să nu ne atingem erau deranjante și creau o 
atmosferă neplăcută și tensionată și ne distanțam cu totul unii de alții. Sunetul produs în spatele măștii era mai greu 
de perceput, mai ales din ultima bancă, dezinfectantul era mai important ca apa și toate orele începeau cu noțiunile 
de păstrare a igienei, inducându-ne fără voie acea frică interioară. 
Dacă ar fi să aleg între a merge cu masca la școală și a face orele on-line, eu mi-aș alege să rămân acasă și să fac 
orele ca până acum. Bineînțeles că îmi doresc revenirea la școlă , dar în condițiile normale, dinainte de a începe 
această pandemie. 
Stau uneori și mă gândesc la vremea când ne vom întâlni, iar inima îmi tresaltă de emoție... aproape că nu ne vom mai 
recunoaște. Am pierdut multe clipe împreună. Orele desfășurate on-line au fost o mare provocare atât pentru noi, 
cât și pentru profesori. Am depus eforturi să fim la zi cu materia și chiar am reușit. Totuși, îmi lipsește socializarea, 
îmi lipsesc pauzele când ieșeam afară împreună cu mai mulți colegi, îmi lipsesc până și micile supărări dintre noi.. Îmi 
este tare dor de școală... 
Nimic nu se compară cu timpul petrecut la școală!Am pierdut prieteni, am lăsat în urmă amintiri frumoase, trăind cu 
speranța că totul va înceta și vom reveni la mult iubita noastră școală, în clasa noastră mare de la etajul doi,  alături 
de profesorii noștri buni și dedicați. 
Școala-n pandemie, nu îmi place mie! 
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Cea mai importantă parte a 
textului realizat de mine 
este aceea în care descriu 
cum se desfășoară școala 
online, asta pentru că este 
important ca și noi, copiii, 
să fim înțeleși, iar părerea 
noastră să fie luată în 
considerare. Consider că 
textul meu exprimă 
adevărul: cu toate că unora 
ne este greu să 
recunoaștem, școala online 
nu se compara cu cea fizică 
din punct de vedere al 
modului de predare, al 
notelor și al socializării. 
Textul meu prezintă toate 
aceste aspecte, iar orice 
copil aflat în online care l-ar 
citi, cu toate că e greu să o 
zică, mi-ar da dreptate. 
https://www.facebook.com/
mariana.stoica.121/videos/5
73129603849947  
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Dar nu în orice școală, nu acea școală în care socializezi cu copiii, te joci și te distrezi în echipă, împarți lucrurile și 
te cerți cu colegul de bancă, coleg care chiar are așteptări de la tine (tu să împarți toate lucrurile, dar nici el nu 
vrea să o facă!). Așteptările sunt mari, dar doar de la tine! Este vorba despre prea renumita, în toată lumea, 
ȘCOALA ONLINE, o lume de tehnologie, în care și cea mai mică greșeală sau apăsare de tastă îți poate aduce o 
dojană sau un zâmbet sau o notă mică. Este lumea în care maleficele calculatoare preiau puterea, preiau umanitatea 
și viața, te fac să crezi că ele îți sunt cele mai bune prietene și singurele pe care te poți baza. Aceste minunate și 
răsfățate obiecte sunt acelea pe care plângi ca ți-a spart cineva serverul sau chiar mai rău… s-a ars monitorul! Nu 
este de parcă sunt niște lucruri de nereparat, cum ar fi prietenia sau familia, de care începi să te îndepărtezi cât 
mai mult când vine vorba să joci un joc video sau să te uiți pe YouTube.  
Școala online începe ca într-o zi normală, la ora 8.00. De pe la ora 7.45 încep să intre copiii pe aplicațiile de meet și 
classroom, iar după aproximativ 10 min suntem aproape toți online. Asta exceptând șmecherașii care, neintrând la 
ore, se cred wow. Cele șase ore trec groaznic de greu, nu mai există acea atenție de înainte, iar acum nu toți cei 
care participă la întâlnire își scriu lecțiile și fac exercițiile cerute. Nu este ca la școala față în față, în care nu poți 
să te ascunzi după o cameră sau un microfon care, aparent, nu se deschid. Mulți dintre colegi sunt activi doar în 
opritul și pornitul camerei și joaca cu microfonul. Câteodată, unii, de plictiseală, încep să citească lecții chiar și la 
educație socială, dirigenție sau religie. La ora de muzică majoritatea copiilor își țin camera pornită pentru că profu՚ 
ne mai șantajează cu un zece. La orele de mate și de română copiii sunt mai activi (50%), asta pentru că nu știi 
niciodată când profa vrea să te asculte sau doar să îți pună o simplă întrebare, care se poate transforma într-un 
plus sau un minus. Nici bursele nu mai sunt ce au fost…De când cu online-ul nu mai există acea bucurie că „mi-a venit 
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bursa”, nu mai există acele strigăte pe hol și cozi imense la secretariat, nu mai vezi câte un copil care își bagă bani 
în carnet și pe fața lui se vede fericire. Încă îmi amintesc prima bursă pe care am luat-o în ora de muzică, iar când 
am văzut coada la secretariat, ardeam de nerăbdare să ajung înăuntru, iar acum am un amărât de card bancar, care 
nici măcar nu are numele meu scris pe el, stă închis într-un portofel, în buzunărelul acela strâmt de carduri, iar eu, 
care n-am mai verificat, de când l-am primit, banii de pe el, chiar nu pot spune că mai există acea bucurie de înainte.  
Acum să vorbim despre cum se petrece ascultatul sau testele minunate de la aceste ore. Atunci când ești ascultat și 
totuși știi să copiezi și ai învățat ceva (genul I de copii), îți aprinzi camera, iar caietul, cel mai bun prieten al tău în 
astfel de momente, stă la loc de cinste, chiar în fața ta, iar când îți vine rândul la întrebare, repede arunci un ochi în 
caiet, iar răspunsul este perfect, asta în cazul celor care știu să arunce privirea fără a fi văzuți că dau paginile sau 
că citesc de undeva. Dar treaba stă altfel: cei care nu au învățat nimic și nici nu știu unde se găsesc lecțiile în caiet 
(genul II de copii) vor inventa scuze cum că nu le merge camera sau microfonul, iar acest lucru va ține până când 
profesorul va accepta să îi asculte cu camera pornită sau pe chat. Trecem la datul testelor, care este favoritul 
elevilor din online, asta deoarece caietul stă sub masă, paginile pot fi date fără a se vedea, iar filele de internet de 
pe care poți copia exercițiul întreg rezolvat sunt nenumărate, iar aceste variante merg și în cazul în care profesorul 
îți spune să îți ții microfonul pornit.  
Vreau să vorbim și despre genul de părinți la orele online, știu, pare puțin ciudat, dar există acel fel de părinți care 
stau împreună cu copiii la ore sau care pur și simplu sunt prea curioși și mai vin din când în când cu o treabă 
inventată, cum ar fi aranjatul perdelelor de la geam sau chiar aspiratul sau părinți care vin doar să își ia copilul în 
brațe.  
A venit timpul să vorbim despre avantajele la orele online…Acel moment de „gustăreală” în care mănânci ronțănele 
doar de poftă, trebuie să recunoaștem, toți facem asta! Să spunem că unii consideră avantaj și faptul că putem 
copia ușor, dar asta nu îi ajută cu nimic în viitor, iar cei care chiar învață consideră că notele nu se dau deloc corect. 
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Orele de educație fizică nu mai sunt cum erau, nu spun că online nu facem sport deloc, dar în orice caz nu se 
compară cu cel de la școala față în față, unde făceai sport și când nu era ora în sine, în pauze, când mai fugeai după 
un copil, te jucai Prinsa, Sticluța cu otravă și multe altele. Nu este la fel ca atunci când, după ce termini exercițiile 
fizice, te mai joci un fotbal, un basket sau un handbal, unde fugi după minge până simți că ți se rup picioarele și nici 
atunci nu te oprești pentru că vrei ca echipa ta să câștige, ca apoi să te poți lauda că i-ai învins (tipic copiilor). 
Acasă nu putem să ne jucăm și să alergăm pe teren, nu putem nici măcar să sărim coarda (în cazul celor care stau la 
bloc), asta pentru că urmează să vină vecinu՚ la ușă supărat că îi deranjezi liniștea, dar ei nu înțeleg că suntem 
ȘCOLARI ÎN PANDEMIE și că avem multă energie, dar nu avem pe ce să o consumămTrecem din nou la aspectele 
negative, acelea de socializare, care se pierd foarte mult, munca în echipă se duce de râpă, începem să preferăm să 
stăm singuri, dar toți sperăm că ne vom întâlni să ne petrecem din nou timpul împreună. Excursiile, care erau cele 
mai așteptate de copii, acum nu mai există sau se desfășoară în mod online, ceea ce nouă ni se pare plictisitor.  
Această școală online sper eu că va deveni istorie, cum noi acum vorbim despre vremurile prin care au trecut 
strămoșii noștri, așa vor vorbi urmașii despre aceste lucruri pe care noi le-am trăit, la fel cum se vorbea pe atunci 
despre ciumă, așa se va vorbi în viitor despre Coronavirus, iar atunci când noi vom ajunge să fim bătrâni sau să avem 
copii, acest text va deveni una dintre poveștile pe care copilul meu le va citi (asta dacă o să-l mai am până atunci) și 
cred eu că va avea curiozitatea să știe cât mai mult, pentru că are ocazia să afle toate întâmplările în detaliu, în 
măsura în care eu îmi voi mai aminti. 
 
 
 



Școlar pe timp de pandemie 

41 
 

 

 

Cea mai interesantă parte a textului meu 
relativ scurt cred că este cum am povestit 
întâmplările petrecute cu mine în ultimii 
aproape doi ani, cum m-am simțit și cum 
mi-am exprimat părerea deoarece cred ca 
mulți oameni care îmi vor citi povestea se 
vor regăsi și își vor aminti ce au simțit e și 
ce au făcut în timpurile grele de dinaintea 
vacanței (care, sper, nu se vor mai 
repeta...). 

Aceasta a fost autoprezentarea mea, 
răspunzând la întrebările cerute. 
Mulțumesc pentru atenție! O puteți urmări 
în versiunea ei digitală accesând linkul de 
mai jos: 

 

https://www.voki.com/site/pickup?scid=18
131613&chsm=435f8f5119e9b5d7948f9d4f
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Eu sunt Rares, am 12 ani, ochii albaștri spre verzi și îmi place să desenez. Virusul Covid-19 este cu noi de aproape 2 
ani, de când aveam eu 11 ani.  
Sunt sigur că toată lumea are multe povesti din această perioadă grea, unele bune, altele mai puțin bune, care ne-au 
schimbat drastic modul de a-i privi pe alții și de a face față în situații dificile. După cum ați ghicit, și eu am trăit 
multe, am trecut prin întâmplări bune și mai puțin bune, pe care am venit să le relatez în această povestire. 
Era o zi normala când am auzit pentru prima dată termenul ,,Covid-19’’ sau ,,Coronavirus’’ ca fiind un virus nou din 
China, (mai exact, o provincie de care nici că aș mai fi auzit: Wuhan), dar nu prea l-am băgat în seama, ba chiar mă 
amuzam pe seama acestui nume, atât de asemănător cu berea Corona (acum nu aș vrea nici să vă gândiți că am vreo 
legătură cu berea. Doar că am observat că tata mai bea din când în când câte una cu acest nume). Mă gândeam ca 
poate fi un termen fals, creat din pur amuzament, dar nu știam cât de mult mă înșelam pe atunci. 
Cu cât timpul trecea, cu atât am început să aud din ce în ce mai des acest nume, până când, la un moment dat, a 
apărut și la știri, însoțind niște imagini oribile cu străzile din China complet goale, fără oameni și fără viață. Mi se 
părea trist și înfricoșător pe atunci și nu știam cum să reacționez, (pentru că nu mai văzusem așa ceva – eu trăiesc 
în București unde nici noaptea nu e pe deplin liniște, ce să mai spun de forfota din fiecare zi?!) și era foarte 
neliniștit; acum, la peste un an distanță, toată lumea s-a obișnuit cu priveliștea străzilor goale.  
La un moment dat, am auzit ca se închid școlile ca să facem școală online. Acest lucru m-a întristat, entuziasmat, 
dar în același timp m-a derutat, erau tot felul de reacții pe care le aveam rând pe rând, în funcție de ce anume 
gândeam. ,,Cum adică școala online?’’, ,,Nu înțeleg.’’. Acestea au fost frazele care mi s-au tot repetat în minte cu o zi 
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înainte de a intra în modul digital. Cred ca multora le-a fost greu să facă schimbarea, într-o măsură mai mare sau 
mai mică, dar a fost nevoie de o perioadă de timp să ne obișnuim. 
Am intrat în stadiul online și nu mi-a plăcut, din mai multe motive rezonabile, precum că nu eram obișnuit cu noul 
format de învățare, conexiunea îmi juca feste (câteodată se bloca Meetul, nu-i mai auzeam pe colegi și nici pe 
profesori, nu le mai vedeam camerele sau pur și simplu nu-mi pornea laptopul), ceea ce a făcut noua perioadă și mai 
dificilă. La început, cel mai dificil mi s-a părut trimisul temelor, dar ușor, ușor am înțeles cum se face, la fel cum am 
înțeles cum să creez un proiect digital și multe alte lucruri folositoare, despre care chiar cred că mă vor ajuta în 
viitor. 
La început, totul a fost greuț, amuzant și puțin obositor, dar, cu cât a trecut mai mult timp, cu atât a devenit și mai 
obositor, și mai plictisitor și mai trist, mai ales că a doua perioadă online a survenit după ce deja trecusem printr-o 
lună de școală obișnuită și eram euforici pentru revenirea în clasă. Simțeam că avem dreptul să credem că pandemia 
și carantina au fost doar un vis urât și că revenim la școala noastră obișnuită, când, într-o zi de octombrie, a căzut 
ca fulgerul peste noi vestea că ne întoarcem din nou în școala digitală. Acum îmi era din ce în ce mai cenușiu. Pe zi ce 
trecea, îmi era tot mai dor de colegii și de profesorii mei, pierdeam noțiunea timpului, fiecare zi părea ca oricare 
alta. Aceasta, perioada online a fost grea pentru mine și pentru mulți alți oameni și sunt fericit că s-a terminat. 
Înainte de Crăciun, s-a decis ca noi colegii și diriga, care este și profesoara noastră de română, ar trebui sa facem 
Secret Santa (o activitate amuzantă în care fiecare dă și primește un cadou de la un coleg sau profesor, care l-a 
ales în secret și a păstrat acest secret o bună perioadă.). De data asta, chiar s-au păstrat ceva secrete, pentru că 
diriga a folosit o aplicație de extragere digitală a numelor și nu mai puteam vedea ce extrăgea celălalt... Experiența 
a fost una de amintit, deoarece eram încă in formatul de învățare online (așa hotărâseră ai mei, deși alți colegi 
veneau deja într-un program redus, de „afterschool” la ore) și, fix înainte de vacanță, mi-am revăzut colegii pentru o 
zi (aceea în care am făcut schimbul de cadouri, sub bradul împodobit din holul școlii), ceea ce a fost foarte tare: am 
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cântat, am colindat, ne-am dat cadouri, ne-am îndopat efectiv (am primit cam toți și dulciuri de la Moș Crăciunii 
noștri secreți, iar diriga ne-a copt prăjituri special pentru acea zi). 
După o perioadă lungă de „online și suferință”, după vacanța de iarnă și după ce câțiva oameni au început sa se 
vaccineze, în sfârșit mi s-a dat permisiunea să intru în școală și să îmi reiau programul de dinainte. Am simțit cum 
toată tristețea și furia acumulate pur și simplu se disipau. Mi-am revăzut colegii, profesorii, am interacționat și am 
fost bucuros, ceea ce m-a ajutat foarte mult cu notele și multe alte lucruri. Sunt foarte fericit că școala normală a 
revenit și sper că orele online să dispară definitiv. 
În ultimele zile de școală, m-am concentrat mult pentru teste și pentru a-mi încheia situația și, în egală măsură, am 
avut grijă să mă bucur de timpul pe care îl mai am aveam înainte ca vacanța de vară să sosească. După ce am 
terminat cu toate testele, școala era pe cale de a se termina, dar eu nu am ajuns la festivitatea de premiere, 
deoarece am trecut printr-o operație destul de serioasă la brațul stâng, al cărui cot trebuia refăcut de un specialist 
în ortopedie. Așa că e de înțeles de ce m-am grăbit să scap de teste și m-am bucurat să mă mai joc cu colegii... După 
festivitate au mai rămas doar câteva zile de școală de care nu m-am mai putut bucura, fiind internat și, apoi, în 
convalescență. Sunt sigur că au făcut recapitulări frumoase și precis unele ore au fost în aer liber, pentru că ieșeam 
destul de mult pe terasă și la engleză, și la română.   
Eu cred că această perioadă grea ne-a învățat pe fiecare să înțelegem că din fiecare situație sau etapă 
provocatoare putem învăța diferite lucruri noi care ne pot ajuta pe noi și pe cei apropiați nouă. În aceste timpuri, 
majoritatea oamenilor au descoperit cum să-si folosească imaginația ca să creeze activități și „ritualuri” diferite 
(mă gândesc doar la faptul că fiecare familie își are mici momente, fapte, gesturi, prin care sărbătorește acele zile 
când nu e nevoie să fim îngrijorați pentru cifre și statistici, când nu suntem blocați de carantină de noapte sau de 
restricții..). Familiile au devenit mai închegate, petrecând timp valoros împreună, iar eu mi-am dat seama câtă nevoie 
au oamenii de socializare, de conectare emoțională și de prietenii. 
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Numele meu este Rebeca Alexandra Drӑghici ṣi am treisprezece ani (ṣi chiar ȋmi 
place romȃna😊😊). Mi-a fost foarte greu la ȋnceput. Departe de toṭi colegii mei, mi-a 
fost mult mai greu sӑ ȋnṭeleg lecṭiile, de aceea le-am mai revizuit cu pӑrinṭii. 
Consider cӑ profesorilor le-a fost cel mai greu. Le trebuia unelte, obiecte smart ṣi 
cunoṣtinṭe ȋn acest domniu, deṣi cred cӑ profesoara de info s-a descurcat cel mai 
bine. Toṭi au gӑsit resurse noi! Atunci m-am gӑndit cӑ ṣi eu pot! M-am adaptat 
uṣor situaṭiei ṣi am ȋnvӑṭat sӑ trӑiesc aṣa, deṣi a fost obositor ṣi pentru noi. 
Consider cӑ cea mai intereantӑ parte a textului meu este secvența ȋn care am 
vorbit despre problemele online, microfonul, fantomele etc. Aṣa pot vedea ṣi 
ceilalṭi cum ne-am simṭit noi, cȃt de greu ne-a fost. Nu ne-a fost atȃt de uṣor 
precum cred unii. Sper cӑ vom putea uita de virus cȃt mai repede, sӑ revenim la 
normal, este obositor tot ritualul: purtatul mӑṣtii, dezinfectant, spӑlat pe mȃini de 
zece ori pe zi. M-am obiṣnuit oricum, le fac fӑrӑ sӑ-mi dau seama, dar totuṣi... 
P.S. Vreau sӑ am o varӑ distractivӑ.  
https://www.youtube.com/watch?v=ZnY2GDeyQUM 
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15.03.2021 
Dragӑ Jurnal,  
Chiar nu ṣtiu cu ce sӑ ȋncep. Cred că trebuie sӑ zic direct. Putem s-o luӑm de la ȋnceput? TᾸIAṬI! Sincerӑ sӑ fiu, nu 
ṣtiu cum funcṭioneazӑ un jurnal, adicӑ am avut cȃnd eram puṣtoaicӑ (de 7 ani), dar acum nu mai ṣtiu exact structura 
jurnalului. Presupun cӑ se aseamӑnӑ cu o scrisoare, fiind comunicare ȋn scris, avȃnd un expeditor (adicӑ eu), dar un 
destinatar strӑin nu are, ȋnsӑ are formulă de adresare, introducere, cuprins ṣi ȋncheiere. 
Deci pȃnӑ la urmӑ m-au ajutat orele de romȃnӑ, dar sӑ nu-i spuneṭi profei cӑ nu sunt atentӑ sau alte minciuni! Oricum 
n-are ce-mi face din faṭa ecranului, dar mai bine safe than sorry! Da, aṭi citit bine, din faṭa ecranului. Hei, dacӑ eṣti 
Rebeca din viitor, vreau sӑ ṣtii cӑ nu voi exagera absolut deloc! Deṣi mi se spune asta foarte des! 
 
DIMINEṬILE 
Aṣa cӑ sӑ ȋncep! Eu sunt Rebeca, o fӑtucӑ cu pӑrul blond, care ȋmi vine chiar sub umeri, ṣi ochii albaṣtri, pe care zice 
mama cӑ ȋi am de la strӑbunicul meu! Vreau sӑ-mi ȋncep acest jurnal ca sӑ nu uit absolut nimic. Pȃnӑ la urmӑ, nu apare 
chiar ȋn fiecare zi o pandemie atȃt de durӑ. Sӑ nu mai lungesc atȃt de mult aceastӑ introducere, ȋntȃi vreau sӑ vӑ arӑt 
diferenṭa ȋntre dimineṭile de anul trecut ṣi de anul acesta. 
Ȋnainte mӑ trezeam la 7.00 ṣi mȃncam, mӑ schimbam ṣi plecam la ṣcoalӑ. n-aveam chef de francezӑ, dar ce sӑ fac? 
Sigur, e o limbӑ extraordinarӑ, cu un accent fabulos, cine nu ar vrea sӑ meargӑ ȋn Franṭa? Dar nu mulṭi copii se duc ȋn 
Franṭa cu scopul de a vorbi despre cum ṭi-ai decorat tu camera acasӑ. J’ai un tapis! 
Acum, ȋnsӑ, mӑ trezesc la 7:40, iar uneori, recunosc, la 7:55. Uneori nici nu mӑ schimb din pijamele! Ṣtiu, ṣtiu, sӑ-mi 
fie ruṣine, dar pune-te puṭin ȋn papucii mei, de fapt sӑ iau alṭii mai mari, cӑ am picioarele destul de mici! Ȋnṭelegi? Nu? 
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Cum spuneam, imagineazӑ-ṭi cum este sӑ te trezeṣti, sӑ te pui ȋn faṭa laptopului ṣi sӑ vezi numai P, R, A, M, ȋnṭelegi tu. 
Mulṭi profesori zic cӑ avem note atȃt de bune din cauza faptului cӑ suntem niște litere online! Enervanṭi! Acesta este 
un alt motiv pentru care am vrut sӑ mӑ ȋntorc fizic, sӑ le dovedesc cӑ sunt capabilӑ! 
 
16.03.2021 - PROBLEME ADEVӐRATE 
Stӑteam ȋn faṭa calculatorului, la o orӑ, cȃnd profu’ primeṣte un telefon important ṣi ȋṣi inchide microfonul, ca de 
obicei. Camera o avea oricum opritӑ, dar trecuserӑ deja zece minute! Nu ṣtiam ce s-a ȋntȃmplat, probabil trebuia sӑ 
plece de urgenṭӑ la ṣcoalӑ, dar un mic avertisment pentru noi n-ar fi stricat! Pȃnӑ la sfȃrṣitul orei am stat relaxaṭi, 
cȃnd profu’ ṣi-a pornit microfonul, era ṣi timpul! A spus ceva la care nu puteam sӑ nu rȃd. Credea cӑ avea microfonul 
pornit, ȋn tot acest timp vorbise cu pisica sa! Ṣtiu, trist pentru el, dar pentru noi.... 
Vi s-a ȋntȃmplat vreodatӑ să vӑ porniṭi microfonul din greṣealӑ? Mie da. Adicӑ mӑ gȃndeam cӑ oi fi fost eu neatentӑ, 
dar de atȃtea ori? Prea ciuda! Ȋnfricoṣӑtor! Odatӑ, la ora de englezӑ, a trimis un coleg un filmuleṭ pe grup ṣi eu, ca sӑ 
vedeṭi ce greṣealӑ enormӑ am fӑcut, l-am deschis fӑrӑ sӑ-mi verific microfonul, care era pornit, ca sӑ ṣtii! Se spune cӑ 
tebuie sӑ ȋnveṭi din greṣeli, asta am ṣi fӑcut ṣi trebuie sӑ spun ca m-a salvat aceastӑ „verificare”, cӑci era cӑt pe-aci 
sӑ mӑ umilesc ȋn faṭa clasei. Am fost ṣi martorӑ la jena de mȃna a doua, adicӑ mulṭi colegi ṣi-au pornit microfonul 
atunci cȃnd se jucau. Hai, acolo, ṣut, bravooooo! de m-am enervat ṣi eu! Acum cred cӑ microfonul este pornit de 
fantome. Serios, nu m-am atins de calculator, explicӑ-mi tu cum s-a pornit! Zi, te ascult! Aṣa, speechless, cum mӑ 
aṣteptam. Oricum nu prea aveai ce sӑ spui, pentru cӑ ești un jurnal…dar nu conteazӑ! Faptul este fapt! „Odatӑ ce 
elimini imposibilul, oricȃt de improbabil ar fi, ceea ce rӑmȃne este adevӑrul,” Sherlock Holmes, ha! Nu te poṭi certa 
cu el! 
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Aṭi pӑṭit vreodatӑ sӑ vӑ prefaceṭi cӑ vi se blocheazӑ camera ṣi apoi sӑ vinӑ un pӑrinte sӑ adune ceva, ȊN FUNDALUL 
TӐU? Numai eu? Prefaceți-vă că n-ați auzit! Sau atunci când îți pui numele Reconnecting. Sau când te duci să îți iei 
ceva de mâncare și fix atunci te pune profa să vorbești. N-am cuvinte! 
 
PӐRṬILE BUNE 
Am pӑrut cam durӑ ṣi sunt descrisӑ cu acest adjectiv de obicei. Dar pur ṣi simplu am opinii puternice. Probabil cӑ ai 
dedus din aliniatele precedente cӑ nu mai sunt o fatӑ silitoare, cӑ am note slabe ṣi cӑ efectiv nu ȋmi place romȃna. Ei 
nu.. Da, o ador de profa de romȃnӑ, este mai strictӑ de felul ei, dar ȋncerc sӑ-mi amintesc cӑ ne vrea binele, 
ȋntotdeana. Sunt sȃrguincioasӑ, mӑ strӑduiesc la toate materiile ṣi am note foarte bune, ȋn afarӑ de un ṣapte la 
romȃnӑ. Ȋmi place la nebunie gramatica, dar nu ṣi literatura. Anul trecut am ajuns la etapa judeṭeanӑ la olimpiada de 
limba ṣi literatura romȃnӑ din cauză de gramaticӑ perfectă, ȋnainte sӑ intrӑm ȋn pandemie. La literaturӑ, ȋncӑ nu 
reuṣesc sӑ-mi explic, pentru cӑ citesc mult, dar sunt praf, praf, P-R-A-F, praf! 
Pӑrṭile bune ale online-ului sunt cӑ mӑ pot trezi mai tȃrziu ṣi pot lenevi ȋn pat, nu cӑ aṣ face-o! Nu mӑ mai stresa! 
 
18.03.2021 - TEORIE 
Se apropie ȋncӑ o orӑ de dirigenṭie. Ȋmi este fricӑ, pentru cӑ ṣtiu cӑ ne va certa. Nu am greṣit cu nimic (eu), dar sunt 
doi colegi care nu se ȋnṭeleg atȃt de bine ṣi dirigintele este foarte strict ȋn privinṭa aceasta. 
Nu a fost atȃt de rӑu precum mӑ aṣteptam. Doar ne-a ṭinut foarte, foarte, foarte multӑ teorie despre  prietenie! Ce 
pot sӑ zic, eu oricum nu mӑ cert cu ceilalṭi decȃt pentru motive seriose, nu pentru cӑ, vai doamne! vezi cӑ s-a pus ȋn 
locul meu! Nu mai conteazӑ. Tot timpul cei doi se ceartӑ. We better not dwell on things. Sau! “If you do what you 
always did, you will always get what you always got!” 
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ISTORIE 
De fiecare cȃnd ne pune o ȋntreabare la istorie ȋmi este fricӑ sӑ rӑspund, fiindcӑ eu cred cӑ voi greṣi. Uneori aṣa se ṣi 
ȋntӑmplӑ, daaaar important este sӑ ṭinem minte cӑ nu conteazӑ dacӑ greṣeṣti. „To live a creative life, we must lose our 
fear of being wrong.” 
Ca sӑ vedeṭi ce cred eu despre 1 Aprilie... ṣi despre profa mea de romȃnӑ. Eu, ca majoritatea copiilor din Romȃnia, am 
fӑcut o farsӑ gȃnditӑ ṣi complexӑ. Am lipit o vuvuzelӑ pe perete ṣi am pus  folie alimentarӑ pe tocul uṣii. L-am strigat 
pe tata, care ȋn drum a trezit cȃinii vecinilor de la vuvuzelӑ, ṣi a intrat ȋn camera mea cu folia alimentarӑ pe el, 
spunȃnd apoi „Asta nu-i nimic, sӑ ai grija astӑzi”. Chiar m-au trecut cu fiori. 
Profa de romȃnӑ ne-a dat un test. Splendid! Nepăcăleală! 
 
ASTӐZI-07.05 
Tocmai ce am terminat orele (eu arӑt exact ca la prima orӑ, adicӑ ȋn pijamele) ṣi am zis sӑ ȋmi continui jurnalul. Pot sӑ 
zic cӑ am avut o zi productivӑ. Mi-am fӑcut tema la francezӑ (am ṣi scris lecṭia care trebuia scrisӑ joi), mi-am fӑcut 
rezumatul la religie, la englezӑ am avut liber o orӑ dintre cele douӑ, iar la romȃnӑ am aflat cӑ profa are cafea, nu 
altceva, ȋn sticla sa plată johnny walker. Apropo, joi dӑm test la mate, urează-mi noroc! Ȋn legӑturӑ cu sticla, stai 
puṭin, m-a strigat mama. 
-Vin acuuuuuuuum! 
Nu pot sӑ cred, nu pot sӑ cred, nu pot sӑ cred. Sunt atȃt de fericitӑ! Mȃine, luni, ȋncepem ṣcoala! Ȋn sfӑrṣit! Online-ul 
s-a terminat! WUUUUUU-HUUUUU! Nu cred cӑ vӑ daṭi seama cȃt de bucuroasӑ! Trebuie sӑ plec, sӑ o sun pe prietena 
mea! 
Ṣi-am ȋncӑlecat pe-o ṣa ṣi ṭi-am spus povestea aṣa... ba nu, nu-i bine. Nu-i basm ȋncӑ, va fi luni. 
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Partea mai interesantă a compunerii  mele este atunci când Ştefan descoperă că în şcoala sa se petrec 
anumite lucruri ciudate.  deoarece sunt pasionat de cărţile SF şi cred că acest lucru se reflectă în modul 
de a scrie. 
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Să fii școlar in pandemie nu este deloc ușor, trebuie să ai în vedere toate lucrurile care ar putea să te încurce 
atunci când  intri la ore. 
Acesta era și cazul lui Ștefan. El își dorea să fie alături de colegii lui la ore, dar nu avea posibilitatea din cauza 
tabletei sale. O stricase in urmă cu două săptămâni, atunci când, într-o dimineață a răsturnat din neatenţie pe 
aceasta o cană cu apă. 
El mergrgea la școală în fiecare zi, de la ora cincisprezece până la ora șaisprezece. Acesta era programul lui, mergea 
la magazin, își lua niște chipsuri, sau dacă era mai cald, o înghețată (de un leu), se așeza pe o bancă din faţa şcolii și 
își amintea câte și mai câte farse pe care le-a făcut pe timpul în care era la școală, ca atunci când împreună cu un alt 
coleg, a pus o găleată cu apă în speranța că va intra un coleg, dar a intrat doamna de engleză și s-a udat toată. Acum 
şcoala părea o clădire rece, cufundată în tăcere. 
După ce s-a întors acasă, a avut un moment de maximă fericire, văzându-şi tableta ca nouă, ceea ce l-a pus pe 
gânduri, deoarece părinții lui erau plecați în străinătate, iar el a rămas doar cu un vecin. Deci n-avea cine să i-o ducă 
sau să i-o aducă de la reparat, dar în sfârşit…  
Dimineața următoare, când a intrat la prima oră de dirigenție, nu i-a venit să creadă,  era doar fața lui în prim plan, 
fără colegii săi sau doamna profesoară, doar el. Și-a verificat internetul, era perfect, a mai verificat dacă a intrat 
la disciplina potrivită, dar totul era în regulă. 
A presupus că s-au anulat orele pe ziua aceea, așa că a intrat ziua următoare, dar a fost la fel, nimic nu se vedea, 
nimic nu se auzea. În acea zi, a mers din nou la școală, cum obişnuia el în ultima vreme, iar atunci s-a întâmplat ceva 
straniu. În timp ce stătea pe bancă, a auzit soneria, n-a știut cum sau de ce, dar s-a sunat. S-a dus repede să se uite 
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pe geamul de la ușă, iar în timp ce se sprijinea de aceasta, uşa s-a deschis cu un scârţâit prelung. Când a intrat, îi 
tremurau picioarele din toate încheieturile, iar dintr-o dată pereții au început să-și schimbe culorile. 
A fugit într-un suflet către casă, iar când a ajuns s-a dus direct în camera lui, făcându-şi un plan pentru ziua 
următoare. Planul era ca să meargă și ziua următoare la aceeași oră acolo să verifice.(Nu era cel mai complex plan, 
dar măcar era un plan.) 
A mers ziua următoare, dar nimic. A mai mers încă două zile, dar nimic, așa că a început să meargă la ore diferite. 
După cinci zile de mers la ore diferite, într-o zi de marți, la ora 13:00, s-au întâmplat din nou acele evenimente 
stranii, s-a sunat, ușa s-a deschis, dar, ce era diferit era că acum se schimbau culorile tavanului și ale podelei. 
A intrat în școală, iar acolo a văzut două umbre care s-au furișat pe după colț iar în două secunde erau deja plecate. 
A vrut să meargă după ele, dar tot ce a reușit să vadă a fost cum cele două umbre au intrat în clasa lui și atât. A 
intrat în clasă, iar acolo a găsit un panou pe care scria cu litere mari îngroșate ,,HAI LA ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ!,,. 
Citind anunțul, și-a amintit că la ultima oră în online, a auzit ceva legat de lucrul acesta și că doamna dirigintă le-a 
spus că  unii copii au posibilitatea să vină chiar la școală. 
Ziua următoare a reușit să ia legătura cu doamna lui dirigintă, și s-a înscris și el. Nu știa că  îl așteptau alte 
întrebări stranii. Va urma…  
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luni, 23 martie 2020 – prima zi de școală online 
Dimineața devreme, 
mă trezește telefonul cu 
memento de astăzi cursuri online. Prima oră cu doamna dirigintă, 
care pare tare nedumerită și pare că vorbește, însă nimeni nu 
aude. Se conectează, se reconectează, dar nimic. După un sfert 
de oră, vocea ei întrerupe haosul creat de copiii din clasă și ne 
urează bun venit în lumea tehnologiei. Ora trece repede, cu multe  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mama a citit jurnalul meu și a zis că seamănă a proces verbal, că 
parcă am înregistrat doar faptele. Am căutat pe wikipedia: „Un 
proces-verbal poate fi un înscris (cu caracter oficial) în care se 
consemnează un fapt de natură juridică sau poate fi un act cu 
caracter oficial în care se redau pe scurt discuțiile și hotărârile unei 
adunări constituite.” Pe dexonline: „proces-verbal n. 1. act prin care 
un comisar constată un fapt, un delict;”. Mai degrabă am fost un 
comisar, căci școala online mi se pare un delict contra copilăriei 
noastre, ni s-a furat un an. 
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luni, 23 martie 2020 – prima zi de școală online 
Dimineața devreme, mă trezește telefonul cu memento de astăzi − cursuri online. Prima oră cu doamna dirigintă, 
care pare tare nedumerită și pare că vorbește, însă nimeni nu aude. Se conectează, se reconectează, dar nimic. 
După un sfert de oră, vocea ei întrerupe haosul creat de copiii din clasă și ne urează bun venit în lumea tehnologiei. 
Ora trece repede, cu multe întrebări din partea noastră. Doamna ne încurajează și ne asigură că ne vom descurca. 
Nu trece mult și primim pe mail fiecare adresa și parola aferentă. Aud pentru prima dată de Classroom, Zoom, Meet, 
ziua în care învăț să dau join, să reglez camera și să mă fac auzită la microfon. Conectarea pe platformă a fost cam 
complicată: o platformă și 17 clase diferite. Multe linkuri și niciunul potrivit. Primul m-a adus în clasa a VIII-a, nici 
al II-lea nu s-a dovedit mai potrivit. Așadar găsirea colegilor mei m-a pus în mare dificultate, cu atât mai mult că 
aceștia sunt înlocuiți de niște buline colorate, cu niște litere. După un lung timp de zapat  dintr-o clasă virtuală într-
alta, cu fericire constat victorioasă că, în sfârșit, mi-am găsit colegii. Ziua se încheie cu promisiunea că totul va fi 
bine.  
 
marți, 24 martie 2020 – grupuri și grupulețe 
Cum am putea comunica eficient în pandemie, dacă nu prin grupurile create pe WhatsApp și Messenger? Aceste 
platforme nu îmi sunt tocmai străine, așa că nu am întâmpinat probleme în accesarea lor. Colegii mei însă se 
dovedesc mult mai pricepuți decât mine în acest domeniu și creează fără oprire grupulețe pentru aproape fiecare 
materie în parte, pentru fiecare proiect în parte. Sunt invitată în fiecare grup și accept, chiar dacă unele din ele 
nici măcar nu știu pentru ce ar trebui să fie. Și pentru că nu mă pierdusem destul în grupulețe, doamna antrenoare 



Școlar pe timp de pandemie 

55 
 

de la înot ne solicită și ea un alt grup, unde noi, pe timp de pandemie, ar trebui să ne postăm antrenamentele filmate 
și făcute pe uscat. Noul meu stil de viață începe să prindă contur și să îmi placă. Astăzi se pare că este ziua în care 
un alt hobby al meu își face loc în program: pot citi mult mai mult decât o făceam până acum! Încep o nouă carte, 
care îmi amintește de anii ʼ80 din poveștile bunicii mele: Povestiri de pe Calea Moșilor, de Adina Popescu. Cu fiecare 
pagină citită încerc să îmi imaginez cum ar fi fost viața din pandemie în acei ani sau oare cum am fi putut comunica? 
Am fi umblat din casă în casă anunțându-ne toți colegii să fie în 30 de minute sub un cireș sau pe băncuțele din 
curtea școlii, de unde să ne luăm temele și lecțiile scise la indigo? Sau am fi legat de piciorul unui porumbel un mesaj 
ca în filmele celebre?...  
  
miercuri, 25 martie 2020 - încurcături 
Ziua începe normal, cu ora de biologie. Doamna profesoară pune o îmtrebare, însă în doar câteva secunde se creează 
un mare haos pentru că foarte mulți răspund și constatăm că ne trebuie un mod de a comunica mai eficient. Doamna 
ne explică unde se află pe ecran o mănuță sub care scrie cu litere mari de tipar rise your hand. Pierdem zece minute 
pentru că mulți din colegii mei se conectează de pe telefoane și le este dificil să găsească butonul. În acest timp îmi 
închipui cum s-ar putea desfășura o oră din viitor. Cu siguranță toți am avea cele mai performante gadgeturi pe care 
nici nu ar trebui să le conectăm la internet. Sau am avea toți ochelari pentru realitate virtuală. Sau am vedea lecțiile 
cu holograme. Nu am mai pierde atâta timp, iar toată lumea ar avea de câștigat... Spre final doamna ne vorbește 
despre proiectul pe care va trebui să îl predăm pe grupul de WatsApp. Urmează informatica, o altă aventură. 
Doamna, mult mai specializată, ne învață share your screen. Constat, cu trecerea orelor, cât de puțin știam despre 
tehnologie. Cursurile online se termină, mă apuc de proiectul la bio, îl termin repede și îl predau pe grupul ce-l 
credeam de biologie. În scurt timp doamna de istorie îmi apreciază proiectul, dar mă înștiințează că ar fi preferat 
să scriu despre Mihai Viteazul. Izbucnesc în râs, îmi dau seama de greșeala făcută și îmi cer scuze pentru 
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încurcătură. După ce am comis-o și cu tema la matematică, pe care am trimis-o la informatică, constat cât de greu le 
este și profesorilor cu atâția elevi în atâtea grupuri. Și am aflat că pe platforma G Suite for Education este toată 
țara, nu doar școala noastră. 
 
joi, 26 martie 2020 – avantaje și dezavantaje 
Ora de matematică! După multă teorie, că începuse să mă cam doară mâna, doamna face un anunț: „Cine rezolvă 
primul acest exercițiu primește o bulină!”. Entuziasmată, încep repede, la zece buline primești un zece, iar eu aveam 
nouă. În mai puțin de cinci minute aveam rezultatul, dar odată cu mine și sora mea mai mică, tot la matematică, avea 
de spus un alt rezultat, pentru o altă bulină bună. Dintr-odată se aud două rezultate total diferite. Rezultatul meu 
este luat în calcul de către doamna învățătoare, iar al ei de doamna mea profesoară. Până le-am explicat încurcătura, 
bulinele noastre ajunseseră la alți copii. Așa se face că  niciuna dintre noi nu a primit nimic. Într-o școală din viitorul 
pe care mi-l imaginez eu așa ceva nu s-ar fi întâmplat. Vocile noastre ar avea timbre digitale care, odată 
recunoscute, ar afișa numele elevului care vorbește.  Poate că în Japonia chiar așa e la școala lor online... Cu 
siguranță online-ul are destul de multe dezavantaje, față de școala fizică. Niciodată nu poți ști ce se află de fapt în 
spatele camerelor, dar să privim și partea plină a paharului. Online-ul are multe avantaje, chiar uimitoare. După 
matematică aveam programată o oră online cu o altă clasă de a VI-a din Timișoara, clasă care s-a dovedit 
asemănătoare cu a noastră: unii elevi entuziasmați gata să-și împărtășească ideile, alții mai timizi ascunși după 
bulinele colorate, iar alții care deja și-au pus ideile în videoclipuri și padlet. Nu am fi putut să realizăm această 
întâlnire dacă am fi fost fizic la școală. Ne descurcăm bine pe zoom, așa că ora a decurs neașteptat de bine, fără 
prea multe erori sau conexiuni slabe. Această întâlnire chiar mi-a plăcut și cu nerăbdare aștept următoarea oră cu 
ei.  
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vineri, 27 martie 2020 - acomodarea 
După o săptămână de online, conectările, ridicarea mâinii virtuale pentru a răspunde, partajarea ecranului, oprirea și 
pornirea microfonului, reglarea camerei web și multe altele nu ni s-au mai părut deloc complicate. (Altfel este cu 
profesorii, care se adaptează mai greu, se pare… însă se adaptează. Nu îmi imaginez profesorii anilor ʼ80 accesând 
tehnologia. Uitându-mă la bunicii mei, care nu au avut niciodată un telefon cu touch-screen, mă gândesc că pandemia 
în anii ʼ80 ar fi dus la înghețarea anului școlar.) Parcă și temele date au fost mai ușoare ca de obicei, așa că am avut 
mult mai mult timp liber pentru citit. Am început o nouă carte, Tropice tâmpe, de Florin Bican, și, spre surprinderea 
mea, a fost prima dată când am reușit să o citesc în mai puțin de o zi! 
Astăzi, 3 iunie 2021, când citesc aceste rânduri, aproape totul a revenit la normal, mergem fizic la școală toți. Deși 
sunt o nativă digitală, recunosc că școala online a fost o adevărată provocare. Dacă ar fi să aleg între cele două 
variante, cu siguranță aș alege să merg fizic la școală, deoarece consider că înțelegem și suntem înțeleși mult mai 
bine. Și înotul în apă e cel adevărat.   
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Inevitabilul s-a produs: școlile, parcurile, locurile de joacă au fost închise, oamenii erau panicați, 
străzile erau goale. Auzeam în fiecare zi la megafoanele mașinilor  de poliție: ,,Stați în casă!” 
Mama a fost nevoită să închidă cabinetul  stomatologic, iar tata a trebuit să se mute de 
acasă,pentru a ne proteja. Au fost primele sărbători de Paște petrecute în casă, doar cu mama, 
fără tata, fără bunici, fără prieteni, fără biserică, fără lumină!...  
Încetul cu încetul, m-am obișnuit cu noua situație, a început școala, clasa a V-a. Panica a trecut. 
Școala m-a ajutat foarte mult în această perioadă. Deși online, în fiecare zi aveam 5-6 ore de 
„normalitate”, În textul pe care l-am scris am vrut să arăt această luptă pentru normalitate și cât 
de important este să ne străduim să ne facem treaba cât se poate de bine. Rezultatele nu s-au 
lăsat așteptate, am acumulat foarte multe informații despre metode noi de învățare. Agonie și 
extaz ! Asta a fost pentru mine școala online. 
https://lumen5.com/user/cameliachirila77/scoala-in-pandemie_d-q3um3/ 
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19. 03. 2020 

Este ora 19, iar mama tocmai ce s-a întors acasă de la școală. A fost ședință cu părinții. Cu o față îngrijorată, mă 
anunță că de mâine nu o să mai merg la școală. M-am bucurat când am auzit vestea. Chiar nu înțeleg de ce este 
supărată mama! O să fac școală online. Câteva ore am instalat programe și am setat camera și microfonul laptopului. 
Abia am reușit să adorm, mă gândeam doar la a doua zi... Oare cum o să fie orele online? 

20. 03. 2020 
De dimineață intrăm online, mare zarvă, mare bucurie! Doamna profesoară abia reușește să ne potolească. Noi 
râdeam copios de cum ne arată fețele la cameră. Mi-a părut rău când s-au terminat orele. M-am apucat de teme, dar 
ce să vezi, nu știu să le postez. Asta nu am exersat cu mama. O sun disperat, mama nu reușește să înțeleagă care e 
problema mea. Într-un final, ajunge acasă și reușim să postăm. Ufff... În sfârșit! 

28. 03. 2020 
O nouă zi de școală online... Se ia curentul și laptopul meu mai are 40% din baterie, internet, nici vorbă! Mă apucă 
plânsul și o sun pe mama care, ca de obicei, mă salvează. Intru online de pe telefon. Urmăresc cu groază cum se 
golește bateria. Pe punctul să fac un atac de panică... În sfârșit, vine curentul. 

Iunie 2020 
După câteva luni de școală online, mă prind și eu că pot să mă uit la Tv dacă poziționez camera într-un anumit fel... 
Asta până când m-a prins mama. A doua zi, a plecat la serviciu cu cablul de la Tv și cu PlayStation-ul în poșetă. 

Iunie 2021 
Am învățat multe pe parcursul orelor online: PowerPoint,  Scratch,  cum să folosesc tableta grafică, paint, google 
forms.... Dar... Abia am așteptat să îmi văd colegii și să o pot îmbrățișa pe doamna profesoară. 
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Părerea mea este că 
pandemia nu a reuşit să ne 
îndepărteze de semenii 
noştri. Ca şcolar în 
pandemie, pot spune că am 
trăit o experienţă inedită 
care a reprezentat o 
adevărată lecţie de viaţă. Noi 
am învăţat cum putem fi 
aproape, fiind departe, cum 
o simplă privire sau vorbă 
poate încuraja uneori. 
Lumea virtuală ne-a ţinut 
aproape ! 
Eu cred că cea mai 
interesantă parte a textului 
meu este atunci când Mark 
se  reîntoarce  la școală. 
Spun asta, deoarece și 
pentru mine a fost foarte 
interesant să mă întorc la 
școală. 
https://m.facebook.com/stor
y.php?story_fbid=106738500
7002624&id=1000119340472
29 
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Anul acesta a fost un an cu multe regrete, supărări și ... restricții. De la mersul la școală până la mesele în familie totul s-a 
schimbat. Fața mereu acoperită de măști de protecție nu ne mai este cunoscută, școala nu este școală și cel mai dificil a fost 
pentru profesori și elevi. În ghiozdane, nu mai avem cărți și caiete, ci dezinfectante și măști. Soarele parcă s-a stins demult în 
negură și fum...  Iarna aceasta atmosfera a fost cu totul diferită decât  știam. Bradul nu a mai avut parcă strălucirea de 
odinioară, colindătorii, puțini la număr, nu mai erau aşa entuziasmaţi precum odată. Nelipsita masă de Crăciun a fost într-o 
liniște neplăcută, noroc că situaţia s-a mai îmbunătăţit de Anul Nou. Artificiile au fost ca o pată de culoare pe un cer ca 
abanosul, oferindu-ne o paletă plină de culori. . 
Însă pentru Mark a fost cu totul diferit. Născut în New York, băiatul s-a mutat în România la bunicii lui. Cunoscând numai limba 
engleză, i-a fost destul de greu să vorbească cu bunicii săi. Mark avea doar un cățel care îl putea consola. Începând cu debutul 
anului școlar, Mark a observat că ora de limba engleză era preferata lui, deoarece la celelalte materii nu se prea descurca. Pe 
parcurs a învățat niște cuvinte în limba română. Peste câteva luni a venit  pandemia, blocându-i părinții în New York și el fiind 
nevoit să continue orele online. În cele câteva luni de școală, Mark și-a făcut un prieten, pe nume Nicolas, care a locuit în New 
York, iar Mark s-a înțeles perfect cu el. Cei doi locuiau unul lângă celălalt. Mark avea părinții blocați în New York, iar Nicolas, 
mutându-se cu două luni înaintea lui Mark în România a aflat că părinții lui vor munci aici în țară. 
Timp de două luni cei doi s-au înțeles bine, dar într-o zi, Nicolas a venit supărat la Mark, aducându-i vestea mutării sale într-un 
alt cartier. Între timp, Mark era din ce în ce mai supărat, nici câinele său nu-l putea înveseli, până când a primit de la 
directorul școlii o scrisoare: 
 
„Dragi elevi, 
Vă putem da vestea reîntoarcerii la școală de pe data de 14 martie. Vă informăm că de pe data de 14 martie elevii au nevoie de 
dezinfectante și de mască de protecție. 
Director Petcu Constantin” 
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Lui Mark nu-i venea să creadă dacă este adevărat sau este doar un vis pe care l-a avut. Trezindu-se la realitate și-a dat seama 
că mai sunt două zile. 
Pentru Mark cele două zile au trecut cu greu. Dimineață, Mark s-a îmbrăcat în grabă şi s-a îndreptat energic spre școală. A 
intrat în clasă și a descoperit doar o colegă în spatele clasei. El s-a așezat în banca sa. Dintr-o dată au intrat toți colegii lui și 
doamna profesoară, iar clasa a început să cânte de bucurie. 
Mark și-a dat seama că nu doar pentru el a fost greu, deoarece a avut părinții blocați în New York și pe prietenul său care s-a 
mutat, neavând cu cine să mai vorbească. Dar odată cu venirea la școală a simțit cum inima îi sărea din piept, și chiar dacă nu se 
vedea, sub masca de protecție era un zâmbet puternic de bucurie. Iar pentru el însemna mai mult ce părere avea el, nu cei din 
jurul său. El credea că lumea trebuia să-l facă fericit. 
Într-un an ca acesta cei care au fost în vârf au ajuns în locul nepotrivit, neajunsurile au fost din ce în ce mai mari. Dar el 
credea că... pandemia nu a încercat niciodată să ne despartă, ea a încercat, în tot acest timp, să ne unească, să ne trezească la 
realitate, să... ne dea speranță în viitor, să ne spună ,,Hei, gândește-te la familie, gândește-te cum este să fii la școală, în 
banca ta, sau să stai cu prietenii (colegii) în pauze!”. De asemenea, el crede că experiența a fost una ciudată, dar în același 
timp interesantă și plină de emoții. 
Fericirea este în noi! Niciodată în jurul nostru! 
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Eu cred că cea mai interesantă parte a textului meu 
este atunci când povestesc despre cum m-am simțit eu 
în pandemie și care a fost mentalitatea mea în această 
perioadă deoarece cred că este interesant să vezi cum 
s-a simțit un adolescent în aceste timpuri și cum a fost 
pentru el o schimbare așa de bruscă în viața de zi cu zi, 
dar mai ales cum s-a adaptat, cât de repede s-a adaptat 
și cât de mult a rezistat în această socializare online. 
Prezentarea mea video poate fi accesată pe grupul de 
Facebook al Lecturiadei elevilor 2021, la linkul: 
https://www.facebook.com/100044569295475/videos/20
7573364496560/  
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Cum a fost să fii elev în pandemie? Probabil că asta se întreabă toți adulții. Ei bine, pentru mine a fost o 
experiență.... interesantă. Nu pot să zic că mi-a plăcut, dar nici că am suferit prea mult de pe urma ei.   
Când a început pandemia eram destul de fericit. La momentul acela, mă gândeam că vom lua o pauză de două 
săptămâni de la școală. Desigur, se închideau și locurile în care mergeam și mă distram după școală (jucam într-o 
piesă de teatru, cântam în alta), dar nu aveam să mă supăr pentru câteva zile.  
Mai întâi, am început să facem orele de limba și literatura română pe platforme de comunicare online precum Webex 
și Zoom. Eram cu toții un pic mai dezorientați, cu învățatul online, dar fiind copii care se jucau zilnic pe calculatoare, 
sau care se uitau la filmulețe, ne-am adaptat destul de rapid. Pentru celelalte materii am primit lecțiile scrise de la 
profesori și teme de predat la anumite termene. Fiecare elev avea un cont de Google Classroom cu care ne înscriam 
la „cursuri” și preluam notițele și temele de acolo.  
Această tehnică a mers pentru o perioadă de timp, până când ne-am dat seama că școlile aveau să fie închise pentru 
mult mai mult timp. Atunci am început să folosim la toate materiile Google Meet, o platformă foarte ușor de folosit. 
Fiecare clasă avea un orar al ei, iar profesorii și elevii se conectau de pe propriile lor calculatoare la ore fixe. Deși 
era mai obositor decât să mergi la școală normal, era o metodă foarte bună pentru acele circumstanțe. Am continuat 
să lucrăm așa până la finalul lunii mai din anul școlar 2020-2021. 
Încet, încet, cu cât creștea numărul de zile în care trebuia să stăm acasă, cu atât mi se făcea mai mult dor de 
școala normală, de prietenii mei, de piesa de teatru în care jucam și de normalitatea de dinaintea pandemiei. Deși la 
început, statul acasă mă ajutase să mă relaxez un pic, pe parcurs mă făcuse din ce în ce mai dornic să ies afară.  
Desigur, o parte bună a pandemiei a fost că am reușit să petrec mult mai mult timp cu părinții și cu cățelușa mea. 
Înainte, și eu, și mama, și tata aveam un program destul de încărcat, care ne făcea să stăm împreună doar seara, 
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după școală și muncă, și în weekenduri. Totuși, în pandemie, am reușit să ne facem timp să mâncăm unii cu alții la 
prânz și să ieșim afară la plimbare aproape în fiecare seară. Asta m-a făcut foarte bucuros, mai ales că am putut să 
le arăt părinților mei care sunt lucrurile noi care îmi fac plăcere și să le introduc noi domenii interesante (nu promit 
că nu le-am făcut capul calendar referitor la cursele cu mașini). 
Am reușit cât de cât să îmi petrec timp și cu prietenii mei. După ore, ne sunam unii pe alții și vorbeam despre ce ne 
plăcea. Uneori ne adunam mai mulți într-o întâlnire și jucam jocuri de societate (Adevăr sau Provocare) sau jocuri 
video (pentru mine, erau de obicei jocuri cu mașini). Alteori, îl sunam pe prietenul meu cel mai bun și îi arătam ce mai 
învățasem la pian (amândurora ne place muzica și cântăm la instrumente). La un moment dat, chiar i-am trimis un 
fișier cu un cântec scris de mine, iar el mi-a dat sugestii cu ce aș putea schimba pentru a face melodia mai 
armonioasă! 
Din păcate, cu teatrul a fost foarte greu de continuat. Am mai făcut niște filmulețe scurte pentru anumite ocazii 
speciale, precum Ziua Copilului și Gala Uniter, dar cam asta a fost tot. Rolul pe care îl jucam eu era al unui băiat de 
aproximativ 10-11 ani. Îmi pare rău că din cauza acestei pandemii, nu am reușit să joc atât de multe spectacole pe 
câte aș fi putut, acum, după pandemie, fiind prea mare pentru a încăpea în pielea personajului. 
Oricât de mult am încercat eu să mă adaptez la acest mediu online și la transpunerea realității în lumea digitală, tot 
nu a fost la fel. Pe la începutul semestrului al doilea din anul acesta începusem să mă satur. Părinții nu mă lăsau să 
invit prieteni acasă, iar în parc nu ne puteam întâlni deoarece stăm în părți diferite ale orașului, așa că vorbeam cu 
ei numai la telefon sau pe Google Meet. Așteptam cu nerăbdare ca teatrele să se deschidă, dar nici asta nu se 
întâmpla. Mă plictisisem să tot stau în casă și să nu prea fac nimic. Pur și simplu îmi doream să se termine toată 
această nebunie! 
Dar apoi îmi dădeam seama că eu sunt foarte norocos că am o familie care nu pățise nimic, care nu luase virusul. Îmi 
reaminteam că am o locuință frumoasă și călduroasă, cu internet și calculator, în care pot să învăț în continuare, în 
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ciuda pandemiei. Simțeam că mă bucură compania părinților și a cățelușei mele. Mă gândeam că în loc să văd partea 
goală a paharului, mai bine o privesc pe cea plină, aceea fiind că la un moment dat, această pandemie avea să se 
termine!  
Ei bine, ce să vezi, în luna iunie s-a dat oficial drumul la școli! Aproape toți colegii mei aveau să vină înapoi fizic ca să 
ne vedem unii cu alții!  
Atunci când ne-am reîntors la școală, mi-am amintit de toate lucrurile frumoase pe care le făceam înainte de 
pandemie. Cum vorbeam în pauze, cum jucam jocuri la ore, cum cântam în pauza mare alături de colegii mei! A fost o 
revenire minunată! Această energie pozitivă m-a ajutat să mă concentrez la teste și să termin anul cu bine.  
Deși pot spune că, la anumite materii, rezultatele mele anul acesta au scăzut față de cele de anul trecut, pot da vina 
un pic și pe aceste schimbări constante în învățământ. Totuși, voi învăța și mai bine și sper ca în clasa a VII-a, 
rezultatele să fie și mai bune! 
Deci, ca să închid acest subiect despre cum este să fii elev în pandemie, pentru mine a fost o experiență pe care aș 
putea să o repet dacă aș fi nevoit, dar îmi place mult mai mult să îmi văd colegii și prietenii fizic și sunt fericit că 
am revenit la școala normală de care îmi era, sincer, dor!  
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Dintr-odată, toată lumea a luat-o razna din cauza acestui virus. Parcă 
toată lumea a uitat de toate celelalte griji. Cu toate acestea, 
profesorii lui Oliver au început cursurile online din prima astfel de zi. 
El avea 12 ani, era în clasa a cincea, avea păr castaniu, ochi căprui și 
era mai înalt față de ceilalți.  
Oliver a participat la ore de fiecare dată, în timp ce alți elevi fie nu 
intrau deloc, fie se jucau împreună pe Discord. Colegii lui l-au invitat 
de multe ori în aceste convorbiri, dar a refuzat. Oliver și-a dat 
silința la fiecare materie, chiar și la cele cărora colegilor lui li se 
păreau inutile.  
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Dintr-odată, toată lumea a luat-o razna din cauza acestui virus. Parcă toată lumea a uitat de toate celelalte griji. Cu 
toate acestea, profesorii lui Oliver au început cursurile online din prima astfel de zi. El avea 12 ani, era în clasa a 
cincea, avea păr șaten, ochi căprui și era mai înalt față de ceilalți.  
Oliver a participat la ore de fiecare dată, în timp ce alți elevi fie nu intrau deloc sau  fie se jucau împreună pe 
Discord. Colegii lui l-au invitat de multe ori în aceste convorbiri, dar el a refuzat. Oliver și-a dat silința la fiecare 
materie, chiar și la cele cărora colegilor lui li se păreau inutile. În același timp a reușit să participe și la activități 
extrașcolare. 
Școala online i-a permis lui Oliver să se trezească mai târziu, dar a pierdut interacțiunea cu colegii. Dar existau mai 
multe minusuri. Mai întâi, faptul că el avea vecini care renovau apartamentul sau că internetul nu era întotdeauna 
foarte bun. Neavând ce altceva să facă, în afară de stat în casă, zilele lui au devenit monotone. 
Oliver se trezea la 8:30, lua un mic dejun rapid, apoi intra la ore. După-amiaza își făcea temele. Seara citea, 
deoarece această pandemie l-a apropiat mai mult de cărți, ajungând un client fidel al librăriilor online. Uneori mai 
avea câte un proiect în grup, pentru care trebuia să se întâlnească online cu colegii săi, dar asta nu era interacțiune 
față în față. 
Având atâta timp la dispoziție, Oliver a învățat să coboare pe balustradă, asemenea lui Paddington. S-a apucat și de 
origami și chiar vrea să scrie o carte! Se pare că până la urmă carantina nu a fost chiar așa de rea, deoarece le-a 
oferit oportunități copiilor silitori, asemenea lui Oliver. Dar, cei mai mulți dintre colegii lui Oliver nu au profitat de 
această ocazie în scopuri bune. 
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Deoarece Oliver era mai mereu singur acasă și nu avea cu cine să își petreacă timpul, părinții i-au luat un câine. Pe 
acesta l-au adoptat, gândindu-se că în felul acesta fac o faptă bună. Câinele, de mărime medie, cu blană lină, galbenă 
cu pete albe, se numește Max și este foarte jucăuș. El mai venea la Oliver în timpul orelor, dar nu îl derenja. Băiatul 
era responsabil și scotea câinele la plimbare de trei ori pe zi, inclusiv dimineața, înainte de ore. Din fericire, Max l-a 
ajutat pe Oliver să se împrietenească cu alți copii care au câini, astfel băiatul a putut să socializeze chiar și în 
timpul pandemiei.  
De asemenea, părinții văzând câ el își dă atât de mult silința la școala i-au cumpărat un set de Lego Batman, care 
reprezenta lupta dintre Batman și Joker. Oliver a construit acest set uităndu-se și la un film cu aceste personaje. 
După o zi de muncă la acesta, s-a putut bucura, în sfărșit, de această jucărie formidabilă. În acea noapte a avut un 
vis extraordinar: el era Batman și se lupta cu răufăcătorii. A reușit să își salveze orașul de mai multe ori și chiar 
avea propria lui vilă cu sediu secret subteran, unde putea să își invite ceilalți prieteni supereroi la un meci de Poker 
pe covrigi. 
Din păcate acesta a fost doar un vis scurt, dar  pe care l-a mai avut de multe ori, bucurându-se de fiecare dată de 
el. Oliver și-a descoperit un nou hobby, personajul Batman. S-a împrietenit și cu alți copii cărora le plăceau acest 
personaj. Și-au făcut și un site unde discutau despre diverse jocuri și jucării marca Batman.  
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Bianca aruncă cu o minge de tenis în aer și o prinde cu o mişcare continuă. Mișcă un deget greșit și nu o 
prinde. Mingea se lovește de tastatură  cu o mişcare repetată. Genele i se închid… Brusc, imaginea se schimbă. 
Nu mai e ecranul plin de iconițe, ci observă înregistrările de pe camerele video ale unei școli. 
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Bianca nu a fost niciodată o elevă de 10. Toți profesorii o considerau o elevă „medie”. Ea era fericită cu ce avea. Dar 
după ce a început orele online a devenit o elevă „eminentă” în ochii lor.  
Adevărul e că Bianca a rămas la același nivel, ba chiar învață mai puțin. Doar că se pricepe la tehnologie. Iar să te 
pricepi la tehnologie nici măcar nu mai e o abilitate ieșită din comun, a devenit prea ușor.  
Întreaga ei viață s-a mulțumit să fie o ființă mediocră în general pentru că nu a avut niciodată motivația necesară 
sau curajul sî încerce mai mult. Bianca s-a trezit târziu și astăzi. Dar profesorii s-au obișnuit ca la primele două ore 
să nu intre niciun elev, așa că nu-i reproșează nimic. De la 10 are biologie. Profesoara explică lecția, pardon, le 
explică pereților cum funcționează sistemul digestiv, ca de obicei, doar că e o lecție diferită, nu că ar observa 
cineva.  
Bianca aruncă cu o minge de tenis în aer și o prinde cu o mişcare continuă. Mișcă un deget greșit și nu o prinde. 
Mingea se lovește de tastatură  cu o mişcare repetată. Genele i se închid… Brusc, imaginea se schimbă. Nu mai e 
ecranul plin de iconițe, ci observă înregistrările de pe camerele video ale unei școli. Bianca s-a apropiat și a 
constatat că este clasa ei, în care se află copii fericiţi care nu poartă măști și stau câte doi în bancă. Ce e șocant 
este faptul că imaginile sunt în direct. Pe bune, și-a verificat până și ceasul. A apăsat câteva taste și a găsit linkul 
pe care și l-a salvat în notițe ca să poată intra din nou.  

* 
S-a îmbrăcat, și-a pus masca și a plecat spre școală. La intrare s-a uitat din nou pe telefon să verifice dacă mai sunt 
acolo, apoi a tras de ușă, care, spre surprinderea ei era deschisă.  
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Inima îi bătea nebunește… Nici ea nu știa dacă voia să fie adevărat. Picioarele i se mișcau fără acordul ei. A tras 
adânc aer în piept și a apăsat pe clanța de la ușa clasei. Clasa era goală. Bianca a rămas blocată pentru o secundă, 
apoi și-a verificat telefonul. Pe înregistrări copiii și profesoara își continuau nestingheriţi lecția. S-a plimbat prin 
clasă și a observat un spațiu între tablă și perete. Apropiindu-se, a văzut  un fel de clanță de la o ușă glisantă. A 
tras de ea, iar peretele s-a mișcat, dezvăluind clasa din imagini. Deodată a simţit un fior ce a străpuns-o ca o sabie 
ascuţită. ,,Ce? Unde sunt? Unde sunt copiii? Dar profesoara? De ce sunt în aer? A strigat disperată la cel care a 
luat-o pe sus, să o ducă înapoi, dar în zadar. O mică fiinţă cu corpul diform i-a adus mâncare şi a învăţat-o într-un 
timp optim limba lor. Erau o mulţime ca el. Într-o zi au chemat-o la adunarea lor.  
Bianca nu avea habar despre ce este vorba, însă pe parcurs a înţeles. Tema discuţiilor era PANDEMIA. Atunci a 
înţeles că se afla pe planeta unor ciudaţi pe post de cobai. Într-un târziu au venit cu propunerea de a rămâne pe 
planeta lor, mai ales că aveau nevoie de un conducător. Bineînţeles că au venit cu argumente solide, cum că la noi pe 
Pământ nu se mai face şcoală normală, ci una mascată printr-un ecran, că virusul acesta nu există cu adevărat, că, de 
fapt, oamenilor li s-a spus adevărul, iar ei au ales să creadă altceva pentru că simțeau nevoia de ceva nou, ceva nou 
de care să se plângă, de ceva nou pe care să-l folosească ca pretext pentru a nu-și atinge scopurile. Pentru că așa 
sunt oamenii, uneori  sunt prea comozi să gândească cu capul lor. Nu a crezut prea mult din ce i-au spus, dar, cu tot 
respectul, i-a ascultat până la capăt după care i-a refuzat politicos. Făpturile s-au simţit oarecum dezamăgite, însă 
după ce le-a explicat că nu-şi poate părăsi planeta unde s-a născut şi unde a trăit până atunci, chiar şi în ciuda 
pandemiei, păreau că au înţeles. 
* 
Pe la ora 12 Bianca s-a trezit cu greu din somn, dar nu unde se aştepta ea să fie, ci pe tastatura de la calculator în 
timp ce vocea suavă a profesoarei de istorie îi dezmierda timpanul asemenea unui clopoţel. Se mai întâmplă să şi 
dormi la ore atunci când eşti şcolar în pandemie! 
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Ok, dați-mi voie să mă prezint. Sunt 
Arianna, am 12 ani, în septembrie fac 
13, și sunt o amatoare de astrologie, 
sporturi, și tot ce este legat de 
spiritualitate. Am fost martoră la 
probabil cel mai rău an de școală de 
până acum. Nu vreau să mă înțelegeți 
greșit, a fost un an cu rezultate 
maxime, dar acele rezultate maxime 
le-am obținut foarte greu, din 
moment ce am făcut orele în fața unei 
tablete sau,uneori în fața telefonului. 
Sper ca alte generații de elevi să nu 
treacă prin ce am trecut și noi!  
Îmi place foarte mult la mine că pot 
face texte cu măcar puțin amuzament 
în ele, deși acesta este un concurs, 
trebuie să ne mai amuzăm și noi 
câteodată, nu-i așa? 
https://www.youtube.com/watch?v=R
97DXs6HUkE 
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Mi se pune întrebarea asta destul de des, sinceră să fiu! 
Salut! Numele meu este Arianna, am 12 ani (aproape 13) și sunt o amatoare de sporturi. Acum, că m-am prezentat, și 
nu vă mai sunt total străină, haideți să vă povestesc cum am supraviețuit eu anului școlar 2020-2021! 
Din start, vă spun că an școlar ca acesta n-am mai pomenit! Cred că a luat atât profesorii, cât și pe noi, elevii, prin 
surprindere! Cine s-ar fi gândit la un an de școală atât de divers? (Sigur, eu nu!)  
Am început primul meu an de gimnaziu mergând la școală sau, mai bine zis, învățând în sistem „hibrid”. N-aș fi știut 
ce înseamnă, dacă n-aș fi deschis imediat DEX-ul on-line, mă pricep bine la „răsfoit” internetul! Ce-am aflat? 
Hibrid= 1. (organism) provenit din încrucișarea a doi indivizi de specii, de soiuri, de genuri sau de rase diferite. 2. 
(Despre realizări, idei, fapte) Alcătuit din elemente disparate, lipsite de armonie. OK! Mă consider o persoană 
relaxată și tolerantă, cu toate acestea, definiția m-a pus puțin pe gânduri. Dacă până atunci mă tot întrebasem și-i 
întrebasem și pe alții cum va fi în gimnaziu, acum îmi măcina mintea această întrebare: Ce-o mai fi și școala hibrid?! 
Doamna dirigintă, o persoană pe care n-o cunoșteam încă, ne-a transmis mesajul că: O jumătate de clasă va urmări 
ora stând acasă, relaxată, de pe calculator, telefon, tabletă, sau alte  gadget-uri, în timp ce cealaltă jumătate de 
clasă va participa fizic la oră, răspunzându-mi la întrebarea-problemă.  
Și așa a început clasa a 5-a. Cred că asta a fost cea mai nașpa parte din an, deoarece am avut colegi noi atât în 
prima jumătate de catalog, cât și în a doua jumătate, și eram tare dornici să ne cunoaștem cu toții! 
Dar noi nu suntem o clasă obișnuită, și am reușit să facem dintr-un an fără speranțe de distracție, un an cu multe 
amintiri frumoase! În primele săptămâni de școală, creierașul strălucit al unei colege s-a întrebat „de ce să nu venim 
în papuci de casă la școală?” Zis și făcut! A doua zi, așa am venit la școală. Că doar și noi, nefericiții de la școală, 
trebuia să ne simțim ca acasă, nu? Dar nu ne-am așteptat la un singur lucru: doamna profesoară de română s-a 
supărat pentru că nu am anunțat-o și pe ea să vină în papuci de casă! Hop, ne-a lăsat mască, dar ne-a dat și o primă 
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impresie bună și speranțe de a avea o profă de treabă la română! (în caz că vă întrebați, da, avem o profesoară 
foarte de treabă la română) 
S-a terminat cam repede perioada hibrid - Doamne-ajută! Dar, ia ghiciți, când credeam că anul nu putea deveni mai 
rău de atât, a venit perioada de școală on-line. E, acum fă distracție din asta! 
Dar noi, ne-am descurcat și așa, de la distanță, cu tot cu profesorii. După cum am spus, nu suntem o clasă obișnuită 
de a 5-a, și normal că a trebuit să implicăm și profesorii să se distreze și ei un pic. După atâta zăpăceală de la 
minister, ba hibrid, ba on-line, trebuia să-și ia cumva gândul de la necazuri. 
Pentru că se apropia Haloween-ul, mi-a venit ideea de a ne pune niște cearșafuri albe pe cap și cu ochelari de soare, 
pălării, coronițe, sau ce avea fiecare, ca să ne transformăm în niște fantome, și să ne prezentăm îmbrăcați așa la ora 
de istorie. Domnul profesor tare s-a mai distrat pe seama noastră, făcând glume peste glume, dar ne-am revenit la 
forma noastră omenească în doi timpi și trei mișcări și ne-am pus pe ascultat lecția pe care ne-a pregătit-o. 
E, v-am povestit toate părțile frumoase ale anului, dar să știți că am avut și momente dificile. MULTE momente 
dificile. Unele dintre problemele cele mai grele au fost să-mi pice netul fix în toiul unui test la matematică sau să nu 
înțeleg nimic din ce zice profesorul, din cauza semnalului, sau mai știu eu a cui.  
Înainte de începerea clasei a 5-a, îmi tot imaginam cum va fi să ai profesori. Într-o sâmbătă, mă plictiseam și am 
început să desenez. Mi-am imaginat un Catalog și un pix care stau de vorbă. Domnul Pixulescu era directorul școlii 
mele, dar și pofesorul meu de matematică. Era înalt, avea o fire veselă și se ocupa cu trecerea în Catalog a notelor 
tuturor elevilor din școală. Domnul Catalog – probabil domnul sau doamna mea dirigintă – era mai sever de fel și, spre 
deosebire de alte cataloage, zbura după domnul Pixulescu, cu foile-n vânt. Amândoi îmi păreau înțelegători, dar asta 
până îi enervai și-ți împușcau câte un 3 cât tine de mare. Se vede că mă aflam sub efectul impresiilor și poveștilor 
despre gimnaziu culese din vecini.  
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Când am auzit de școala on-line, m-am temut că mie, ca elevă, îmi va fi dificil. Dar nu cred că mi-a fost doar mie 
dificil, ca elevă, ci și cadrelor didactice. Tot respectul meu se duce către ei, pentru că ne-au suportat, deoarece 
atunci când nu vedeam la tablă le tot ziceam să mute camera mai încolo sau mai încoace ca să putem vedea tabla cum 
trebuie.  
Mi-a fost și foarte, foarte greu să învăț lecțiile bine, deoarece profesorul scria un cuvânt la tablă, iar eu înțelegeam 
altul, și toată lecția se ducea pe apa sâmbetei de la un singur cuvințel. La matematică… nici nu mai vreau să-mi 
amintesc! A fost ceva de nedescris. Scriai un exercițiu azi și-l înțelegeai mâine, deoarece, învățând de acasă, îmi era 
foarte greu să mă concentrez, ba mai bătea un vecin la ușă, ba mă mai certa câinele să-l scot afară, era un haos 
total! 
A, și dorul de colegi! Mi-a fost dor să le aud vocile strigând prin pauze sau să mă ghiontească colega de bancă în 
timpul orei să mă întrebe câte ceva, ca pe urmă nici eu să nu înțeleg ce a vrut inițial. Dar dorul s-a terminat repede.  
Am ajuns să ne întâlnim față în față - era și momentul! În sfârșit, m-am văzut cu noii colegi, mi-am cunoscut și 
profesorii și chiar am înțeles lecțiile ca lumea! Am făcut năzbâtii, ne-a certat doamna dirigintă, ne-a iertat, a fost 
până la urma urmei un an reușit! 
Uite că s-a scurs timpul! Am ajuns la final de clasa a 5-a. Primul an de gimnazială! Am avut și premierea! Slavă 
cerului că nu on-line! Și pot să zic că m-am simțit împlinită că am reușit, cu greu, dar am reușit, să iau premiul întâi. 
Asta da împlinire, după un an greu, mi-am primit răsplata! 
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În 
concluzie, sper 
din tot 
sufletul că nu o 
să 
continuăm clasa 
a 6-a on- line, 
hibrid, sau cine 
știe ce idei le mai 
vin 

conducătorilor!  
 
 
 

 
 
 
 

 

Cine sunt? Nici eu nu știu... În principiu, semăn foarte tare cu o măslină... Îmi cunosc foarte bine coaja, un pic din miez, iar 
sâmburele îmi rămâne încă necunoscut… 
Cea mai frumoasă parte a pandemiei a fost că m-a apropiat de scris… M-a făcut dependentă de literatură … Literatura 
creează dependență, dar una din care ies roade … 
Cred că cea mai bună parte e textului meu este aceea în care vorbesc despre mine și cărți, despre vârstele romanelor care 
ne luminează creierul ce-și vânează propria fericire… 
https://www.canva.com/design/DAEj5H5XlJs/W_UpKCij8xfKD6jVdflSsw/view?utm_content=DAEj5H5XlJs&utm_campaign=de
signshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 
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15 aprilie 2020 
Draga mea parteneră de patimi,  
De când sunt doar un punct oarecare într-un patrulater imperfect (grădina și casa mea), mă simt mult mai 
oblomoviană . Mă simt mai bogată de mine și mai săracă de ceilalți. Practic, pandemia i-a aruncat pe ceilalti de lângă 
mine, așa cum dezinfectantul aruncă microbii departe de corp … Și asta e mai ok și mai nașpa decât orice altceva. 
De când nu am mai depășit marea barieră de lemn (poarta), am devenit ”mai eu” ca mine însumi.  
Părul meu, zburlit de la prea mult contact direct cu perna, a crescut considerabil în lungime, asemenea dorului meu 
de un normal plictisitor.  
Am o viață, practic, împrumutată de la toți ceilalți oameni de pe glob. Stau în casă, mănânc chipsuri, mă uit pe 
Netflix, vorbesc la telefon, citesc, îmi ignor lecțiile de la scoală… Sunt, pur si simplu, sedentară ca un adult 
pandemic. 
Azi a fost o zi seminormală. M-am dat jos din pat pe la 11.45, am mâncat niște salată de vinete, apoi m-am uitat la un 
film pe Netflix. Pe la jumătatea filmului, mama mă perturbă, chemându-mă iar la masă. Urăsc să fiu scoasă din 
programul meu liniar. Merg fără chef de viață, la masă; deodată îmi aud telefonul ”Mima-Bubu”…  Nu-mi place să 
vorbesc cu bunică-mea...  
Pur și simplu, se crede omniscientă…Nu-și dă seama că nu are cum să fie…. răspund fără chef, iar ea apucă să-mi 
povestească ce bine o să fie când o să merg la ea, că o să stăm împreună, dar să-mi fie clar că nu am voie sa ies pe 
stradă sau în oraș… Închid cât de repede pot și îmi dau seama cât sunt de plictisită. Știam că e pandemie și că n-am 
voie să ies... Nu trebuia să-mi pună ea sare pe rană...Știam că trebuia sa rămân în mine și că doar eu mă pot ajuta să 
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trec peste orice... Orice zic ceilalti sunt doar vorbe... Orice ”te inteleg” e la fel de fad ca o bucată de carne făcută 
prost. Oricum nu pot zice că plâng după Tg Bujor... Plâng doar după o realitate pe care am avut-o și nu o să o mai am... 
După Tg Bujor nu merită să plângi... E un loc mai fals decât o notă muzicală cântată de un afon... Falsitatea locului 
ăluia m-a făcut să-mi dau seama că totul este să ai virtuți și să știi când să nu le pui în aplicare.   
Îmi pare rău că, în familia mea, doar eu am făcut nebunia de a gândi cu mintea mea…  
Plec de la masă și pun mâna pe „Crimă și pedeapsă.”  
Între mine și cărți este o legătură aparte. Când citesc îmi imaginez că eu și cărțile suntem cei mai apropiați 
prieteni… că suntem mai mult decât prieteni… Îmi imaginez că fiecare cuvânt se lipește de urechea mea ca buzele a 
doi îndrăgostiți. 
Din punctul ăsta de vedere, pandemia mă lăsase să mă apropii de cel mai frumos băiat la care mă puteam gândi.  
Cărțile gândesc cu mintea lor și majoritatea provin din drame, din familii monoparentale. Cărțile au vârste exact ca 
oamenii…  
În timp ce sunt scrise, sunt bebeluși. 
Când intră în tipografii, devin copii. 
Când sunt publicate, sunt adolescente. 
Când ajung cunoscute, devin adulte. 
Iar când le mor autorii, devin bătrâne .  
Asta îmi place mie la cărți: că ating nemurirea; chiar dacă înaitează în vârstă, rămân aceleasi, își păstrează sufletul 
curat ca aroma de banană coaptă. Nu devin niște adulți ursuzi și plictisitori, rămân mereu tinere si nemuritoare…  
Practic, au o mare parte din lucrurile la care se râvnește, sunt iubite, ating fericirea și, cel mai important, sunt în 
armonie cu părinții lor… 

Fără prea multe sentimente, Eu 
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Chiar dacă lucrurile s-au mai așezat, ochii sunt tot nerăbdători să se 
deschidă dimineața și barele argintii să dispară, și pandemia să fie doar 
un capitol în cartea de istorie, să fie doar o amintire. 
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Ding! Spatele, ușor cocoșat de la greutatea ce îl apăsa, plecă din încăperea monotonă. Capul găzduia o mulțime de 
fluturași ce zburau haotic, izbindu-se de cutia craniană. Pleoapele voiau să se imbrățișeze, dar creierul, furios, le 
spusese să nu o facă. 
Clinc! Clinc! Bam! Buf! Spatele se ușură. După ce se roti de câteva ori limba ceasului, creierul și mâna se puseseră iar 
la treabă. Apăru o literă, apoi încă una și încă una, până când fila liniată ajunsese să fie sufocată de ele. Astăzi, mâna 
nu avusese multe de făcut, dar gura tot simți nevoia să mormăie „Ce aș vrea să nu mai trebuiască să merg la școală! 
Să pot sta toată ziua acasă și să mă joc, sau poate să citesc!”. Numai o clipă trecuse și aceasta adăugă „Măcar am 
terminat tot ce aveam de făcut pentru azi! Nu pot să zic că a fost o zi rea! Mi-a plăcut mult ora de română și nici 
cea de matematică nu mi-a displăcut! Și testul de la istorie a fost destul de ușor. Dar mai bine mă opresc din vorbit 
singură!” 
Până când ceasul a arătat ora 10, a fost doar relaxare. Apoi, ochii au ajuns să vadă pleoapele și mintea s-a avântat în 
lumea viselor. 
,,Covid 19” „Pandemie” ,, Noul virus ucigător” ,,Elevii nu vor mai face școală fizic” „Stați în case!” „Restricții”  
„ȘCOALA ONLINE”. Asta era tot ce puteau auzi urechile după ce corpul s-a trezit din somnul adânc. Un fior trecu 
pe șirea spinării ca un fulger, iar... BANG! BUF! PAM! Pereții caselor din toată lumea se transformară în niște bare 
de fier. Toți erau băgați în niște cuști imense.  
O respirație grea, o bătaie acută a inimii, privirea speriată a ochilor și cuvintele scoase de gură ,,Nu! Nu! Nu 
vorbeam serios! Nu vreau acasă! Vreau la școală! Nu!” Creierul era derutat, totul se schimbase. Picioarele se plimbau 
de colo colo prin cușcă, așa cum fac și săracii lei de la zoo. Era o plictiseală maximă. Nu se întâmpla nimic interesant. 
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Tot ce se mai auzea era „Hai la masă!” sau „Vezi că a crescut rata de infectare”. Ochii nu mai găseau nimic atractiv 
între cei patru pereți. 
Pfff! Și școala online… Ochii stăteau cu orele în fața unui ecran. Râsetele din pauze se înlocuiră cu microfoane puse 
pe mute. Interacțiunea cu colegii și profesorii se schimbase în camere închise. Orele interactive deveniseră un 
„assignment” pe classroom. Chiar dacă profesorii încercau să facă școala online cât mai plăcută, toate micile creiere 
își spuneau în gând „Vreau înapoi la școală!” 
Uneori, corpul simțea greutatea materialelor ce tot apăreau pe classroom, alteori se bucura de câte un kahoot. 
Lumea în cușcă nu se asemăna cu cea dinafară, însă oamenii sunt adaptabili și fiecare s-a împrietenit câtuși de puțin 
cu acest mod de viață.  
Prin toată marea de tensiune și confuzie, se mai strecura și câte o poznă. A fost un moment când gura nu s-a mai 
putut opri din râs când un copil și-a uitat microfonul deschis în timp ce vorbea cu mama lui despre felul de mâncare 
ce urma să fie servit la cină. Mai vedeau și ochii pisici ce se puneau în fața camerei și surori și frați mai mici ce 
dansau prin fundal sau poate chiar și părinți ce veneau să ia haine la spălat. Trebuie să menționez odată când mâna a 
apăsat din greșeală pe ,, unmute” și s-au auzit tot felul de zumzăituri de pe fundal. Era o totul o harababură. 
Pentru creier, zilele erau destul de repetitive, dar se mai ivea și câte ceva să iasă din rutină. Inima se cam simțea 
uneori ca într-o buclă temporală și alteori picioarele cam oboseau de la atâta stat în pat. Brațele au uitat cum era să 
îmbrățișeze pe cineva, însă erau ajutate de mâini să pună un emoji cu îmbrățișări în chat. 
Chiar dacă lucrurile s-au mai așezat, ochii sunt tot nerăbdători să se deschidă dimineața și barele argintii să dispară, 
și pandemia să fie doar un capitol în cartea de istorie, să fie doar o amintire. 
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Eu sunt Sofia! V-am mai spus că am doisprezece ani 
și cred că v-ați dat seama că-mi place să scriu 
povești. Imaginați-vă o fată înaltă, cu ochii albaștri 
spre gri, cu părul tuns scurt (șaten închis) și pistrui. 
În calitate de martor și participant la evenimentele 
din ultimul an am simțit că oamenii au primit această 
provocare, numită COVID, cu un scop nobil, acela de 
a se cunoaște mai bine pe ei înșiși și de a aprecia 
mai mult oamenii și lucrurile din jurul lor, altfel spus 
de a prețui LIBERTATEA de a trăi, de a iubi. 
A fost un an neobișnuit și, într-un fel, mi-a plăcut 
pentru că m-a provocat să ies din rutina mea zilnică; 
și ca orice copil mi-am îndeplinit dorința de a face 
școală acasă. Cu toții percepem acest an diferit. Alții 
l-au avut perfect, alții l-au avut nu așa cu sperau. Dar 
tot ce contează este să trecem peste și să sperăm ca 
într-o zi totul să revină la normal așa cum era odată. 
Fără măști și fără frică!  
Aspectul cel mai interesant al textului meu cred că 
se referă la sinceritatea mea; nu spun lucruri 
impresionante, ci doar prezint trăiri, cumva, 
obișnuite pentru o fată de doisprezece ani, aflată pe 
drumul cunoașterii, trăiri legate de: școală, familie, 
prieteni, scris, muzică, iubire. Sper că nu v-am 
plictisit! 
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Rădăuți, 26 iunie 2021 
Ieri, am terminat clasa a V-a. Și, concluzia? A fost un an foarte, foarte ciudat! Din ce cauză spun asta, poate vă 
întrebați. Pandemia! M-aș putea numi ,,Școlar în pandemie”. M-am simțit exact ca o prințesă închisă într-un turn! Și 
în acest turn nu prea aveai ce explora. Niciun mister, nimic interesant. Doar lucruri obișnuit de plictisitoare. Dar 
asta nu înseamnă că nu am găsit modalități de scăpare. Acum, că am revenit fizic la școală ușor, ușor am uitat cum e 
să fiu prințesa plictisită. Sunt înconjurată de atât de multe mistere, că nici timpul nu mă mai suportă. De abia stă pe 
lângă mine. Dar nu asta contează. Ar fi interesant să mă întorc în trecutul recent, să recuperez, într-un fel, timpul 
pierdut. Totul a început în... 
 
SEPTEMBRIE 2020 
Wow, prima zi de școală… Câte emoții, câte amintiri! Vă spun sincer că nu mi-a părut rău că m-am transferat la un 
colegiu național sau cum o să-i spun pe parcursul călătoriei, Hurmuzachi. Nu mi-am făcut prieteni chiar din prima zi, 
dar a fost o adevărată provocare să-mi înfrunt emoțiile, să merg la o persoană oarecare și s-o întreb: ,,Hey, vrei să 
fim prieteni?”. Sunt o persoană prietenoasă, dar sentimentul de a-mi face noi prieteni nu mai este la fel ca cel de 
acum patru-cinci ani. Și, totuși, sunt sigură că draga mea dirigintă a observat cât de repede m-am împrietenit cu 
ceilalți, fără nicio problemă. Explicația acestui lucru se datorează faptului că dacă trebuie să rezolv un mister cu 
fantome și strigoi nu vreau să-l rezolv singură. Și acum toată lumea: ,,Pentru că ți-e frică!” Nope. Acesta ar putea fi 
cel mai neadevărat lucru pe care l-aș fi auzit anul acesta! După mine, aș merge singură, dar ar fi prea plictisitor fără 
un al doilea sfat sau o a doua idee. Și ce să vezi, au fost și persoane pe care la început nici nu le puteam suporta, și 
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peste câteva luni doar cu ele îmi petreceam pauzele. Iar prin aceste ,,persoane” mă refer la un bun prieten de-al 
meu, Claudiu. Ce păcat că peste trei săptămâni am intrat în online…:((( 
 
OCTOMBRIE 2020 
Și „distracția” în casă a început oficial, altfel spus, „învățământul on-line”! Yey! Partea bună era că puteam să mănânc 
în fiecare pauză. Dar plictiseala deja devenise o rutină în on-line. Nu ieșeam cu nimeni, nu mă întâlneam cu nimeni. 
Eram complet plictisită în toată povestea asta. Viața mea destul de anostă devenise printr-o nedreaptă magie, și mai 
anostă. Măcar am învățat cum se folosește Classroom-ul. Eh, nu prea multe s-au întâmplat. Doar chestii normale pe 
care o fată normală de doisprezece ani le face în pandemie.  
 
NOIEMBRIE 2020 
Dacă ar fi să-i dau o notă acestei luni ar fi 5/10 și doar pentru că descoperisem o piesă muzicală care-mi place 
foarte mult. Și Crăciunul era mai aproape. Yey! 
 
DECEMBRIE 2020 
Luna sărbătorilor, luna cadourilor. Cine nu iubește luna decembrie? Ajunul Crăciunului l-am petrecut la tatăl meu. 
Petrecerea a avut loc la nașul surorii mele, Maria. A fost atât de fain!!! Am dansat, am mâncat, a fost minunat! Nu 
mă mai distrasem atât de tare de la ziua lui Mitruț, un alt prieten.  
A tunat, a fulgerat și tot ne-am distrat.  
Tot în luna aceasta făceam benzi desenate sau un desen care reprezintă o acțiune. Am încercat să mai fac, dar 
parcă acum nu-mi mai iese. Poate din cauză că nu mai sunt închisă în turn. Hmmmm... tocmai am rezolvat un alt mister. 
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IANUARIE 2021 
Suntem oficial în 2021! Yey!!!!!!!! Am și un desen exact din prima zi din 2021. Și de data asta am petrecut ajunul 
Anului Nou la tatăl meu. Și petrecerea a avut loc tot la nașul surorii mele. De data asta am vorbit cu un prieten, 
Abel, despre niște vise ciudate pe care le-am avut. El mi-a dat un sfat, dar nu l-am folosit. Asta a fost o prostie. A 
fost ultima prostie din 2020. Și la orele on-line, scriam data greșit. În loc de 2021, scriam 2020. Și nu doar eu. La 
fel pățeau și mama mea și sora mea. Nu prea înțeleg motivul acestei greșeli. Poate că vreau să trăiesc în trecut?! 
A fost și ziua tatălui meu. A început să-mi placă trupa Arctic Monkeys, pe vremea asta, și încă îmi place. Au venit și 
verișoarele noastre la noi. Am ascultat muzică la maximum, am jucat Monopoly, am mâncat, apoi ne-am culcat ca 
niște oameni normali. A fost o lună acceptabilă. 
 
FEBRUARIE 2021 
WOW!!!! Ce lună! Luna în care-mi făceam tema la mate ascultând piesa ,,Just the two of us” și ,,Knee Socks” pe 
repeat din cauză că mă stresam, deoarece nu mă decideam dacă să-i scriu sau nu unui ,,prieten de-al meu”. Și, 
desigur, ziua mamei de naștere.  
În luna aceasta am descoperit un lucru foarte important. Am descoperit că până și un video de câteva secunde pe 
care acea persoana ți l-a trimis te poate face să simți lucruri care sunt mult mai mult decât doar niște 
sentimente…sunt magie.  
Deja nu mă mai durea că sunt în pandemie, nu mă mai deranja nimic. Eram împăcată cu mine. Parcă nu mai eram 
închisă în turn. Mă simțeam atât de liberă, și totuși eram atât de prinsă în propria casă. Nu puteam să merg în 
Suceava să-mi revăd prietenii, nu puteam nici să ies cu cei din Rădăuți, nu puteam face aproape nimic. Dar acea 
magie încă ardea în mine. Pentru un motiv sau altul... 
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MARTIE 2021 SAU „IZBĂVIREA” 
Odată cu prima lună a primăverii, considerată prin definiție un timp al renașterii, pot spune că am renăscut și eu. 
Aceasta se datorează, în primul rând, faptului că am revenit fizic, la școală. Să fiu sinceră nu m-am așteptat să 
revenim în 2021, m-am așteptat mai mult să revenim undeva prin 2022 sau 2023. Când mi-am revăzut colegii la 
școală arătau cu toții atât de diferit. Unii mai înalți, alții mai slabi, mai buni, mai tot. În al doilea rând, am 
descoperit un talent ascuns de-al meu: scrisul! Ador poveștile! Dar venind vorba de scris, nu-mi aduc aminte de 
vreun moment special din clasele primare. Cu atât mai mult mă simt uimită de vraja aceasta care m-a cuprins. Aș 
putea găsi și o explicație, aceea că stând închisă în casă, am început să mă cunosc mai bine, să doresc apropierea de 
oameni, natură și să explorez tot. 
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Mă numesc Mircea. Am treisprezece ani și cu 
puțină vreme în urmă am terminat clasa a VI-a. 
Consider că mi-am petrecut acest an într-un 
fel... semaforizat. Am stat la ROȘU, m-am 
dezmorțit la GALBEN și, din când în când, am 
circulat la VERDE. Am făcut școală în spatele 
unor ecrane, ne-am văzut profesorii și colegii pe 
sticlă. Consider că cea mai interesant parte a 
textului meu este ideea de a prelua din școlile 
trecutului ce este bine și vesel și copilăresc. Se 
zice că după ploaie vine soare. Eu îl aștept. Îmi 
doresc să vină și să alunge orice val care ar 
putea să apară. Aleg să fiu trecut „absent” în 
perioada pandemiei. Poate că așa mă voi putea 
preface că nu s-au întâmplat toate acestea și 
poate voi uita că o mulțime de oameni, dragi 
mie, au avut de suferit. Așa că mă înarmez cu 
optimism și aleg să fiu trecut „prezent” la 
școala viitorului, școala din trecutul meu.  
https://youtu.be/WvTQ6ye_wgo 
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Ce nu a reușit să îmi ia pandemia? Dreptul să visez... 
Nu m-am gândit niciodată că rostind cuvântul VAL mă voi cutremura. Așteptăm cu toții să vedem ce dezastru va 
aduce valul 4. Cum vom începe școala? On-line? Hibrid? Prezență fizică? Sunt scenarii cu care deja ne-am obișnuit. 
Stăm și așteptăm să vedem care din ele va fi ales. În funcție de val. Și atunci îmi rezerv dreptul de a-mi alege 
propriul meu scenariu. De a-mi construi o școală perfectă. La care să merg așa cum vreau eu. Fără scenarii impuse de 
nimeni și mai ales fără valuri. Așa că, pornesc la drum. 
Plec spre Humulești pentru că, de departe, cel mai nostalgic, dar și cel mai năzdrăvan personaj întâlnit până acum de 
mine în literatură, în privința copilăriei, dar și a școlii, este Nică a lui Ștefan a Petrei. 
Vreau să-i cunosc pe tânărul învățător, Vasile a Ilioaei, pe Smărăndița, fata inteligentă dar neastâmpărată, dar nu aș 
vrea să dau de Calul Bălan și de  Sfântul Nicolai. Găsesc aici o mulțime de copii fericiți. Care își petrec cea mai mare 
parte a timpului în natură. Care nu-și fac griji pentru note, teze, evaluări. Care, în ciuda greutăților pe care le au 
datorită neajunsurilor, râd. Și râd din suflet. Îî privesc sfios fără ca ei să mă vadă, cum se joacă de-a mijoarca, cum 
omoară muște cu ceaslovul și nu mă pot abține să nu mă întreb cum ar fi dacă...?  
Dacă în locul claselor în care ne facem orele de curs am alege, măcar din când în când, o poieniță în care să ne 
așezăm cu toții și să vorbim câte-n lună și stele. 
Plec de la Humulești, conștient că lumea a evoluat, că vremurile s-au schimbat și că trebuie să mă întorc mai înspre 
vremurile noastre. Îmi vine în minte școala descrisă de părinții mei. Și îi văd.  
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Elevii îmbrăcați cu toții la fel. Fetele poartă sarafane, băieții au pantaloni și haină, toate de culoare bleumarin. Nu 
zic că e un lucru rău, doar că aș fi ales culori mai vesele, mai vii. Poartă toți numere de identificare în piept iar 
fetele au o bentiță pe cap. Sala de curs e rece... ei sunt serioși. Aștept să vină recreația, ca să nu-i judec greșit. Și 
bine fac. Pentru că îî văd pe toți cum, după clopoțel, aleargă fericiți pe scări, iar în curtea școlii văd alți copii. Sunt 
veseli, râd, joacă tot felul de jocuri. Îmi dau seama că știu mult mai multe jocuri decât noi, fetele sar pe lângă un 
elastic, băieții joacă „lapte gros”, alții aleargă, alții bat mingea. Îmi dau seama că am uitat frumusețea recreațiilor 
și nu mă pot abține să mă întreb cum ar fi dacă...? 
Dacă în locul recreațiilor în care păstrăm distanța și ne deplasăm „pe circuite bine stabilite” am putea alerga alături, 
ne-am putea juca împreună. 

* 
Dar pentru că sunt în propriul meu scenariu și pot face ce vreau, mă hotărăsc să plec la Cluj. Vreau să văd școala 
Olguței. Și uite așa ajung din nou în vremurile noastre și îmi dau seama că Olguța a făcut și ea școala în pandemie, 
citisem pe blogul Arthur. Că și pentru ea timpul a trecut greu, că a căutat și a găsit tot felul de pretexte pentru a 
ieși măcar puțin afară.  

* 
Plec trist din Cluj, pentru că am trăit ce a trăit Olguța și de data aceasta nu am nici măcar o întrebare. 
Mă întorc la „valul ce va să vină” și mă gândesc să-mi construiesc propria mea școală. Școala mea din viitor. Dar îmi 
dau seama că pentru mine școala viitorului e școala mea din trecut. Da... acum după ce am văzut școala lui Nică, 
școala părinților mei, școala Olguței, pot alege. Și aleg școala din trecutul meu.   
Mi-e dor de vremurile sigure, în care știam cu toții că școala va începe în 15 septembrie, că vom fi toți acolo, elevi, 
profesori. Cum să privesc spre viitor și spre ce va fi când nici acum nu știm cum vom începe școala în toamnă? Care 
va fi scenariul sub care ne vom afla? Ce va fi? Cum va fi?  
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Am multe întrebări și puține răspunsuri. 
Suntem încă în stare de alertă. Văd oamenii puțin mai relaxați, vara aduce multă bucurie, dar toți așteaptă să vadă 
ce va urma. Și din nou mă întorc la starea de nesiguranță și nu pot să nu mă întreb cât vor mai ține toate astea? Nici 
nu știu pe cine să fiu furios pentru această pandemie.  
Dacă m-ar întreba cineva care a fost gura mea de oxigen în toată această perioadă aș răspunde fără ezitare: 
SPORTUL. Mi-a oferit libertate, am avut șansa să particip la competiții care mi-au adus satisfacții și m-a scos afară. 
Mi-a dat posibilitatea să fiu organizat, să am un program bine stabilit, să nu am timp. 

* 
A fost greu în on-line. Din foarte multe puncte de vedere. Începând de la probleme tehnice, deoarece eram aproape 
toată familia pe o biată rețea wi-fi, și până la problemele de natură emoțională. Dar cred că frica și nesiguranța au 
fost cel mai greu de dus. 
Ce nu a reușit să îmi ia pandemia? Dreptul să visez... 
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Mă bucur că am reușit, în condițiile dure ale pandemiei, să învăț multe, multe lucruri noi, să-mi înving anumite frici, să depășesc anumite limite, 
să nu mă dau bătut, să nu renunț cât ar fi de greu. Aceste aspecte pozitive au fost realizate cu muncă, uneori renunțări, dar cu ajutorul neprețuit 
al celor dragi mie, de la școală și de acasă. 
Poate în această vacanță voi reuși să pregătesc materialele necesare pentru a începe documentarul mult visat! 
Prezentarea mea video poate fi accesată pe grupul de Facebook al Lecturiadei elevilor 2021, la linkul: 
https://www.facebook.com/100044569295475/videos/487981138968702/ 
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Eram în primăvara anului trecut, ziua de 8 martie, ziua tuturor mamelor. Ne-am întâlnit cu toții la bunici pentru a 
sărbători. Veselie, voie bună!  Mă întreceam cu verișoara mea în a spune glume, ghicitori, jocuri de perspicacitate.  
Era spre seară, când s-a anunțat că toate școlile se închid pentru o săptămână pentru a opri răspândirea unui 
periculos virus ce apăruse în China.  
Toți cred că va urma o pandemie. Nu știam semnificația acestui termen și ce implică o pandemie. Cât de curând 
aveam să aflu pe pielea mea.  
Sincer, îmi doresc atât de mult să nu fi aflat în acest mod, niciodată.  
La auzul acestei vești, eu și verișoara mea eram în al nouălea cer. Făceam școala de acasă. Scăpam de traficul 
infernal din fiecare dimineață și seară. 
 Săptămâna am început-o cu școala online. Altă necunoscută! Nu știam cum se va desfășura! Ne-am conectat și am 
descoperit că nu știam să ne descurcăm: vorbeam cu toții deodată, cerând indicații, sfaturi, conexiunile erau slabe, 
cunoștințele noastre tehnice erau puține și toți credeau că dețin soluția. Era un vacarm. Îmi plăcea și nu prea! Eram 
complet debusolat, nervos și foarte obosit. 
În ceea ce privește desfășurarea orelor, încet, încet lucrurile au început să se aranjeze. Problema rămăsese modul 
de predare a temelor. La orice sfat, răspundeam totdeauna  „nu știu” și nici nu doream să încerc, parcă mă frigeau 
tastele. O ratare era o catastrofă, cu mare supărare și foarte, foarte multe lacrimi. Cu ajutorul neprețuit și 
răbdarea pusă la grea încercare a doamnei profesoare de română, care mi-a explicat de nenumărate ori pașii ce 
trebuiau urmați, pe care îi notam cu mare atenție am început să reușesc. Vă imaginați bucuria mea atunci când 
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reușeam, fără probleme, să transmit totul! A trecut o săptămână, școala on-line s-a prelungit, restricțiile s-au 
înăsprit: nu ne vizita nimeni, bunicii nu aveau voie să iasă nicăieri, cumpărăturile ni se aduceau de părinții mei, le 
dezinfectau și le consumam după o zi, cel puțin, de frica virusului care devenise o obsesie. 
Încet, încet am început să mă descurc cu ușurință și considerându-mă „foarte deștept și priceput în ale activității 
on-line”; la orele la care eram mai puțin solicitat, am început să mă uit și la altceva: descoperisem Google Earth, pe 
care îl foloseam uneori la orele de geografie, și pentru că mă plictiseam, începeam călătorii, din păcate virtuale, 
peste tot, în lume.  Eram foarte fericit! Într-o oră escaladam Everestul, iar în alta mă scufundam în Marea Barieră 
de Corali.  
Apoi am avut o idee: să mă documentez și să adun diverse imagini și cunoștințe specifice pentru a crea un 
documentar  privind marile reptile ale trecutului. Atenția și concentrarea mea se îndreptau vertiginos spre proiecte 
ce nu aveau prea multă legătură cu orele de la clasă. Mă vedeam autorul unui documentar fabulos, cu CGI (animație) 
foarte bună, lăudat și apreciat de toată lumea. Pe scurt, mă vedeam celebru.  
Deoarece nu mai interveneam la ore, des și necontrolat (trebuie să mărturisesc că uneori îmi e greu să îmi gestionez 
emoțiile), eram apreciat de toți că am o atitudine corectă. Am început să măresc timpul „de documentare” și la 
predarea noilor noțiuni. Timpul necesar efectuării  temelor devenea din ce în ce mai mare și eu din ce în ce mai 
nervos. Nu voiam decât „să fiu lăsat în pace”. Toți credeau că felul meu de a fi se datora școlii on-line, absenței 
interacțiunii cu colegii și cu profesorii, precum și lipsei părinților mei de aproape două luni. Mă credeam „super 
șmecher” că nimeni nu-și închipuia activitatea mea dublă. Când la ore eram întrebat ceva, pentru a mă aduna cât de 
cât, răspundeam cu întrebarea auzită, uneori pe jumătate sau ceream repetarea întrebării.  
Eram foarte fericit de dubla mea activitate și credeam că nimeni nu o va observa vreodată. Eram atent ca ecranul 
laptopului să nu fie văzut de nimeni, sub pretextul camerei care era mereu deschisă. Restricțiile datorate pandemiei 
se mai relaxară, intensitatea scădea și mami a început să mă viziteze, cu toate măsurile de precauție.  Într-una din 
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zile eram la ora de biologie și mă consideram atotștiutor. Îmi plăcea să completez cu amănunte interesante, 
deosebite, spectaculoase și uneori nepotrivite. În așteptarea momentului potrivit pentru a interveni, am deschis 
Wikipedia, căutând animale preistorice. Eram atent doar la acestea, uitând complet de oră. Mă fascinau! Forma, 
culoarea lor mă transportau într-o lume de basm existentă cu milioane de ani în urmă. Nu mai aveam ochi și urechi 
pentru nimic altceva. Nu mi-am dat seama când s-a terminat ora de clasă. O voce foarte cunoscută în spatele meu 
spune: „S-a sunat, Matei. Ce oră ai acum?”. Am înghețat. Fusesem descoperit. Mami a observat activitatea mea 
„intensă” din ora de biologie. Stătuse pe un fotoliu în spatele meu toată ora, urmărind discret tot ce am făcut, (nu 
știu dacă și calm!)... „Castelul meu de nisip” fusese descoperit și luat de val.  
Mami a înțeles acum de ce nu eram activ la teme, M-a înțeles, dar nu a acceptat modul în care am procedat. A urmat 
o monitorizare foarte atentă asupra activității mele în timpul orelor de clasă.  
Însă aspectele neprevăzute nu m-au ocolit. Nu voi uita filmarea ce era necesară pentru a-mi prezenta proiectul la 
Junior Achievement, o mașină zburătoare. Muncisem mult la proiectul practic, fiindu-mi foarte drag. Combinasem 
diverse piese Lego, pentru a obține un vehicul care să impresioneze. Însă nu găseam locul potrivit pentru a realiza 
filmarea. În final, ne-am hotărât că cel mai potrivit loc ar fi în curte . Am așezat macheta mea pe un suport, un pom 
tăiat, dar stătea în echilibru instabil. Am început filmarea. În timpul prezentării mele a bătut vântul un pic prea tare, 
ceea ce a dus la căderea vehiculului meu. Impactul a fost dur, de la înălțime, dezmembrându-se în totalitate. Totul 
era pierdut! Era ultima zi de predare a proiectului. Am perceput totul ca pe o catastrofă. Am fugit sus, plângând 
amarnic. Nu am înțeles de unde mami a găsit atâta tact și răbdare, reușind să mă mobilizeze pentru a lua totul de la 
început. Am adunat piesele de pe jos și am reluat construcția. Seara târziu, am terminat. Extrem de obosit, am 
realizat și înregistrarea prezentării. Eram tare mândru de mine! Am învins furia și deznădejdea! Nu am renunțat! Ce 
aș fi făcut dacă nu era mami? Aș fi reușit? Cred că nu. Bucuria mea a fost deplină pentru că proiectul a încântat pe 
toată lumea.  
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În ultimele două săptămâni de școală a trebuit să-mi demonstrez că am voință,  sunt atent și particip activ.  
În sfârșit: vacanța mare, binemeritată. Însă nu a mai avut farmecul din alți ani, fără mare, fără călătorii deosebite 
în alte țări, cum eram obișnuit. Din păcate, pandemia era încă un pericol. Dar nu m-am plictisit.  
Așteptam cu nerăbdare începerea noului an, unul care, credeam că o să fie  bun, normal, că voi fi cu colegii și cu 
profesorii, că ne vom bucura, vom râde, ne vom contrazice, poate ne vom certa pentru a ne împăca.  
Însă începerea clasei a VI-a a fost umbrită de faptul că școala a început on-line pentru copiii care acasă se întâlneau 
cu persoane în vârstă: ai mei au decis să mă școlarizeze on-line. 
Acum  mă simțeam foarte sigur pe abilitățile mele de a folosi laptopul. Eram atent la ore și aplicația pusă pe 
calculator îmi permitea să intru doar pe Clasroom. Cele mai haioase ore mi s-au părut cele de educație fizică. Faptul 
că eram obligat să lucrez cu bastonul, când pe tavan era o lustră și ușile dulapului erau acoperite de oglindă, era 
nostim, dar și puțin periculos. 
Într-o oră de muzică am fost solicitați să creăm și să înregistrăm un moment artistic deosebit, cu ocazia Crăciunului. 
Inițial, am respins ideea, știind că nu pot interpreta o piesă muzicală, neavând talent. Apoi, am decis, de ce nu altfel! 
O poezie adecvată, pe un fond muzical potrivit, poate fi foarte plăcut. Și am avut dreptate! Înregistrarea în curte, 
tocmai după ce ninsese, parcă special pentru mine, a creat un moment minunat, ce încânta, aducând multă bucurie. A 
fost prima mea înregistrare fără emoții și am realizat că pot face acest lucru mereu, cu ușurință.  
Anul nou, 2021 a venit cu bucurie, cu daruri, dar și cu restricții și măști, fiecare la casa lui!  
Cu toate că am respectat toate limitele puse de mami, doctor foarte exigent, am auzit că verișoara mea Sarah, cu 
care mă văzusem un timp foarte scurt, a intrat în contact cu o persoană confirmată pozitiv COVID. Cele două 
săptămâni de carantină au fost extrem de monotone, doar cu mami, fără a ieși din casă. A fost foarte frustrant! 
Și asta nu a fost tot. Înainte de începerea celui de al doilea semestru, pentru că trebuia să merg la bunici, am făcut 
un test pentru COVID. Foarte neplăcută vestea ce am primit-o. Testul a fost pozitiv. Nu aveam starea de sănătate 
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alterată. Eram asimptomatic, dar aveam COVID. Au urmat alte două săptămâni de izolare. Singurele activități 
interesante erau orele de clasă, japoneza, Logiscool și dragii mei prieteni noi. Vă imaginați cine sunt? Ați ghicit, sunt 
eroii cărților. 
Am însoțit-o pe Adina Popescu în copilărie, de la grădiniță până la absolvirea clasei a opta. I-am cunoscut colegii, 
profesorii, dar și activități desfășurate în școala din perioada comunistă. M-a impresionat rigiditatea sistemului de 
învățământ din acea perioadă. L-am însoțit pe Anton Lupan și echipajul său, în căutarea prietenului pierdut. Am 
călătorit până în „centrul pământului” împreună cu Axel și unchiul său, profesorul Lindenbrock, trăind intens emoțiile 
aventurii.  
Aș fi vrut să merg și eu la școală fizic, pentru că mai mulți colegi mergeau astfel, dar teama că aș putea aduce 
virusul la bunici, mă speria. Nu aș fi fost în stare să fiu atent la ore, să mă bucur de activități normale, datorită 
fricii că i-aș putea îmbolnăvi pe cei dragi mie.  
Participarea la evaluarea națională mi-a creat o stare emoțională foarte puternică. Mult timp mă gândeam cum arată 
colegii mei, cum o să se desfășoare revederea după aproape un an si jumătate. Când ne-am întâlnit la prima probă mi 
s-au părut complet străini, parcă necunoscuți, cu toate că îi văzusem și auzisem virtual, zilnic. Mă simțeam un 
extraterestru printre colegi pământeni. Îmi era teamă să vorbesc cu ei. La a doua probă a fost un pic mai bine, dar 
tot mă simțeam neintegrat. 
Începerea școlii fizic, în ultimele săptămâni a fost  un adevărat  balsam. Simțeam că parcă reconstruiam un puzzle 
3D foarte complex, care s-a dezmembrat . 
Sper, din toată inima, să începem clasa a VII-a cu bucurie, sănătate și în siguranță deplină. 
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În ceea ce privește jurnalul pe care l-am scris, cred că cea mai interesantă parte este cea în care am punctat 
activitățile legate de lectura mea și micile proiecte realizate în cadrul cercului de lectură, care, chiar și online, a 
avut o importanță  deosebită pentru noi, deoarece avem nevoie și de astfel de preocupări, plăcute prin insăși 
modalitățile de participare, de desfășurare, mai relaxante, atractive. 
Cred că și însemnarea care a avut ca subiect copilăria este interesantă, fiindcă în timp, după ce-mi voi alege 
meseria, mi-ar plăcea să recitesc acea parte și să văd dacă mi-am îndeplinit dorințele de când eram doar un 
copil. În plus, poate stârni emoții și amintiri celor care vor citi. Fiecare are propriile trăiri atunci când citește, 
deci nu aș putea să-mi dau seama ce fel de emoții are cineva atunci când își aduce aminte de copilărie, dar aș fi 
dornică să aflu. https://www.storyjumper.com/book/read/110072746/60d2e6413f7ac 
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Vineri, 14 mai 2021 
Timpul trece atât de repede, dar cu toate acestea atât de încet... Momentele fericite se sfârșesc ca nisipul dintr-o 
clepsidră, revenind din nou și din nou la aceeași rutină, uitând parcă să trăim. 
Mai ieri începeam clasa a V-a cu multe emoții și speranță, cu scopul de a-mi face noi prieteni și de a-mi petrece cât 
mai mult timp alături de oamenii pe care îi iubesc. Apoi, neștiind ce an dur avea să ne aștepte, lumea se oprește în 
loc. La început cu toții am fost atât de bucuroși să aflăm că școlile se închid, dar după un timp am ajuns să stăm 
închiși între patru pereți, neavând cu cine să comunicăm sau pe cineva care să înțeleagă ce avem pe suflet. Sincer, 
trebuie să mă gândesc bine ca să-mi aduc aminte ce făceam anul trecut în vară. Parcă toată pandemia a început de o 
eternitate..., dar în același timp am da orice ca să avem mai mult timp la dipoziție. 
Acum, se spune că școlile se vor redeschide. Nu am avut nicio reacție la acest zvon. Nu cred că are sens să-mi fac 
iluzii. În zilele noastre, totul se schimbă de la o secundă la alta. Stăm cu ochii pe whatsApp în fiecare vineri, să 
vedem dacă procentul de îmbolnăviri Covid a scăzut suficient, încât să ne putem întoarce la școală.  Mi-am revăzut 
săptămâna aceasta colegii pentru câteva ore în care am dat Evaluările Naționale, dar nu am prea vorbit cu nimeni. În 
clasă era mare gălăgie la început, dar mi s-a părut că puteam auzi și ticăitul ceasului. Nu simțeam legătura pe care o 
aveam la început cu colectivul clasei. 
 
Duminică, 16 mai 2021 
În timp ce mă uitam pe internet zilele trecute, o întrebare care m-a pus pe gânduri mi-a invadat ecranul telefonului: 
Care este acel lucru ce înseamnă foarte mult pentru tine, dar nimeni nu ar înțelege? 
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 În cazul meu acel lucru este: copilăria. Toți tinerii spun că abia așteaptă să șofeze, să meargă la facultate, să aibe 
propria locuință sau alte realizări, dar eu nu-mi doresc să devin adult. Nu vreau să am griji, să trebuiască să muncesc 
ca să pot să-mi plătesc întreținerea și să am o slujbă grea, care să nu-mi placă. Nu îmi doresc să îmi amintesc cu 
nostalgie clipele în care eram fericită, îmi doresc ca fericirea să facă parte din viața mea permanent. Trebuie să lași 
lucrurile să meargă de la sine. La școală, notele nu arată adevărata capacitate a elevului, ci îi determină pe copii să 
facă diferențe și să apară invidie sau lipsă de respect. Într-adevăr, notele stimulează elevii, dar nu trebuie să devii 
un obsedat. 
Concluzia este că trebuie să te bucuri de fiecare zi din viața ta, nu te lăsa deprimat de o notă sau de o situație rea! 
Totul se poate repara,  până nu e prea târziu... 
 
Marți, 1 iunie 2021 
Această zi a început foarte bine! 
De dimineață, mă pregăteam să merg în oraș cu părinții și în timp ce voiam să ies afară pe ușă, primesc un mesaj...  
Era un link către pagina de Facebook a Lecturiadei  - postarea creației mele de anul trecut,  ca un mesaj de 1 Iunie. 
După ce l-am citit, le-am arătat și părinților mei postarea, iar ei m-au îmbrățișat. Da, trecuse un an...  
Ca să trec la subiectul pe care vreau să-l abordez azi, acum câteva zile am intrat în aplicația în care desfășurăm 
orele online și m-am uitat peste temele pe care le-am primit la limba română. Cu toate că nu sunt un nu știu ce fan al 
gramaticii, doamna profesoară ne-a acordat mai multe teme prin care să ne arătăm calitățile, să facem ceea ce ne 
place, combinând utilul cu păcutul. Una dintre temele mele preferate valorifica Inteligențe multiple. Din cele opt 
inteligențe descoperite în prezentările din manual,  mi-am ales Inteligența intrapersonală, care presupunea 
realizarea unei compuneri despre emoțiile pe care mi le provoacă venirea primăverii, raportându-mă la poezia 
Oaspeții primăverii,  de Vasile Alecsandri. După ce am scris compunerea, am decis să îi aduc un plus de valoare, 
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punând-o în Canva și adăugând imagini cu creațiile mele din Minecraft. Descoperisem că mesajul unui text poate fi 
susținut vizual prin imagini. Știam asta, dar acum, am înțeles mai bine rostul textului multimodal învățat în a cincea.  
Mi-a plăcut nespus de mult faptul că am putut să îmi aleg tema dorită, am avut libertatea să mă gândesc bine ce 
inteligență mi se potrivește cel mai bine și să realizez materialul cum mi-am dorit.  
Mai recent, am primit o temă despre topul cărților citite de mine. La îndemnul doamnei profesoare, m-am folosit de 
caietul de lectură ca să mă pot decide care sunt cărțile mele preferate. Am făcut un top 4: Fata acre a băut luna; 
Războiul care mi-a salvat viața; Însemnările unei puștoaice, volumul 10; Olguța și operațiunea jaguarul.  
Deoarece cartea Fata care a băut luna este pe primul loc, voi prelua ultima parte din mica prezentare pe care i-am 
făcut-o și vă voi împărtăși ceea ce am învățat din ea: 
Ce am învățat în urma acestei lecturi: dragostea de mamă este mai presus de orice; trebuie să prețuiești persoana 
iubită în fiecare zi, în fiecare oră, în fiecare clipă a vieții tale, respect-o, spunei cât de mult o iubești atâta timp cât 
o mai ai aproape, pentru că timpul se scurge, iar viața se duce... 
 
Joi, 3 iunie 2021 
Am început să mergem la școală de două săptămâni.  
La început, nu mi-a plăcut ideea că aveam să mă reîntorc în bancă, dar cu toate că avem un program care începe la 
12:30 și se terrmină la 16:50, m-am acomodat repede și chiar a început să-mi placă.  
De asemenea, am început să ies afară cu colegii după ore, ceea ce ne consolidează relația de prietenie. Am observat 
că de când putem merge la școală fizic,  am o dispoziție mai pozitivă. 
Așa cum mi-am propus, vreau să apreciez altfel orice bucurie pe care o pot trăi. Sper să nu uit asta! 
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Nori negri acopereau cerul luminat doar de câte un fulger. Ploaia bătea asurzitor  

 

 
Acesta a fost începutul pandemiei de 
coronavirus. Virusul a afectat pe rând 
fiecare continent, omorând milioane de 
oameni și distrugând pentru totdeauna 
ceea ce noi numeam „normal”. Și totul a 
început cu o dorință prostească, un plan 
eșuat și un borcan spart. 
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Nori negri acopereau cerul luminat doar de câte un fulger. Ploaia bătea asurzitor întavanul clasei, acoperind vocea 
profesorului. În timp ce colegii mei își notau lecția, eu mă gândeam la motivul pentru care zeii porniseră o asemenea 
furtună. Nu poți ști niciodată dacă ne paște amenințarea unui război sau oamenii nu au fost destul de recunoscători. 
Au trecut cinci zile de când am ajuns la școala din Olimp. Toți colegii sunt aroganți și înfumurați, iar profesorii nu 
știu să predea. Urăsc școala asta. Era mai bine pe Pământ, în China. Oamenii sunt mult mai civilizați și, chiar dacă au 
o viață scurtă, caută mereu să simplifice viața. 
— Khoron! Îmi aud numele strigat. La tablă! 
Mă ridic din bancă și mă îndrept spre profesor. Oare dacă aș arunca în aer clasa s-ar închide școala? Probabil că nu. 
Ne-ar muta în altă sală câteva ore, dar nu cred că ar dura prea mult până când totul ar reveni la normal. În plus, 
sigur voi fi prins și trimis la director. Nu, ar trebui să se întâmple ceva cu adevărat grav, ceva care ar rămâne în 
istorie, dar, în același timp, obișnuit. Ca un război sau o epidemie. Dacă ar apărea, complet întâmplător, un virus 
foarte contagios, îndeajuns de puternic pentru a slăbi câțiva zei minori, poate s-ar închide școala. Profesoara de 
chimie are mulți viruși în laborator și nu cred că va observa dacă lipsește unul... 
— KHORON! AM SPUS SĂ VII LA TABLĂ! 
Trebuie să-mi pun la punct planul. Voi acționa după ore, când școala va fi mai liberă. După ore, coridoarele sunt goale. 
Ploaia încă nu s-a oprit. Intru în laboratorul de chimie, apropiindu-mă de dulapul cu viruși. Profesoara uită mereu să-l 
încuie. Deschid ușa dulapului și citesc de pe etichete denumirile virușilor închiși în borcane. Erau doar bolile 
obișnuite, inofensive pentru zei. Trebuia să-mi imaginez că nu ar lăsa viruși periculoși pe mâna unor zeii-copii. 
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Observ în spate, ascuns privirii, un borcan mare, neetichetat, iar capacul e legat cu sfoară. Îl scot afară din dulap și 
îl analizez. Pare gol, însă nimeni nu ar securiza atât de bine un borcan gol. 
Vreau să pun borcanul la loc, când se aud voci pe hol. Mă întorc prea repede și scap borcanul. Cioburile se împrăștie 
pe podea cu un sunet asurzitor. Vocile se apropie de laborator. Dacă cineva mă găsește aici, nu voi putea găsi nici o 
scuză credibilă. Arunc la gunoi cele mai mari cioburi, apoi mă îndrept spre fereastră și o deschid. Sar peste pervaz 
și mă ascund sub el. Am avut noroc că laboratorul este la parter, astfel sigur îmi rupeam ceva. 
Mergând spre casă mă gândesc la un mod prin care aș putea să o conving pe mama să mă trimită înapoi în China. Cu 
siguranță nu mă va lăsa să plec în timpul școlii, iar vacanța de vară ne-o vom petrece aici sau în vreo destinație 
exotică și liniștită. Mi-e atât de dor de zgomotul metropolelor și de luminile orașelor! Olimpul e prea tăcut și 
plictisitor. Aici nu se întâmplă nimic, doar bârfele obișnuite, dar, pe Pământ, nu știi niciodată la ce să te aștepți. Ar 
putea oricând să izbucnească un incendiu sau să aibă loc un cutremur. În plus, există mult mai multe atracții 
turistice. În Olimp poți vedea doar statui ale zeilor sau monumente închinate lor. 
Pierdut în gânduri, nici nu am observat că am ajuns acasă. În hol erau îngrămădite bagaje, iar mama vorbea la 
telefon. Am așteptat să termine convorbirea, apoi am întrebat-o: 
— De ce sunt atâtea bagaje în hol? Plecăm undeva? 
— Bunica ta și-a rupt piciorul, iar eu merg să o vizitez. Tu vei rămâne aici. 
— Nu pot să vin cu tine? 
Bunica locuiește în Roma, Italia. Nu e la fel de modern ca Beijing, dar oriunde e mai bine decât aici. 
— Nu, ai școală și în perioada asta se pun multe note. Trebuie să plec. Ți-am lăsat bani pe masă. Voi lipsi doar câteva 
săptămâni. Să fii cuminte! Pa! mi-a mai spus înainte să dispară pe ușă.  
Minunat! Asta ar fi putut fi singura mea șansă de a pleca de aici, până la vacanța de primăvară, și tocmai „a fugit” pe 
ușă. Ziua de azi a fost un adevărat eșec. Nimic nu mi-a mers bine. Astrele s-au aliniat împotriva mea.  
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A doua zi de dimineață mă pregătesc pentru școală. Sper că nimeni nu a aflat de borcanul misterios. Când am ajuns 
la școală, am văzut pe avizier un anunț: „Dragi elevi, cursurile sunt suspendate pentru o perioadă nedeterminată din 
cauza unui virus contagios. Profesorii vor trimite sarcinile de lucru pe e-mail. Ne pare rău pentru deranj.” Ciudat! 
Oare ce s-o fi întâmplat? Stai, asta înseamnă că nu mai facem școală. Și mama e plecată. Dacă aș merge pe Terra 
acum, ar observa cineva? Probabil că nu. Iar prietenii mei din Beijing nu cred că vor avea ceva de obiectat.  
Am fugit pe drumul spre casă, plănuind următoarele zile în China. Erau atâtea locuri pe care doream să le revăd și 
mult mai multe persoane pe care le-am abandonat când m-am mutat la școala din Olimp. Când am ajuns acasă mi-am 
îndesat câteva haine într-un rucsac, apoi m-am grăbit spre cel mai apropiat aeroport  
* 
Trecuse aproape o săptămână de când ajunsesem în China. Familia celui mai bun prieten al meu, Cheng, a fost mai 
mult decât încântată să mă primească imediat ce am aterizat. Îmi fusese dor de mirosul de sushi, de zgomotul 
mașinilor și de luminile firmelor, care luminau noaptea. Prietenii mei locuiau într-un cartier din mijlocul capitalei. 
Traficul era intens, chiar și noaptea. Dacă nu ești obișnuit cu sunetele bulevardelor și cu luminile orașului, e foarte 
greu să adormi. Dar pe mine mă liniștesc. 
Tusea lui Cheng mă trezește din contemplare. Mă îngrijorează. De câteva zile se simte rău. Și-a pierdut mirosul și 
nu mai simte gustul. În plus, tușește puternic și e foarte slăbit. Doctorul  l-a internat în spital și i-a recoltat sânge 
pentru analize. Acum așteptăm să vedem rezultatele.  
— Vrei să-ți aduc ceva de la automat? îmi întreb prietenul. 
— Nu, mulțumesc. Apucă să-mi răspundă înainte să înceapă să tușească din nou. 
Ies din salon și mă îndrept spre cabinetul doctorului. Vreau să aflu dacă au venit rezultatele analizelor. Ușa e 
crăpată. Se aud voci. Doctorul vorbește cu părinții lui Cheng. 
— Nu cred că mai apucă dimineața. spunea doctorul. 
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— Nu se mai poate face nimic?întreabă tatăl lui Cheng. 
— În toată cariera mea nu am mai întâlnit acest virus. Mi-am întrebat și alți colegii cu mai multă experiență, dar 
nimeni nu știe nimic. Putem doar să-i tratăm pneumonia și să ne rugăm la zei. 
Chiar atunci s-a auzit un țiuit ascuțit din salonul lui Cheng. Doctorul împreună cu două asistente se grăbeau spre 
salon. Am intrat și eu, în spatele lor. Cu colțul ochiului văd o siluetă neagră intrând. Silueta poartă o robă neagră și 
are chipul acoperit de glugă. Bate din picior și se uită nerăbdător la ceasul de încheietura stângă. Împrăștie în jurul 
lui doar întuneric, absorbind toată frumusețea lumii. Chiar dacă nu l-aș cunoaște tot aș ști cine e. E Moartea sau, 
după numele adevărat, Thanatos, zeul morții. Se uită la mine și îmi spune cu voce gravă: 
— Băiete, mi-ai dat mult de lucru în ultima săptămână. 
Ce vrea să spună cu asta? Ce caută el aici? Nu va muri nimeni, nu-i așa? 
— Ora decesului: 18:36. Anunță doctorul și acoperă fața celui mai bun prieten al meu. 
Familia lui plânge, dar eu sunt prea șocat pentru a încerca măcar să-i consolez. Doctorul vorbește cu familia 
îndurerată, apoi se îndreaptă spre mine. 
— Trebuie să vii cu mine. Îți vom face niște analize pentru a afla dacă ai luat și tu virusul. 
Îl urmez în tăcere, încă procesând ce s-a întâmplat. Cheng a luat un virus misterios, care i-a provocat o pneumonie 
severă, apoi a murit. Un virus misterios, fără nume, foarte contagios. Un borcan misterios, neetichetat, ascuns în 
dulapul cu viruși. Eu am eliberat virusul. Virusul a rămas în școală și a infectat profesorii. Eu am atins borcanul și m-
am infectat. Am infectat-o pe mama, pe bunica și cine știe câte alte persoane. Eu i-am dat virusul lui Cheng. Din 
cauza mea a murit prietenul meu cel mai bun. Și probabil vor mai muri alte persoane înainte de a se găsi un leac 
pentru boală. Acesta a fost începutul pandemiei de coronavirus car omorând milioane de oameni și distrugând pentru 
totdeauna ceea ce noi numeam „normal”. Și totul a început cu o dorință prostească, un plan eșuat și un borcan spart. 
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Privirea îmi zboară spre o pasăre singuratică care cântă neobosită 
printre crengile golașe ale vișinului din grădină. Observ că domnul 
Pavel se bucură de trilul gingaș al păsării, fluierând în același tempo. 
Schimbăm o privire din clopotul de sticlă al distanțării sociale. Rușinată, 
pentru că am fost surprinsă spionând momentul de intimitate, trag încet 
jaluzelele. 
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Este dimineața devreme. Noaptea se retrage spre străzile adormite. Soarele a început să-și arate lumina  
înviorătoare. O rază palidă m-a trezit din somn. Deschid geamul nerăbdătoare să mă bucur de schimbările vremii. Pe 
acoperișuri, sclipesc primele semne ale primăverii. Deasupra lor, cerul a devenit portocaliu. În depărtare, se văd 
dealurile albite de florile salcâmilor înfloriți. Norii grei, de plumb, atârnă deasupra caselor, așteptând semnalul să 
pornească o noua ploaie. Privirea îmi cade spre bucătăria vecinului meu, pensionar, domnul Pavel. Își bea cafeaua, 
urmărind știrile zilei la televizor. Este  preocupat de situația pandemiei și însingurarea pare că l-a doborât. Fiind 
văduv de ani de zile, nu poate împărtăși cu nimeni zâmbetul său suav și nici durerea din sufletul său. Îl mai vizitează 
copiii, împreună cu nepoții, dar de cele mai multe ori Max este singurul său companion. Mă îmbrac repede și merg să-
l vizitez înainte de a începe o nouă zi de școală. În drum spre ieșire, iau repede o acadea de căpșuni pentru vecinul 
meu. Îmi amintesc de zilele în care așteptam cu îngrijorare vești despre starea  de sănătate a acestuia. Totul a 
început cu înfrigurarea primăverii... 
Primăvara abia și-a intrat în drepturi, este a doua primăvară de pandemie. Ghioceii gingași și-au scos mândri 
capetele din zăpadă. Asemenea unei mângâieri, vântul trece printre ei,  împrăștiind parfumul ploii. Sunt 
nerăbdătoare să simt din nou dulcele colind al toporașilor din curtea casei. Domnul Pavel a ieșit să ude florile din 
grădină, iar Max, ajutorul lui de nădejde, îl însoțește. Îl salut din cap și el îmi răspunde zâmbind. Îmi amintesc de 
zilele în care mă jucam cu Max și sora mea, iar domnul Pavel ne încuraja cu un zâmbet blând. Ce n-aș da să mă întorc 
în acele zile fericite!  
Mă îndepărtez de fereastră și încep să mă pregătesc pentru o nouă zi de școală on-line. În timpul lecțiilor, îmi fuge 
gândul la după-amiezile în care, împreună cu sora mea, aruncam „din greșeală” mingea în grădina domnului Pavel. 
Binevoitor, acesta ne dădea împreună cu mingea și câte o poveste despre aventurile copilăriei lui. Cât timp îl 
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ascultam, savuram încântate câte o acadea cu căpșuni, ce păreau desprinse din poveștile dumnealui. Avea o rezervă 
inepuizabilă de acadele și povești unice despre cartierul nostru. 
S-a terminat încă o oră online de interacțiune cu buline colorate de personaje imaginare. Am începu să mă simt la fel 
ca domnul Pavel: singură și prinsă în capcana propriilor gânduri. 
Îmi lipsește provocarea colegei mele de a ne schimba imaginea avatarului cu care ne conectăm la ore.  
 Ding! Primesc un mesaj pe chat de la colega care își schimbă avatarul în fiecare zi. 
— Sunt foarte supărată pe tine. 
—  De ce? răspund surprinsă. 
— Mi-ai încălcat intimitatea. Ești prea curioasă! 
— Nu vreau să mai vorbesc cu tine NICIODATĂ. 
Acum cred că înțeleg cu ce am deranjat-o. Săptămâna trecută, am observat că bulina ei are aceeași imagine pentru 
câteva zile. Am încercat să o sun și i-am trimis câteva mesaje, dar nu a răspuns la niciunul. Neliniștită, am rugat-o pe 
mama să-i sune părinții, pentru a întreba despre starea ei. Astfel s-a aflat că  nu se conecta la ore, iar părinții 
acesteia au fost foarte supărați când au aflat. Acum mă ignoră și cred că mă acuză de problemele ei. Am fost prea 
curioasă. Primul prieten  pierdut în online.  
Țin camera deschisă și iau contact cu spațiul personal, obiceiurile familiei și  animalele de companie ale colegilor mei, 
dar simt că le invadez intimitatea. Mă simt vinovată de curiozitatea mea, dar îmi este dificil să mă controlez. Și 
colegii mei au spus că au senzația deranjantă că le este privită fiecare mișcare. Oare și privirile mele sunt 
deranjante. Mi-aș dori doar să simt din nou apropierea unui chip prietenos. Oare ne vom mai recunoaște, când ne 
vom reîntoarce la școală? 
Privirea îmi zboară spre o pasăre singuratică care cântă neobosită printre crengile golașe ale vișinului din grădină. 
Observ că domnul Pavel se bucură de trilul gingaș al păsării, fluierând în același tempo. Schimbăm o privire din 
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clopotul de sticlă al distanțării sociale. Rușinată, pentru că am fost surprinsă spionând momentul de intimitate, trag 
încet jaluzelele. Curiozitatea mea a invadat spațiul personal al domnului Pavel. Nu am realizat până acum 
posibilitatea ca vecinul meu să fie deranjat de frecvența cu care îi monitorizez activitatea. Așa o persoană 
binevoitoare merită mai mult respect din partea mea. Din acest moment voi muta biroul departe de fereastră și nu 
voi mai urmări rutina zilnică a vecinului meu. Cu siguranță domnul Pavel a fost deranjat de privirile mele insistente.  
În următoarele zile, evit să privesc pe geam și îmi îndrept interesul spre alte activități, cum ar fi grădinăritul sau 
învățatul. Într-o zi, mama își dezvăluie îngrijorarea: 
— De câteva zile, domnul Pavel pare foarte slăbit. Ar trebui să-i fac o vizită. 
Îmi va fi recunoscător pentru distanțare.Sunt îngrijorată pentru vecinul meu. Sper că privirile mele nu l-au supărat, 
astfel încât să se fi îmbolnăvit. Spre seară, mama îi face o scurtă vizită, din care se întoarce mai liniștită, 
descriindu-l foarte vioi și zâmbitor. Adorm mult mai liniștită, știind că vecinul meu este în siguranță și bucuroasă că 
am realizat la timp greșeala mea.   
În timpul din ziua următoare o mașină străină parchează lângă poarta noastră. Din ea iese un doctor grăbit care 
dispare imediat  în curtea de vizavi. Sper ca toată lumea să fie sănătoasă. În timpul lecțiilor încerc să fiu atentă, 
dar de fiecare dată mă gândesc la situația domnului Pavel. Oare s-a îmbolnăvit? Cine are grijă de Max? Încerc să 
aflu mai multe informații, dar niciunul dintre părinții mei nu știe nimic.  
Vizitele doctorului s-au îndesit, iar de câteva zile bune domnul Pavel nu a mai ieșit afară. Max stă abătut într-un colț 
al curții. Pare să simtă un pericol în apropiere. Pe baza vizitelor doctorului deduc că boala este destul de gravă. Văd 
diferiți oameni care îl vizitează și sper că buna dispoziție insuflată de oaspeți îl va ajuta să revină pe picioarele sale. 
Mi-aș fi dorit să fi continuat acele mici acte de spionaj. Astfel, poate aș fi observat mai repede starea domnului 
Pavel și poate boala nu s-ar fi extins atât de mult. Mă simt neputincioasă și faptul că nu știu cu certitudine starea 
dumnealui mă umple de vinovăție. În adâncul meu, sper ca grijile mele să fie exagerări de copil și că, în curând, vom 
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asculta din nou poveștile dumnealui. Vremea a devenit brusc mai rece, simțind parcă tristețea care a pus stăpânire 
pe sufletul meu. 
Spre seară privesc din nou spre fereastră. Toate casele de pe stradă au luminile aprinse, doar casa de vizavi este 
cuprinsă de întuneric. Ce ciudat! Sper ca domnul Pavel să fie bine și că boala nu s-a agravat. Ar trebui să anunț pe 
cineva? Voi fi certată pentru curiozitatea mea nepotrivită? Max se plimbă agitat prin curte. În încercarea de a 
vedea o mișcare în casă, deschid fereastra. Câinele mă vede și începe imediat să latre. Imediat îmi dau seama că 
ceva s-a întâmplat. Să sun la ambulanță? Să îi fac o vizită nocturnă? Să îmi anunț părinții? Oare atenția mea este 
dorită? 
Atenția mea  a dus la sosirea unui echipaj de intervenție. Au reușit să  salveze viața unui prieten drag. Astfel am 
descoperit că interesul față de binele unui prieten nu deranjează. Un prieten adevărat nu este deranjat de 
curiozitatea mea. 
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Chiar dacă părțile mele preferate din textele narative sunt, de obicei, cele în care stau cu 
sufletul la gură, neștiind ce se va întâmpla în continuare, partea favorită din textul scris 
de mine a fost cea în care m-am întâlnit cu profesoara mea de desen, deoarece în acel 
paragraf am descris perfect starea pe care o trăiesc când revăd persoanele iubite. Cred 
că aceasta coincide cu emoția pe care cu toții o simțim atunci când ne reîntâlnim cu cei 
de prezența cărora am fost atât de mult privați. Sper ca noul normal să îmi aducă multe 
astfel de trăiri și să reînvăț să radiez în prezența fizică a celorlalți. 
https://app.bookcreator.com/library/-MbVef8HNyX0vHar6ope   
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Clasa era afundată într-un abis al șoaptelor și nimeni nu părea să fie atent la ceea ce doamna profesoară scria pe 
tablă. Cu toate acestea, nu eram de condamnat: după luni întregi de stat acasă, cu toții ne gândeam la primul test de 
română pe care urma să îl dăm ora următoare pe hârtie, sub ochii vigilenți ai profesoarei, ceea ce explică dorința 
noastră arzătoare de a-l da cât mai repede, de a evada din pânza de emoții în care ne împâclisem. Profesoara de 
engleză, care ne cunoștea bine încă din clasa întâi, a simțit imediat neliniștea din clasă și s-a gândit să destindă 
puțin atmosfera. Tocmai de aceea, mie mi s-a atribuit importanta misiune de a aduce din cancelarie laptopul doamnei. 
În următoarea secundă, mă aflam în pădurea ecuatorială din fața clasei mele, de la etajul trei, unde plantele 
ornamentale plasate de doamnele de serviciu împânzeau tot coridorul. Nu m-am dat bătută și am ocolit ferigile și 
copăceii ornamentali cum am putut mai bine. În dreptul clasei 6 C plutea un iz letal, care m-a făcut să mă întreb 
dacă nu ascundeau șobolani morți sub catedră sau sandviciuri putrezite în dulapuri.  Însă nu era timp de astfel de 
reflecții, căci mai erau multe obstacole de unde mă aflam și până în cancelaria de la parter. Chiar dacă drumul 
acesta părea simplu, nu știai niciodată  cum te poți pierde pe cumplitele coridoare întortocheate. 
Puțin mai târziu, am ajuns în capătul celălalt al etajului, unde culoarul lung se șerpuia în partea stângă și se îngusta 
până ajungea la lățimea unui gang de bloc de la periferie. În afară de scările care păreau că nu se mai termină, nimic 
nu atrăgea atenția. Doar câteva uși ale unor clase de liceu și o fereastră suspect de ciudat poziționată. Prin ea nu se 
putea zări nici inelul de aur al zilei, și nici măcar cerul de care acesta atârna. Un blocul vecin obtura vederea către 
orizont, iar acest lucru mă enerva atât pe mine, cât și pe ceilalți trecători. Lângă scări, se afla un scaun vechi de 
lemn, emanând un miros de rumeguș, asemenea celui din atelierul de tâmplărie al bunicului sau  unei cărți vechi care 
își desface scoarțele afumate pentru prima oară într-un deceniu. Lângă el, o masă albă cu un picior mai scurt decât 
celelalte dormea, sforăind strident atunci când cineva se sprijinea de ea. Îmi place acest colțișor de lângă scări, 
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deoarece de aici le văd în fiecare dimineață pe profesoarele mele preferate, de română și de matematică, vorbind și 
salutând cu un zâmbet radiant fiecare elev. Își beau cafelele atât de liniștite, încât captează în privirile lor tot 
caimacul rămas în căni, iar mirosul îmbietor se împrăștie prin toate colțurile școlii. 
La etajul doi nu am găsit nici plante uriașe și nici mirosuri cunoscute. În schimb, am găsit o persoană cu care nu aș fi 
vrut să mă întâlnesc în ruptul capului: administratorul școlii. Ce mă făcea să-mi fie atât de frică la un individ care, în 
mod normal, ar trebui să fie drăguț cu toată lumea? Încă de când îl zăreai, îți dădeai seama că nu e tipul de om 
căruia îi place să zâmbească. Fața era mai încrețită ca o zonă muntoasă și doar dacă ai fi căutat mult, ai fi găsit un 
loc în care s-ar mai putea strecura un rid. Ochii săi semănau cu cei ai unui pește, reci și lipsiți de vitalitate. În ei nu 
se putea citi nici o emoție, nici măcar cea de milă. Cu toții îl suspectam că ura copiii, dar cu toate acestea nu am 
putut afla niciodată de ce ar alege un om atât de dușmănos să lucreze într-un institut în care tinerii sunt cei care 
stăpânesc coridoarele, de dimineață până după prânz. Trebuia cumva să trec de el fără să mă observe, căci de m-ar 
fi văzut, m-ar fi trimis imediat înapoi în clasă, fără să asculte ce am de zis. Așa că, pe loc, mi-am făcut un plan: urma 
să mă ascund după mormanul de scaune noi, depozitate pe hol, până administratorul se va întoarce cu spatele. Însă 
acesta stătea nemișcat în mijlocul holului, așteptând parcă să ies din ascunzătoare, să mă poată certa și trimite 
înapoi. Nu o puteam dezamăgi pe doamna profesoară de engleză, nu după toată bunătatea pe care mi-a arătat-o în 
toți acești ani. Mă pregătisem să fug, exact pe lângă domn, să fug atât de repede, încât să nu mă poată ajunge. Se 
pare că nici nu a fost nevoie: norocul mi-a surâs când o gașcă de liceeni, însoțiți de muzica avangardistă răsunând 
dintr-o boxă, s-a pregătit să chiulească și să străbată coridorul etajului doi. Domnul administrator s-a dus glonț 
după ei, care prea târziu și-au dat seama că au fost descoperiți. Am profitat de această clipă de haos și m-am 
îndreptat către scări cu o viteză de care nu știam că sunt capabilă. 
Nu a trebuit să traversez etajul unu pentru a ajunge la parter, iar în momentul acela am crezut că nu voi mai întâlni 
niciun obstacol. M-am înșelat, căci de cum am pășit pe podeaua catului am fost îmbrâncită din spate de o duzină de 
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copii din ciclul primar. Coborau în curtea școlii, la ora de educație fizică, am bănuit. Însă veneau cu miile și mă 
învârteau ca pe un titirez, ca pe un satelit pierdut pe undeva între Uranus și Neptun. Copiii mici sunt drăguți, însă 
lipsiți de respect, de diplomație și mai ales de răbdare. Fuga a continuat un minut întreg, iar eu a trebuit să mă țin 
de balustradă pentru a nu fi luată de imensul val de copii. Din fericire, am supraviețuit atacului neașteptat și mi-am 
continuat drumul, puțin amețită de avalanșa prin care am trecut.  
Ajunsă în cancelarie, am găsit cu ușurință dulapul profesoarei și am recuperat laptopul, dar acum mă gândeam cu 
groază că va trebui să parcurg același drum înapoi și că acum aveam și un obiect fragil în grijă! Însă azi am fost plină 
de noroc: în cancelarie se afla profesoara de desen, una dintre cele mai drăguțe profesoare cu care mai schimbam 
câteodată idei pe tema artei moderne. Pieptul mi s-a umplut pe dată de căldură, de mirosul parfumului ei citric și de 
fericirea aceea stăruitoare care te face să zâmbești cu toată puterea și pe care o simți doar atunci când revezi 
persoane dragi ție. Aceasta s-a bucurat la rândul ei să mă vadă, căci ochii îi străluceau mai tare decât două perle 
lustruite, și s-a oferit să mă conducă pe scările profesorale, înapoi în clasă.  
Când am intrat în clasă, toți ochii s-au ațintit asupra mea. Agitația din clasă s-a mai domolit, întrucât colegii erau 
curioși ce va face doamna profesoară cu laptopul. Până la urmă, aceasta a conectat laptopul la videoproiector și ne-a 
pus un film care ne-a distras atenția de la testul de ora următoare și ne-a făcut să ne relaxăm puțin. Cât despre 
test... la subiectul al doilea ni s-a cerut să relatăm o aventură petrecută la școală, iar eu nu aș fi meritat titlul de 
„scriitoarea clasei” dacă nu aș fi pus-o pe hârtie tocmai pe aceasta, care mi s-a întâmplat cu mai puțin de o oră în 
urmă. 
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Mi-e un dor aproape insuportabil de murmurul clasei, de hărmălaia din pauze, de cărțile din sala de 
lectură a colegiului, de bătrânul și maiestuosul castan din curtea interioară. Oare când o să mă bucur 
din nou de pauză, de ore, de toate ce înseamnă școala față în față? Firul se pierde în negură, dar nu a 
dispărut, va rămâne în mintea mea, cu amintirile bune și rele din pandemie. Dacă dorești și tu să-l 
însoțești  prin călătoria lui prin acest an poți accesa următorul link:  
https://drive.google.com/file/d/1VaYIHy5sBBt5UGGssy9pCx-xxoahA3JD/view?ts=60ebe208 
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Alarma ceasului începe să se facă auzită în cameră. Deschid un ochi și mă uit la ecranul digital și ca de obicei a sunat 
fix la șapte fără nicio secundă în plus sau în minus, cu o precizie demnă de invidiat. Îmi deschid ambii ochi și mă uit 
la tavanul alb ca o foaie nescrisă. 
Îmi las imaginația să zburde, foaia albă de deasupra capului se umple cu imagini, desene, povești, evadând astfel din 
realitatea lumii prezente. Dar clipa magică e spulberată odată cu zgomotele și mirosurile ce apar în fiecare 
dimineață din bucătărie. Trezindu-mă din vrajă, mă ocup de treburile cotidiene și fără tragere de inimă, îmi deschid 
laptopul. Da, fac școală on-line, ceea ce nu e deloc distractiv. Pandemia e de vină, m-a dat peste cap, lumea întreagă 
a fost întoarsă pe dos de o creatură microscopică, virusul Sars-Cov-2. Din cauza lui merg la școală on-line, din cauza 
lui nu-mi mai văd prietenii și câte și mai câte se întâmplă din cauza acestei mici creaturi. 
 Mă rog, îmi las gândurile la o parte, mă pregătesc pentru prima oră din orar. Îmi deschid contul de classroom și 
aștept să se facă opt. În sfârșit se face fix și intru pe link, de obicei mai durează un minut ca toți copiii să intre. 
Tot la fix toate cele trei device-uri din cameră scot un „ding” răsunător care ne anunță că am primit o nouă lecție 
sau o nouă temă. Imposibil ca ele să tacă cel puțin o oră. Acum, acest „ding” îl aștept cu nerăbdare, doar temele și 
lecțiile mă smulg din monotonia fiecărei zile.  
Încet, încet, vocea doamnei profesoare de limba română începe să se piardă, mă scufund printre gânduri, îmi aduc 
aminte de atelierul de lectură ce l-am făcut cu dumneaei. Aceste ateliere îmi mai îndulcesc și îmi mai colorează 
fundalul gri al pandemiei. Atunci imaginația mea adormită se dezmorțește, îi cresc iarăși aripi și scapă din cușca în 
care a fost prinsă. Nu pot descrie cu câtă nerăbdare și însuflețire aștept aceste cercuri, întotdeauna acolo este 
ceva interesant de discutat. Îmi rup firul gândurilor, încercând să fiu atent la oră. Se discută despre teme.  După 
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puțin timp mintea mea apucă alt fir, ce duce departe, departe. Acesta începe să crească, să acopere toate celelalte 
gânduri. Sunt de fapt amintiri, care mă duc la începutul pandemiei... 
 Când a început totul? Într-o zi de luni? Nu, era o zi de miercuri, tot de atunci ne aflăm în stare de alertă. Îmi aduc 
aminte că a fost o zi înnorată, mohorâtă, ce avea să reflecte lunile ce vor urma. Da... la început totul era obscur. Mie 
îmi era greu să folosesc tehnologia deoarece am dedicat foarte puțin timp jocurilor video sau rețelelor de 
socializare, preferând cărțile, dar on-line-ul m-a upgradat. La începutul pandemiei, puține materii le făceam asincron, 
iar pentru unele ne întâlneam on-line. Toată ziua stăteam în casă cu tableta în față, intram pe Zoom, Skype și pe 
Discord. La final un „oftat de regret” și ni s-au încheiat mediile. (Oare profesorii noștri erau „buimăciți” ca și noi, 
elevii?). A sosit vacanța mare, care a trecut în zbor, clasa a VI-a a început cu bine, față în față, dar nu pentru mult 
timp, ghearele pandemiei ne-au luat din bănci, parcă să ne facă în ciudă și ne-au așezat din nou în fața monitoarelor. 
De atunci iar s-a instalat monotonia cenușie a orelor on-line și pandemia nu ne-a mai lăsat din încleștarea ei. Fiecare 
zi e la fel, dimineața merg virtual la școală, după-amiezile îmi fac temele.  
„Iar un proiect!” răsuna în casă, când profesorii cu intenții bune, ne dădeau câte o temă care să ne alunge plictiseala 
din weekenduri. Duminica aveam o mulțime de timp liber așa că aceste teme speciale îmi ieșeau frumoase, bine 
gândite, cu informații atent culese. De aici ajung la momentul concursurilor, olimpiadelor și îmi aduc aminte cu cât 
entuziasm și încredere am pornit în clasa a V-a, gândindu-mă la olimpiade. Mulțumirea supremă a venit atunci când 
m-am calificat pentru naționale, dar elanul meu a fost tăiat de coronavirus. În clasa a VI-a, am continuat 
participarea la diferite concursuri și spre surprinderea mea erau foarte multe. Având un spirit competitiv, m-am 
înscris la toate. Erau într-un format diferit, ciudat, deoarece trebuia doar să bifăm răspunsul corect, iar unele au 
fost supravegheate video doar în etapa națională ca Upper School și Brio. Deseori, eu cu fratele meu ne sfătuiam și 
nu de multe ori făceam aceleași greșeli. Am avut momente bune, când la concursuri am luat note excelente, dar 
câteodată din acele vârfuri înalte mă prăbușeam în abisuri..., atunci mintea îmi era inundată de remușcările pentru 
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punctajul pe care îl obțineam. După multe strădanii, după multă muncă, am cucerit cel mai înalt pisc, unde de mult 
râvneam să-mi pun steagul, era Olimpiada Județeană de Fizică unde am obținut cel mai mare punctaj din Sibiu. Dar 
nu eram pe deplin mulțumit, știam că pot mai mult. Oare care era cauza? Liniștea casei mele... 
Da, în liniștea casei mele, vigilența mi se topește lăsând loc unei relaxări nedorite și tot în liniștea casei mele au loc 
orele, lecțiile, tabla transformându-se în tabletă grafică și creta în creion grafic. Oare nimic nu va mai fi ca înainte?  
Și așa, pe nesimțite gândurile mele ajung în Prezent și își continuă călătoria spre misteriosul Viitor. Oare când ne 
vom întoarce în falnica clădire a școlii? Firul nu se oprește și își continuă curgerea lină  mai departe. Cât de minunat 
ar fi să mă întâlnesc din nou fizic cu doamna dirigintă, cu doamnele și domnii profesori. Mi-e un dor aproape 
insuportabil de murmurul clasei, de hărmălaia din pauze, de cărțile din sala de lectură a colegiului, de bătrânul și 
maiestuosul castan din curtea interioară. Oare când o să mă bucur din nou de pauză, de ore, de toate ce înseamnă 
școala față în față? Firul se pierde în negură, dar nu a dispărut, va rămâne în mintea mea, cu amintirile bune și rele 
din pandemie. Dacă dorești și tu să-l însoțești  prin călătoria lui prin acest an poți accesa următorul link:  
https://drive.google.com/file/d/1VaYIHy5sBBt5UGGssy9pCx-xxoahA3JD/view?ts=60ebe208 
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Am citit despre marile epidemii 
ale istoriei, în special despre 
valurile de ciumă neagră din 
Evul Mediu, dar niciodată nu mi-
am imaginat că o să trăiesc una. 
Această perioadă  m-a făcut să 
reflectez cum au reușit înaintașii 
noștri să reziste acestora, 
neavând știința și tehnologiile 
actuale. Un lucru este cert, ei s-
au luptat, nu s-au lăsat învinși 
definitiv și și-au continuat 
viețile, învățând din fiecare mare 
pacoste abătută peste ei cum să 
o ocolească și în final să o 
depășească. Omenirea mereu a 
progresat și nu a oprit-o nimic. 
Fiecare pas în știință, fiecare 
invenție, fiecare an lăsat în urmă 
este de folos pentru a orienta 
omenirea către o lume cât mai 
bună. Dacă dorești să afli mai 
multe poți accesa următorul 
link: 
https://drive.google.com/file/d/1t
EVz7HTAHRzCTHoGgToyHBbxy
QAiusHk/view 



Școlar pe timp de pandemie 

121 
 

 
 

 
A trecut mai mult de un an de când virusul și-a întins tenebroasele tentacule, încătușând lumea în lanțurile lui negre. 
De atunci, precum o hoardă, a pârjolit Pământul și aceste valuri de griji și spaime ne-au cuprins și pe noi, lăsând 
impresia că nu se mai terminau. O să aștern aceste gânduri, cu luna martie 2020, atunci când virusul începea să ne 
destabilizeze ritmul cotidian al vieții noastre, mușcând din viețile oamenilor, precum o viperă, care avea o întunecată 
furie venită parcă din adâncurile Infernului, otrăvind destinul multora dintre noi cu veninul ei necruțător. Când 
Soarele a început să-și arunce razele primăvăratice din azurul cerului, această molimă a venit ca un nor sumbru 
umbrindu-l, întunecându-l. 
În ciuda acestor aspecte, clasa noastră era în fierbere. Aveam să facem școala on-line, cu toții s-au gândit ca la o 
semivacanță. Vă mărturisesc că și eu m-am numărat printre aceștia și acum îmi pare rău că am gândit așa. Iubesc să 
merg la școală, să citesc, să-mi fac temele (și n-am pierdut vremea cu jocurile video sau pe rețelele de socializare), 
dar de asemenea îmi plac și vacanțele! 
În curând mi-am dat seama că școala online nu era o idee foarte bună. Eu cu fratele meu geamăn eram nevoiți să 
lucrăm de pe aceeași tabletă, deoarece niciunul nu aveam un laptop. Dar o adevărată dezamăgire a fost atunci când 
toate concursurile și olimpiadele au fost anulate. M-am înscris la multe dintre ele, am muncit cu drag ca să obțin 
rezultate frumoase, să mă calific printre primii la fiecare etapă, dar acest virus mi-a distrus acest gen de bucurie: 
de a participa și de a câștiga experiențe noi.  
În prima parte a pandemiei, semestrul al doilea al anului școlar 2019-2020, doar patru materii le făceam sincron: 
matematică, limba româna, engleza și informatica. Această perioadă nu mi-a fost la îndemână: la română cineva ne 
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închidea microfoanele când încercam să răspundem, la informatică nu vedeam share-ul domnului profesor, la 
matematică și engleză câteodată pierdeam conexiunea la internet. 
Singura mângâiere era cercul „Cetatea lecturii” organizat de doamna profesoară de limba română. Anul acesta a 
propus să facem un site, un blog în care să promovăm lectura, ca apoi să-l înscriem într-un concurs. Mi-a plăcut 
foarte mult tema, fiind o nouă bucurie, și împreună cu alți colegi ne întâlneam în mediul on-line cu doamna 
profesoară să discutăm despre acesta.  
A urmat apoi vacanța de vară, o perioadă care ne-a dat răgazul să ne mai organizăm. Am primit un laptop, care din 
păcate nu era argintiu, lucios, cu touchscreen și care nu putea deschide uși spre Univers precum supercalculatorul 
„Cosmos” din „George și cheia secretă a Universului”. Mama și tatăl meu au fost răbdători cu mine și cu fratele meu, 
arătându-ne cum să folosim laptopurile, învățându-ne să lucrăm cu PowerPoint, Classroom, Word, CorelDraw și 
Photoshop. 
Când s-a terminat vacanța am primit minunata veste că ne întoarcem la școală față în față, bineînțeles că trebuia să 
purtăm mască, dar aceasta nu mi-a știrbit nicio clipă fericirea. Veselia n-a ținut prea mult, după o scurtă perioada 
am intrat din nou în on-line, dar de data asta eram mai pregătiți, noul val nu ne-a mai surprins atât de tare. Toți 
profesorii și-au făcut orele pe Classroom și au continuat să ne predea materia, să ne dea teste, teme. Cercul de 
lectură a continuat cu proiecte și surprize „digitale”, îndulcind școala on-line, una dintre ele fiind întâlnirea pe Zoom 
cu scriitoarea Adina Popescu, autoarea „Istoriei secrete a Țării Vampirilor” ce m-a fermecat (atât scriitoarea, cât 
și romanele ). Am început să particip la concursuri și olimpiade on-line, obținând rezultate frumoase, de asemenea și 
la cercul de matematică sau de fizică am participat cu pasiune. Cu acest nou ritm a trebuit să mă obișnuiesc încet, 
încet, dar îmi lipseau școala față în față, coridoarele ce roiau de copii, biblioteca colegiului, profesorii, râsetele 
colegilor din curtea școlii, chiar și de „piticuțele” de la matematică ale doamnei diriginte (piticuțele = teste scurte, 
fulger). 
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Andrei află că va participa la Olimpiada 
de lectură și emoțiile îl copleșesc. 
Nesiguranța și neîncrederea caută să-l 
domine, dar cărțile citite cu atâta drag și 
pasiunea pentru cunoaștere sunt 
cărămizi greu de sfărâmat. Așteptarea 
rezultatului este grea, dar bucuria 
succesului este mare, la fel de mare ca 
cea a revenirii fizice la școală în cazul 
meu. 
https://www.facebook.com/mariana.stoic
a.121/videos/504062027364029 
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Andrei deschise ochii cu greu. Ceasul anunța ora 7 dimineața, ceea ce însemna că trebuie să plece la școală. DE CE 
TREBUIE SĂ EXISTE ȘCOALA? se întreba el. Șirul gândurilor ar fi continuat, dar mama îl chema să mănânce și 
apoi să plece. Ajuns la școală, își pune masca și se așază în banca lui. Orele trec, iar Andrei este uimit: nu a primit 
nicio temă! La ora de română, profesorul Bastian Balthasar Bux îi întreabă pe elevi dacă vor să participe la ateliere 
de lectură, iar băiatul, fiind un cititor înfocat, dornic de a se hrăni cu cuvinte, se înscrie imediat, fiind singurul de la 
el din clasă. 
Orele petrecute citind și discutând despre cărți sunt foarte plăcute, iar Andrei descoperă noi cărți, noi autori și 
multe aventuri uluitoare din lumea nemărginită a poveștilor. Băiatul află că profesorul fusese luat în râs pe când era 
copil. Colegii îl strigau „Balivernosu”, „Mincinosu”..., toate acestea doar pentru simplul fapt că își imagina povești și 
nume de personaje. Profesorul îi mai povesti și despre copilăria lui, despre cum călătorise chiar într-o poveste, iar 
când a venit înapoi în lumea noastră, nimeni nu l-a crezut, în afară de un anticar, Koreander. De fapt de la el furase 
cartea și apoi călătorise în Fantàzia unde fusese în mari primejdii, dar fusese ajutat de vânătorul Atreiu și de 
balaurul de noroc Fuhur. Astfel reușise să salveze atât lumea basmelor, cât și pe cea a oamenilor. Zilele treceau, iar 
lista cărților citite se mărea. Într-o zi, profesorul îi spuse lui Andrei că este pregătit să participe la olimpiada de 
lectură online și că l-a înscris, proba urmând să fie peste trei zile. Această veste fu un șoc pentru Andrei, căruia i s-
au declașat emoții URIAȘE! Profesorul îl încurajează că se va descurca, dar băiatul tot nu are încredere în sine... 
„Orice poveste trebuie să aibă o situație inițială!”, își amintește Andrei cuvintele profesorului. „După sau înainte, 
cum vrei, o lipsă, o intrigă!”. După, trece eroul probele, cam trei parcă, și „vezi ce faci cu punctul culminant, că 
sfârșitul e fericit, neapărat!” 
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* 
Ziua cea mare: Andrei se trezește de dimineață panicat, se spală repede pe față, își pune tricoul invers, se pătează 
cu Ketchup pe pantaloni și, colac peste pupăză, se mai și împiedică pe trepte. „Ooof, asta este cea mai ghinionistă zi 
din viața mea!” își spune Andrei îmbufnat. Din păcate, testul nu poate fi dat de acasă, căci acolo l-ar fi putut fi 
ajutat mama lui, ci trebuie dat la școală, supravegheat de un profesor. Nici măcar nu putea căuta pe Brainly ajutor!...  
Ajunge la școală, își găsește locul, testul începe: la a treia întrebare se încurcă puțin și nu este sigur dacă este bine 
să-l trimită pe erou într-un tărâm subteran, iar la a douăsprezecea greșește un cuvânt, deZnodământ, și trebuie să 
scrie din nou propoziția. Destul de simplu până aici, nu-i așa? Totul bine și frumos până când…PUFF!...află că mai are 
doar 2 minute până când trebuie trimis testul. Pe băiat îl iau transpirațiile și se verifică de parcă ar fi fost o 
chestiune de viață și de moarte!  
Tic!…Tac!...Tic!...Tac!...timpul a expirat. Andrei apasă „send” și părăsește laboratorul unde dăduse proba. Acum 
începe Marele Chin, cel al stăpânirii emoțiilor! Trece o zi, trec două…trei… 
A treia zi băiatul primește rezultatele, află că are cel mai mare punctaj și dă fuga la profesor să îl anunțe. Este 
felicitat de către colegi și profesori și hotărăște ca de acum încolo să scrie povești.  
Bastian este foarte mulțumit deoarece lumea poveștilor, care începuse să piardă putere în fața universului virtual, 
mai are o șansă să se repoziționeze. Salvase Fantàzia din nou. 
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Salut! Eu sunt Timi și am 12 ani. Pasiunile mele sunt istoria, 
matematica și pictura. Sportul meu preferat este înotul iar în 
timpul liber îmi place să pescuiesc sau să cânt la orgă. 
 Cel mai interesant lucru în textul meu este descrierea mamei 
ca agent FBI. Știu că a fost un stres teribil pentru ea aceasta 
școală online, deoarece la început eu nu am avut telefon și 
am fost nevoit să îl folosesc pe al ei. Primea zeci de mesaje 
de pe toate grupurile de școală și zeci de linkuri, asta o 
obosea mereu. Iar pentru mine a fost stresant că mereu mă 
controla dacă am intrat la ore și dacă am camera deschisă. 
În acel timp mă gândeam cât de binecuvântați sunt colegii 
mei care au părinții la lucru, dar acum realizez că mama a 
făcut bine ce a făcut. 
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Era o zi de luni. Mă trezisem foarte greu în acea zi. Aș mai fi dormit, somnul fiind prietenul meu cel mai bun, dar ce 
să fac, mă chema datoria − școala online. La opt am reușit să mă conectez cu greu la ora de matematică. Spun cu 
greu, deoarece mi se blocase mouse-ul de cinci ori. Îmi sărise tot somnul, așa că eram foarte „pregătit” să împart 
câteva fracții zecimale la niște numere necunoscute x, la fel de necunoscute ca orele ce au urmat. Am trecut cu brio 
de matematică. Este preferata mea. A urmat ora de sport. Am sărit și eu de câteva ori prin cameră, am făcut niște 
tumbe prin patul meu mare din dormitor și nici nu știu când a trecut ora, că m-am pomenit în ora de engleză. Toți 
cuminți și ascultători, înalțam cele mai sincere rugăciuni să nu ne asculte teacher din prezentul simplu și prezentul 
continuu. Aici nu aveai cum să trișezi, ori știai, ori nu știai lecția. Nu am obiceiul să nu știu, dar nici nu aveam cum să 
nu învăț. FBI este pe urmele mele, mama imediat m-ar fi exmatriculat dacă îndrăzneam așa ceva. Așa că mai bine 
simplu și cinstit. Gata, a trecut și ora de engleză, am scăpat nevătămat. Eram foarte mulțumit. Cerul m-a ascultat. 
Răsuflu ușurat. Fug la bucătărie, înghit repede două clătite cu gem și revin la laptop. Primesc linkul de întâlnire 
pentru ora de muzică. Intru pe meet și domnul profesor tocmai făcea prezența. Apoi începem să ne încălzim vocile. 
Fiecare în graiul lui: ma, me, mi, mo, mu, mă, mmm... Ta, te, ti, to, tu, tă, ttt... Toate bune până aici. Începem apoi 
cântecul ceasului: „Bate ceasul, tica-tica... tica-taca...” Unii cântau în „fals major”, alții în „sol nasol”. Era o hărmălaie 
de nedescris, parcă eram la piață. Terminăm cu ceasul și profesorul ne pune pe fiecare să cântam câte o strofă din 
cântecul „La oglindă”. Cântă fiecare și numai ce aud: „Văduva, următoarea strofă!” Și încep eu cu „minunatul" meu 
glas: ,,Nu-s eu fată ca oricare/Mama poate fi făloasă că mă are”. Închid microfonul și încep să râd, iar la ușa 
camerei mama și fratele meu mai mic râdeau în hohote. Au urmat câteva zile în care mama mi-a cântat zilnic că fată 
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harnică ca a ei nu are nimeni. Ce-i drept, harnic sunt, aspir, șterg praful, împăturesc hainele, uneori fac pizza, 
clătite, dar fată nu sunt. Mă gândesc că nu-i rău să știe și băieții să facă puțină treabă prin casă, nu credeți?  

* 
În sfârșit, după o iarnă și o primăvară în casă, am ajuns cu adevărat la școală. Eram bucuros că mă revedeam cu 
colegii și profesorii. Prima oră, matematică. Doamna ne face o surpriză de toată frumusețea, test. Nu eram 
îngrijorat. Eram chiar relaxat, testul a fost ușor. A urmat ora de sport, pe terenul cu iarbă, am stat portar, primind 
în plin toate mingile cu noroi. Apoi a urmat ora de engleză, unde am înfruntat cu vitejie prezentul simplu și prezentul 
continuu. Fericit, aștept ora de muzică. Domnul profesor apare în clasă cu o orgă mare. Începem ora. Ne dictează 
ceva despre allegretto, andante și, ca de obicei, urmează încălzirea vocilor. Toată clasa în cor: „ma, me, mi, mo mu, 
mă, mm... ta, te, ti, to, tu, tă, ttt…” De această dată sună foarte bine, altă viață. Cântăm apoi: „Du-mă acasă, măi 
tramvai”. Domnul profesor ne acompania la orgă, iar eu mă minunam cât de bine se auzea. Îmi plăcea tare mult. În 
pauză îi spun domnului profesor că am și eu orgă acasă și că știu să cânt fără portativ o melodie de armată, 
patriotică. Domnul, amabil, mă poftește să i-o cânt. Știam melodia pe de rost, așa că foarte încrezător, încep:„Drum 
bun, drum bun, toba bate/ Drum bun, bravi români”... Mă cam zgâria ceva pe ureche, ceva nu suna bine, dar nu știam 
ce. Eram nedumerit, dar am continuat melodia. Mai apoi m-a lămurit domnul profesor că nu am cântat pe octava 
corectă, orga dumnealui fiind mult mai mare, mai performantă și cu mai multe octave. Acum orga mea îmi pare o 
jucărie și da, îmi doresc una cu multe octave și ritmuri. 
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Vreau să cred că lucrurile se vor 
îmbunătăți pe parcurs, dar îmi 
pierd speranța când intru în 
clasă. Bănci distanțate, posibile 
zâmbete acoperite de măști și 
chipuri obosite. Se ridică în aer o 
mare întrebare: „Chiar suntem la 
școală?” Multă materie 
neprocesată, mulți elevi 
neînțeleși, mulți profesori 
epuizați. Deci, chiar suntem la 
școală? Răspunsul este da. Dar, 
chiar ne simțim ca la școală? 
Azi, răspunsul e nu. Poate de 
mâine... Ni se spune zilnic că noi, 
elevii, suntem viitorul. Dar dacă 
viitorul este disimulat în 
actualitate? Tu îmi citești 
prezentul în viitor. Spune-mi, 
sesizezi vreo schimbare? 
https://view.genial.ly/60b9c2d96d
25fe0db8fcecd9/presentation-
anaice-baston-
decadere?fbclid=IwAR03MFhdgR
2P-
0acW05NeyalExZ62mXF03atbFN
8kgmUY5N2qTu9PPeQHmQ 
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Dacă astăzi îți este mai bine decât ieri, iar prezentul te bucură mai tare decât trecutul, trăiești în adevăratul sens 
al cuvântului. Iar dacă nu, cu mare regret, te anunț că te afli în mijlocul unei pandemii. Și află că e mai greu să 
supraviețuiești decât să trăiești. 
De 442 zile, se strigă de dezolare în tăcere. Cumva, pentru prima dată în istorie, o malarie reușește să ne afecteze 
sufletul mai mult decât fizicul. Și când oamenii încep să se descompună lăuntric, ajung să se piardă treptat în haos. 
Lucrează ca o echipă în destrămare. E dificil sa fii spectatorul pierzaniei, dar e și mai greu sa fii mic și neputincios. 
Eu sunt martora dezumanizarii temporare.  
Azi ești fericit fără să realizezi, iar mâine regreți că nu ai știut să accepți fericirea. Ai fi surprins să afli câtă 
euforie îți poate provoca simpla adiere a vântului, după două luni trăite în solitudine. Izolarea nu are efecte negative 
pe termen scurt, ci mult mai mult decât aș fi anticipat. Este atât de grav, încât atunci când ești iar înconjurat de 
oameni, tot singur te simți. Așa te-ai obișnuit. Sa fii tu cu tine, să te înțelegi doar tu.  
Cuvintele mele nu sunt povești, iar adevărul le dă destulă culoare, încât să le facă să pară cel puțin interesante. 
Pandemia mi-a răpit, pe lângă multe altele, și anii de liceu. Două semestre și jumatate în fața unui ecran. Două 
semestre si jumatate, în care eu nu am schițat nici măcar un zâmbet adevarat la absolut nicio oră. Acum, când viața 
ar trebui să mi se pară cea mai placută, eu nu zâmbesc. E grav. Ce lume tristă! E greu să îți găsesti motivația 
interioara să înveți cand ești departe de orice om care ar putea să te călăuzească. Mi se spune să învăț, dar nu mi se 
explică cum să înțeleg ce ar trebui sa învăț. Suntem departe de normalitate, suntem departe de a ne simți normali.  
Școala online se resimte ca un eșec enorm, nici nu putem vorbi de o minimă evoluție  academică. E adevărat că 
oamenii sunt trecători, dar ce seamănă în prezent, dăinuie în viitor. Oare chiar vom fi pregătiți pentru decăderea ce 
va urma? Avem curajul sa înțelegem răul pe care îl provocam? Dar să îl trăim?   
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În prezent, printr-o minune neînțeleasă încă de mine, merg la școală. Acum doi ani aș fi plâns la auzirea veștii, dar 
după o maturizare mai mult forțată, am înțeles cât este de important să ai acces la educație si evoluție. Dar, din 
prima zi, am descoperit ca nu sunt pregătită, nici fizic și nici emoțional. Să trăiești aproape un an si jumătate într-o 
monotonie atroce, să te trezești în fiecare zi doar ca să adormi seara, fără vreun obiectiv de atins, iar în două zile 
să trebuiască să fii la fel ca înainte, e mai mult decât imposibil. E dureros să fii martorul propriei tale involuții.  
Vreau să cred că lucrurile se vor îmbunătăți pe parcurs, dar îmi pierd speranța când intru în clasă. Bănci distanțate, 
posibile zâmbete acoperite de măști și chipuri obosite. Se ridică în aer o mare întrebare: „Chiar suntem la școală?” 
Multă materie neprocesată, mulți elevi neînțeleși, mulți profesori epuizați. Deci, chiar suntem la școală? Răspunsul 
este da. Dar, chiar ne simțim ca la școală? Azi, răspunsul e nu. Poate de mâine... Ni se spune zilnic că noi, elevii, 
suntem viitorul. Dar dacă viitorul este disimulat în actualitate? Tu îmi citești prezentul în viitor. Spune-mi, sesizezi 
vreo schimbare?  
Când nu ai de ales, faci ce ți se spune, supraviețuiești cerințelor absurde, renunți la prezent de dragul viitorului, 
care poate nici nu va mai exista. Sunt martora colapsului omenirii, dar și a omeniei. Sunt martora degradării 
educației și transformării școlii într-un loc ostil. Sunt lucruri mari, ce par mici. Dar totul e efemer, și când se va 
termina, vei înțelege că nu trebuie sa trăiești doar în prezent, trebuie sa te axezi pe lucrurile din prezent care pot 
influența viitorul. Iar pe diplomele de la examen se va scrie: „Felicitări, ai supraviețuit!” 
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Pe stradă văd rar câteva persoane, ce poartă 
mască, mănuși și se îndepărtează unele de 
altele cât de mult posibil, de frica infectării. 
Suntem blocați în case și doar la nevoie ieșim, 
însoțiți de o declarație ce ne reamintește că 
trăim timpuri grele. În magazine, oamenii se bat 
pe făină, ulei... ca și cum vine un război și noi 
nu suntem pregătiți. Odată ce ajungem în casă, 
ne dezinfectăm de parcă ne-am pregăti de o 
operație pe creier, în care mediul trebuie să fie 
100% steril. Sunt deja la limita în care nu mai 
suport să aud știri despre Coronavirus. Nici nu 
mă gândesc atât de mult la școală, la tot ceea 
ce pierd, fiindcă frica îmi ajunge până în 
măduva oaselor când aud ce se poate întâmpla! 
Doamne, de ce am fost naivă și m-am bucurat 
de aceste zile libere, când ele s-au transformat 
într-un film de groază?  
https://en.calameo.com/read/00678353557b1130
1c041 
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10 martie 2020 

Dragă jurnalule, 
Îți scriu după mult timp, fapt de care nu sunt tocmai mândră, însă, am o scuză − acomodarea la viața de licean a adus 
o mulțime de schimbări în rutina mea zilnică. Parcă nu îmi ajung 24 de ore să fac ceea ce îmi propun, găsesc noi 
oportunități pe care adolescența mi le oferă și nu vreau să pierd nicio clipă din aceasta. Totuși, voi avea 13 zile de 
vacanță și promit să nu te uit! Poate te întrebi de ce tocmai acum?! Se pare că un virus a început să circule printre 
noi, oamenii. Oricum, ce se poate întâmpla?! Sunt așa de fericită că voi avea timp liber, vestea aceasta ne-a pus 
tuturor zâmbetul pe buze și cu siguranță ne va prinde bine. Nici nu știu de ce să mă bucur mai întâi.  
Ne vedem curând... 
Criss 

20 martie 2020 
Dragă jurnalule, 
Revin cu vești - se pare că nu o să ne reîntoarcem la școala la data promisă inițial. Nu am cea mai bună stare, atât 
fizic cât și psihic. Am continuat vizitele la dentist și de parcă durerile nu sunt de ajuns, în cabinetul medical cei 
care îmi zâmbeau, încurajându-mă, sunt acum de nerecunoscut. Costumele speciale și măștile le acoperă tot corpul și 
fac ca fiecare clipă în care stau și reflectez pe scaunul acela, așteptând ca procedurile să se termine, să fie puțin 
înspăimântătoare. Oare încotro se îndreaptă lucrurile?! Pe stradă văd rar câteva persoane, ce poartă mască, mănuși 
și se îndepărtează unele de altele cât de mult posibil, de frica infectării. Suntem blocați în case și doar la nevoie 
ieșim, însoțiți de o declarație ce ne reamintește că trăim timpuri grele. În magazine, oamenii se bat pe făină, ulei... 
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ca și cum vine un război și noi nu suntem pregătiți. Odată ce ajungem în casă, ne dezinfectăm de parcă ne-am 
pregăti de o operație pe creier, în care mediul trebuie să fie 100% steril. Sunt deja la limita în care nu mai suport 
să aud știri despre Coronavirus. Nici nu mă gândesc atât de mult la școală, la tot ceea ce pierd, fiindcă frica îmi 
ajunge până în măduva oaselor când aud ce se poate întâmpla! Doamne, de ce am fost naivă și m-am bucurat de 
aceste zile libere, când ele s-au transformat într-un film de groază? 
Atât pentru moment, 
Aceeași Criss 

30 martie 2020 
Dragă jurnalule, 
Din nou aici, să îți povestesc cum îmi petrec timpul în ultima vreme. De câteva zile am venit la bunica mea. Îmi era 
tare greu să accept gândul că sunt prizonieră într-un spațiu, fără să am posibilitatea să ies în natură. A fost așa de 
ciudat când îmi împachetam lucrurile și știam că nu am să vin prea curând înapoi, fiindcă nu vom reveni la normal în 
următoarea perioadă. Aici e bine, mă simt adăpostită de toate primejdiile și nu cred că m-am bucurat, vreodată, de 
lucrurile simple ca până acum! Într-una dintre dimineți, m-a trezit țipătul surorii mele ce a observat că afară ningea. 
Ne-am bucurat așa de mult! Bunica ne răsfață cu tot ce e mai bun și... sincer, cred că aș mai putea să stau așa 
câteva săptămâni. Singura problemă e că o să ajung să mă rostogolesc precum bulgării de zăpadă dacă ne va mai 
pregăti multe plăcinte.  
Parcă viața e în slo-motion și e mult mai ușor să trăiesc departe de, acum, liniștea orașului; fără știri ce mă 
îngrozesc. Deja a devenit o rutină ca în fiecare seară să ne uităm la emisiunea noastră preferată  - Asia Express- și 
să ne imaginăm cum ar fi dacă am fi fost noi concurenții. Sunt împreună cu mama, sora mea și bunica, iar cel mai mult 
îmi lipsește tata, care merge, încă, la muncă. Totuși, e mereu alături de noi prin apeluri video și ne face să râdem 
copios de fiecare dată. 
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Te las, începe emisiunea și popcornul nu e încă făcut, 
10 aprilie 2020 

Dragă jurnalule, 
Azi e ziua mea! 16 ani de când am tras prima dată aer în piept și am pornit în această călătorie. A fost atât de 
atipică ziua de astăzi încât nu cred că o voi uita vreodată! Tata a venit la noi și mi-a adus cadoul mult dorit - un 
hamac! Visez la zilele cu mai mult soare când voi sta în grădină să ascult păsărelele, ca mai apoi să sfârșesc 
numărând stelele pe cer în concertul greierilor. Cu acest gând, de entuziasm, m-am echipat bine și am uitat că timpul 
trece legănându-mă ușor în timp ce citeam – „O să râzi, totul e chimie!”. Fiind vorba de cărți, zilele trecute am stat 
trează până târziu să termin de citit „Invitația la vals”, romanul lui Drumeș. Nu am mai putut să evadez din povestea 
de dragoste a celor doi, odată ce am deschis cartea! Chiar am descoperit că vecina de lângă noi citește destul de 
mult, în vorbele schimbate printre gard zilele trecute. I-am promis că îi voi împrumuta și ei cartea lui Drumeș, la 
schimbul alteia care mi-a garantat că mă va impresiona.  
Am suflat în lumânări și mi-am pus dorința - nu ți-o spun, poate peste ani, când se va îndeplini. De câteva zile, îmi 
scriu pe o foaie un lucru de care sunt recunoscătoare. Bucuria de azi au fost mesajele și apelurile de la cei mai dragi 
oameni. I-am simțit aproape deși la zeci de kilometri depărtare. Apropo, avem doi căței și dou pisici, parcă și ei au 
simțit că e ziua mea; ne-am jucat toată ziua, iar acum, când îți scriu asta, cele două pisici sunt lipite de mine și se 
întrec care toarce mai zgomotos. Poate am noroc și mă lasă să dorm fără a mă întrerupe o cursă, în mijlocul nopții. 
Ține-mi pumnii, 
Criss 
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17 aprilie 2020 
Dragă jurnalule, 
Am descoperit noi activități - grădinăritul și gătitul. Sunt foooarte stângace la ambele, mai că le stric mamei și 
bunicii straturile perfect aliniate și uit să opresc aragazul la timp. Cred că le place să se amuze de mine, altfel nu 
îmi imaginez cum au atâta răbdare. Cel mai bine mă pricep la aruncatul cu privirea, însă nu renunț, le voi arăta eu că 
fac progrese și pe viitor mă voi descurca bine! Nu o mai las pe buni să strângă ouăle de la găini, e una dintre 
responsabilitățile mele, fiindcă mă bucură să îi anunț că producția crește de la zi la zi - 20-30 ouă. Chiar le 
suplimentez mesele când văd că nu progresează. De ce am mai ajuns să mă bucur de asta?! Oare sunt ciudată?! Peste 
3 zile este Paștele și, chiar dacă nu va fi cu mult mai diferit de zilele astea, totuși, sper ca prin aer să se simtă 
miros de sărbătoare. O să îmi lipsească forfota din curtea bunicii când ne strângeam cu toții. 
Pe curând, 

21 aprilie 2020 
Dragă jurnalule, 
Astăzi este a doua zi de Paște și nu e atât de trist cum mă așteptam. Am stat până târziu afară și am ascultat 
Sfânta Slujbă de Înviere de la mănăstirea de peste câmp. Am mâncat, am jucat badminton cu familia, m-am uitat la 
serial... am tras mâța de coadă (la propriu).  
Mai pe seară am mers să explorez dealurile din apropiere și am rămas surprinsă de poveștile fiecărui loc. Țin să îți 
spun că și cățeii s-au bucurat de ieșirea noastră împreună și sunt convinsă că sunt nerăbdători să repetăm 
experiența. Chiar mă gândeam că ar fi bine să ieșim mai des, poate și cu bicicletele, fiindcă așa reușim să evadăm 
din rutină. Gândul îmi zboară și la vacanțe, căci tare mult îmi lipsesc, dar îmi distrag atenția cu alte activități, cel 
puțin pentru moment! 
Noapte bună, Criss 
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12 iunie 2020 
Dragă jurnalule,  
Timpul a trecut mai încet ca de obicei, însă a adus muuulte schimbări cu el. Nu ți-am povestit prea multe despre 
viața de boboc în pandemie însă azi, căci s-a sfârșit încă un an școlar, vreau să îți transmit ce am mai făcut. Aveam 
ore online în fiecare zi, după un program bine-stabilit și încercam să mimăm normalul. După ce am trecut de șocul 
comunicării printr-un monitor, ne-am descurcat destul de bine. Ne înțelegem unii pe alții, ne sprijinim, găsim moduri 
care să facă orele online plăcute. Nu pot să spun că sunt tocmai pe placul meu, dar este o alternativă ce ne dezvoltă 
și alte laturi.  
Să fiu sinceră, este așa de bine să intru la orele online îmbrăcată comod și când se sfârșeșc orele aruncându-mă în 
pat. Niciodată nu mă gândeam că în pauze voi fi în bucătărie și la ore la propriul birou. Totuși, cu tot acest confort, 
încerc să nu mai procrastinez și să termin tot ce am de făcut la timp. Astăzi sunt recunoscătoare că am sfârșit un 
an școlar cu bine, în care am învățat să învăț, să îmi fac notițe și să fiu mult mai disclipinată ca până acum. 
Clasa a X-a, sper să îmi aduci normalitatea înapoi! 
Atât pentru moment,  
Criss 
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Eu... Anisia declar că am ales să scriu o 
scrisoare de prietenie... TIMPULUI. Un 
timp necruțător cu noi oamenii, dar atât de 
generos în cele mai frumoase momente 
din viața noastră. Sunt prinsă în a 
descoperi prietenia cu timpul răvășitor, 
declarând că...subsemnata, Anisia, sunt 
pregătită să accept, să descopăr,  
să...opresc TIMPUL. Sunt un martor timid 
al unui timp pandemic, vrăjmaș sau 
prieten. Încă analizez cea mai potrivită 
variantă înspre care ne îndreptăm cu 
fiecare început de zi, cu fiecare minut sau 
secundă.  
Vă invit să vă lăsați purtați pe aripile 
visului, levitând deasupra timpului, într-un 
univers al emoțiilor. 
https://m.facebook.com/groups/199080499
0946055/permalink/4741663875860139/ 
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Dragă TIMP, mă numesc Anisia.  
Acea Anisia... fata din clasa a X-a de pe rândul de la perete, cu părul creț (mare bătăi de cap îmi dă). Anisia cea 
ambițioasă, scundacă, fata care știe să bată din picior când se simte nedreptățită. M-am hotărât exact ca în 
zicala ,,să-i dăm timpului  timp", să te invit la o plimbare. Da... o plimbare între prieteni. Nu prieteni vechi, căci eu 
cred că și prieteniile noi pot fi leagăn pentru suflet. Știu că sună a monolog, dar îți si spun cum arăți pentru mine. 
Nu suntem prieteni de toartă, căci există totuși diferențe: eu sunt tânără și neștiutoare, tu ești experimentat și 
jucăuș, ca în jocul de-a v-ați ascunselea. Cum văd eu prietenia noastră? Ca un drum al căutării de sine, unul al 
speranței, ca un suflu de primăvară, ca un curcubeu de culori, ca o mireasma de levănțică, ca o strigare cu ecou 
interior, ca o îmbrățișare de suflete. Sunt destul de sigură că ne-am mai văzut undeva... Parcă mai ieri mă însoțeai 
pe drumul copilăriei mele. Am simțit uneori singurătatea, dar ai fost cu mine...m-ai împins în brațele mamei. Mi-ai 
arătat punctul de reper care m-a ajutat să rezist. Și... cred că am reușit binișor până acum. 
Dragă TIMPULE-TIMP, recent am gustat și amărăciunea de a descoperi că oamenii pot face greșeli din nechibzuință, 
dar, am avut norocul să întâlnesc și fericirea de a fi alături de oameni dragi dispuși să se sacrifice pentru mine. Mă 
trece un fior...știi cu siguranță…știi că mă aflu în perioada ingrată a adolescenței. Ingrată pentru că uneori e dificil 
și pentru mine să mă înțeleg. Parcă nu mă mai mulțumește nimic, iar prietenii sunt și nu sunt acolo când ai nevoie de 
ei. Întrebări existențiale, desigur. Am citit recent niște studii care arată că fetele sunt mult mai longevive decât 
băieții. Tu ce zici de asta? Cum alegi cine să-ți fie prieten For a loooong time și, cum știi că e o persoana bună de 
pus la suflet? Tu cum alegi? Ai anumite criterii? E greu oare să fiu prietena ta? Cred că uneori e istovitor.  
Dragă TIMPULE-TIMP, tu ești personajul meu. Pe tine te caut cu înfrigurare și aș vrea să te păstrez cât mai mult 
lângă mine, ca să fim veșnic doar copii. Nu vreau să creștem  și nici să ne uităm cu ciudă unul la celălalt: tu, pentru că 
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te ignor, iar eu, pentru că îmi aduci în surdină cântecul tău, care mă poartă pe aripi de vis și apoi mă aruncă brusc în 
capcana realității.  
Încă nu ți-am spus ce voiam de la tine. Pare că mă joc... că-mi aleg cuvintele, însă eu caut... emoțiile. Agonizez literar 
atunci când sunt în căutarea sensibilității artistice. Aș putea să scriu, TIMPULE, că în viața mea ai venit doar după 
ce ți-ai terminat treburile cu ceilalți. Te-am chemat uneori... aveam nevoie de tine... cerșeam TIMP. Ai fost și ești 
însă destul de pasiv. Veneai doar atunci când lucrurile se rezolvau într-un fel sau altul. 
Tot nu am ajuns la subiect. Vreau să fim prieteni, să căutăm punctele comune care ar putea lega strâns prietenia 
dintre noi. Am o rugăminte însă. Te rog să nu fugi! Nu ești în primejdie. Stai pe loc.. .pentru mine, prietena ta! 
Pregătește-te de conversații inteligente. Adu cu tine și argumente. 
Văd că ești tăcut și nu vrei să vorbești cu mine. Poate ai și tu supărările tale. Crezi că poți să mi le spui? Fii sincer ! 
Aș putea să te ajut. Așa fac prietenii adevărați. Întind o mână unul celuilalt. Nu-ți cer nimic în schimb. Știu că, 
atunci când vrei, ești generos. Doar când vrei. În rest, ești destul de arțăgos și pretențios ca mine. Suntem o 
pacoste amândoi. Ce echipă, am fi! Imbatabili...niște TITANI! Îți dai seama cât de frumos ar suna: Timpul și Anisia, 
Timpul Anisiei sau Anisia − călătorie prin timp. Interesant ... 
Ochiul Timpului pare a fi nemilos cu noi muritorii…LA VIE EN ROSE, cum interpreta o celebră cântăreață franceză 
Edith Piaf. Scrutător și fermecător ești tu, TIMPULE! Te găsesc acolo unde nu mă aștept. Mă lovesc de tine la tot 
pasul. Uneori mă prefac…încerc să nu te văd. Supusa ta, oglinda fermecată este cel mai fidel slujitor al tău. 
Zâmbesc printre dinți. Rânjesc înspre tine.Te-aș provoca la un duel. Nu știu dacă aș câștiga. De fapt, nici nu mă 
interesează prea mult acest concurs de CARE PE CARE. Aș îndrăzni doar așa, ca să te scot din ale tale. Mi-ai oferit 
o cutie ghidată… un copil mai mic de-al tău… un ceas de buzunar. Și asta ca să nu uit, să înțeleg că ne supunem ție, 
dar e important să nu te abandonăm, ci să te luăm, martor mut, în călătoria aceasta înspre noi înșine. O, tempora! O, 
mores!  
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* 
Știi de ce am ales să-ți scriu ție? Sau să te numesc prieten? Pentru că noi, oamenii trecem tare repede prin viață. 
Încă nu mă împacă gândul că suntem efemeri. Am înțeles însă altceva: să ne bucurăm  de fiecare zi, de fiecare 
clipă… Și mai știi când am dedus asta? Acum…în pandemie. Am văzut cum dispar cei dragi de lângă noi, cum copiii își 
plâng părinții, apoi bunicii. Am înțeles că trebuie să apreciem ceea ce avem și să le amintim, să le spunem celor pe 
care îi iubim asta în fiecare zi. Să nu fie apoi târziu. Cred că niciodată nu este târziu să te reîntorci la origini, să te 
întorci înspre tine. Oamenii sunt atât de diferiți. Tocmai asta ne atrage unul la celălalt. Contrariile se atrag. Dacă 
am fi toți la fel cât de tare ne-am plictisii. Dar, TU,TIMPULE drag, tu ne oferi ocazii de A IUBI, A SIMȚI, A 
MĂRTURISI, A TRĂI. Cât de magice pot fi cuvintele. Uite eu, spre exemplu. Îți vorbesc la pertu. Sunt obraznică, 
știu. Întotdeauna am fost rebelă. În mine mocnește un foc ascuns. Prea puțini sunt capabili să-l simtă. De arătat și 
mie mi se arată destul de rar. E FOCUL INIMII MELE.  
TIC-TAC, TIC-TAC sacadat. Se scurge momentul atât de repede. Uneori ai și impresia că ar putea rămâne veșnic. E 
doar o impresie a unui muritor. Știi ce îmi creează iluzia nemuririi? Cărțile. Generații de noi autori se întrevăd la 
orizont. Și cât de bine scriu. Deja unele nume îmi sunt cunoscute. Mă interesează în general biografiile. Nu 
picanteriile. Lucrurile simple, prin care să ne creăm iluzia că scriitorii înainte de a deveni ZEI, au fost oameni ca și 
noi, cu bune, cu rele. Am o baterie de întrebări în minte în privința lor. Un interviu ar fi interesant, dacă știi ce să 
întrebi pentru a nu cădea în ridicol. Mda, cam așa cu tine, TIMPULE! Ești omniprezent, dar nu știu dacă știi chiar 
totul. Și tu te mai poți înșela. Lucrurile pot avea nenumărate perspective. Crezi că le știi pe toate? În viață am auzit 
că nu poți avea încredere deplină nici în tine însuți. Uite o temă bună de dezbătut. Să nu uit ideea… 
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Întâi să mă prezint așa cum se cuvine. Dragi profesori, dragi părinți, eu 
sunt Cătălin. Sau, Cătă. Așa  mi se mai spune. Ar trebui ca în rândurile 
următoare să mă descriu, sau cât sunt de emotiv, ce așteptări am de la 
mine, dacă am o viață socială, prieteni, dacă mă iubesc oamenii și, dacă 
eu mă iubesc. Bineee, doamna nu a spus neapărat în această ordine. 
Așa am reinterpretat eu. Parcă trebuia să vă spun cum mă văd și cum 
mă văd ceilalți.  
În ultimul an de școală am fost implicat în cunoașterea personală, căci 
m-am informat destul pe diferite site-uri legat de cum aș putea face ca 
să fiu vizibil între ceilalți colegi. Pandemia nu m-a prea favorizat în 
acest sens, așa că am început să caut să înțeleg. Mai apoi, am învățat 
cum să mă dau interesant în sensul bun al cuvântului, nu să șochez. De 
fapt, în ce lume trăim, cine ar mai fi șocat de ceva!!!! Scrierea mea este 
despre cum SĂ FII  într-un univers oarecum ostil, despre cum să râzi, 
să visezi, să ,,zbori’’, să ai speranță și, apoi să treci peste supărări, căci 
totul este trecător. 
https://m.facebook.com/groups/1990804990946055/permalink/46827265
91753868/ 
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Mă descriu drept un tip simpatic − îmi place acest cuvânt. Sunt un TIP de adolescent mai bizar, care face glume de 
multe ori nepotrivite. Mi se mai reproșează că nu înțeleg toate glumele și, că râd cu efect întârziat. Păi, dacă așa 
sunt eu, ce să fac!  Eu râd mai târziu, ca să râdă alții mai devreme de mine. Așa am râs și de pandemia asta cu mască, 
fără ea. Am fost un om responsabil în general. Am făcut aproape tot ce fac și ceilalți. Aproape zic… că mulți au 
făcut și tâmpenii. Am fost, recunosc și foarte îngrijorat din cauza bunicii. M-am luptat îndelung și cu acest on-line, 
apoi am privit cu atenție în jur. Nu mai vreau acum să fac neapărat o analiză a ceea ce a fost. La început m-am simțit 
panicat, apoi am ignorat. Ce? Pandemia. Îmi amintesc unele dimineți în care trăgeam efectiv de mine, ca să fiu 
prezent. Nu știu nici eu ce aveam mai exact. În principiu, mă trezeam. Dădeam chiar muzica tare. Venea și mama 
înainte să plece la serviciu, ca să mă dădăcească să intru la ore. Nu știu cum de avea puterea să fie trează la șapte 
și jumătate. Îmi venea să-i spun: ,,Hai, mamă, mai stai puțin să ne răsfățăm, să mai vorbim și altceva decât de 
școală!’’. Cu mama nu prea‚ ține cu de-astea. Mama mă citește cel mai bine. Știe imediat dacă am făcut ceva. Uite că, 
totuși, în acea dimineață, nu m-a citit. Sau, poate nu a vrut.  
Cu siguranță vă întrebați ce putea să citească dacă eu eram mai mult decât adormit. Am decis să-mi iau o zi liberă. 
În ce sens? Mă săturasem de străzile pustii, de restricții și, voiam să ies din casă. Nu cu bicicleta. Pe picioare, la 
plimbare si să-mi imaginez că mă duc la școală. Puteam da drumul la cameră și la plimbare dacă eram. Nu mai știam 
nici pe care parte a străzii să merg. Stăteam să socotesc. Dacă merg pe lângă cinematograf ajung mai repede. De 
asemenea dacă merg printre blocuri. Dacă merg însă drept înainte, ajung mai lent, mai arunc un ochi prin magazine, 
mai intru pe la telefoane să văd ce a mai apărut. Știu deja în materie de noutăți, dar mă gândesc să mai iau pe cineva 
cu mine. Să fim doi ca să vorbim despre una-alta. E mai bine în pereche. Râdem mai mult. Pe cine să sun eu acum? Lau 
doarme sigur, Andrei e plecat la bunici la țară, celălalt Andrei e prea cuminte și o să mă refuze, așa că …stai… am 
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omul ideal. Dacă vă spun leșinați de râs… plec cu bunica. Ea nu mă cicălește și e posibil să-mi și ia câte ceva. Mi-e 
doar de momentele acelea când eram mic. Se întâlnea cu tot felul de prietene. Dacă plecam la ora 9 de acasă, ne 
întorceam după 3, 4 ore. Se oprea cu toată lumea de vorbă. Apoi, veneau nelipsitele strângeri de obraz, mâinile 
trecute prin părul meu și-așa răzleț. Eu, ce să fac!!! Eram morocănos și disperat că nu mai ajungeam odată în parc. Îi 
plăcea să stea cu mine și mă răsfăța teribil. Nu mă prea certa. De fapt, mai deloc. Ce o fi cu mine de evoc imagini de 
altădată! Mi-e dor de atunci, clar, dar nu spun nimănui. Sunt și nostalgic. Eu cu Buni la plimbare. Doamne, visez cu 
ochii deschiși!  
Să dau totuși drumul la calculator. Ia să văd dacă a intrat cineva la oră. Au intrat văd, sunt destui. Am închis camera 
că am patul nefăcut și mă și uit în tavan, mai stau și cu ochii închiși. Ce bine e totuși în on-line. Oare cât timp mi-ar 
lua dacă aș pleca pe jos pe lângă biserică? Tot refac trasee felurite cu gândul că mă încumet să mă ridic din pat. Am 
o moleșeală pe care nu mi-o poate lua nimeni și nimic. Mama se încalță și strigă din pragul ușii: ,,Hai, mamă odată! 
Cătăline, mă auzi sau eu cu cine vorbesc?’’. Așa mamă, vorbește . Răsună casa de glasul tău! Brusc, parcă mi-e dor și 
de tine. Dor de mama. Aoleu, parcă am opt ani. Numai la școală prin primele clase de primară îmi plângea inima după 
mama și voiam acasă. Apoi m-am făcut băiat mare. Acum simt peste tot parfumul mamei. Nu mă pricep la din astea 
cu rozamarinuri, levănțici, dar îmi place să-i simt parfumul. Știu că acolo unde e ea, este acasă. Mă dezmeticesc și 
văd că mă ia o ușoară amețeală. Îmi dau seama că trebuie să mănânc ceva. Mi-e lene să mă ridic. Ia să o strig pe Buni. 
Sigur îmi aduce ea ceva la pat. Mama nu mai e de acord cu răsfățurile astea. Zice să o respect pe Buni. Păi, o iubesc. 
Dar simt nevoia să-mi aducă ea ceva bun.  
Cum mă lăfăiam eu fără grijă în pat, aud o voce care-mi dă deșteptarea instant. Ce băiat fain. Pare a fi dur, dar e 
cumsecade. Pac…TEST, băieți! Aaaaacuuuum???? Dăm test? Nu-mi mai place puțin de dânsul. De ce îl apreciez însă? 
E corect, nene. Testele sunt pe alese. De cât faci, atât iei. Domnu’, Domnu’, stați așa să sar din pat. Ia uite Cum îmi 
vâjâie picioarele! Ce o fi încercat mama să mă trezească, dar ce mă trezii Domnu’! Nu găsesc pixul, dă-mi pixul! Cine 
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să-mi dea pixul? Stați, Domnu’ puțin să caut pixul. Unde e pixul? Foaie am? Dar caietul, caietul, fir-ar să fie ce 
împrăștiat sunt! Nu am nici foi. Și minutele trec. Cică, gata! Cum gata? Ce? S-a terminat testul? Vaaai, uite cum sar 
din pat transpirat de emoție. Doar ce închisesem ochii pentru o secundă și strașnic vis am avut. Să mă ridic din pat 
cu iuțeală! Îi aud glasul și domnului profesor de geografie. E bine acum. Gata, m-a acaparat cu toate călătoriile 
dumnealui. 
Așadar, este momentul să-mi iau LA REVEDERE! de la pandemie și să zic BUN VENIT, libertate!, BINE V-AM 
GĂSIT prieteni!. Începe o nouă zi pentru mine. Mâine va fi FOREVER o nouă zi. 
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[] 

 
Salutare sau bună ziua, depinde de cine citește asta! Mă numesc Rami-
Mihai Cristescu și sunt elev în clasa a XI-a – în curând a XII-a, la Colegiul 
Național „Iancu de Hunedoara”. Unii ar zice că sunt al treilea cel mai de 
succes Rami – pe primul loc este câștigătorul Oscarului, pe locul 2, 
fundașul central care a luat Cupa Mondială cu Franța, iar sub locul 3 nici 
nu știm dacă mai există alții. Mihai, Mariuși și Matei sunt mulți, dar eu 
mă pot mândri cu unicitatea relativă a numelui și să sperăm și cu 
unicitatea în gândire și perspectivă măcar atunci când vine vorba de 
această pandemie. Parcă mi s-a scurs un an de adolescență printre 
degete – vara n-am putut să merg mai pe nicăieri, a trebuit să stau luni 
întregi închis în casă, departe de prieteni, și pe aproape toată perioada 
pandemiei școala s-a mutat în spatele unui ecran. Pandemia a fost o 
experiență, cu siguranță nu una plăcută, dar posibil că una ce se va 
dovedi necesară pentru eul meu viitor. Cu siguranță n-am fost doar un 
martor al covidului, am fost o parte direct afectată de virus. Deși n-am 
avut boala, impactul psihologic a fost mare. Să stai departe de toți este 
greu, mai ales atunci când nu ești psihopat. De obicei când aleg părțile 
mele preferate din poveste, mereu subliniez bucata care îmi place cel 
mai puțin. Mi se pare că dacă mie nu îmi place o anumită parte, lipsa ei 
de detaliu sau poate de logică deschide în fața cititorului oportunități de 
personalizare a gândurilor mele. Astfel deschid practic ușa altor minți 
să reinterpreteze micuțul meu univers semificțional. În cazul de față, cel 
mai mult (și implicit cel mai puțin) mi-a plăcut partea cu guvidul. În 
general îmi plac jocurile de cuvinte și mi se pare că am reușit să mă joc 
cu asocierea covid-guvid. 
https://www.youtube.com/watch?v=ITb6nkGCePs 
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Unii zic că poți să tâmpești dacă stai prea mult în aceași cameră. Alții spun că îți pierzi rațiunea. Zic ăștia că, dacă 
oamenii ar fi obligați să stea într-un spațiu limitat, ar deveni și ei limitați. Viața și-ar pierde și sensul, și lipsa de 
sens, am deveni niște exponate de la zoo, blocate în perspective minuscule și fiind incapabili să ne folosim mintea. 
Cică există un număr aproape nelimitat de activități pe care le-ai putea face în acea cameră, dar asta n-ar satisface 
firea umană, pentru că mulțimea asta de posibilități este una care se schimbă cu greu și una care nu atinge 
infinitatea. Omul își antrenează cortexul prin a observa și crea constant mulțimi noi de oportunități, pentru ca mai 
apoi să o aleagă pe cea care pare cel mai puțin urâtă. Totul este despre drum, nu despre destinație – creierul nostru 
poate să experimenteze sute de miliarde de situații într-o cameră, dar va rămâne plictisit pentru că nu se poate 
gândi la ceva nou ce poate face. Mă rog, acești ăștia sunt de fapt doar unul, creierul meu. Îmi place să mă refer la 
ideile mele cu ăștia pentru că arată că sunt superior, că creierul meu e din cât mai multe. M-a ajuns și pe mine 
cultura stradală românească, vreau și eu să am valoarea mai mare ca oricine. Sau poate chiar devin dement. Probabil 
ambele. 
Am auzit că în Deltă a apărut un pește nou. A fugit din Marea Neagră un guvid și, contrar tuturor cunoștințelor 
biologice pe care le avem, a urcat până pe aproape de Deltă, unde s-a împerecheat c-o broască și au făcut guvidul 19. 
L-au descoperit niște pescari, când stăteau la treabă și au început să tușească unul pe altul. Auzindu-i, curajosul 
guvid a început să sară prin aer pe lângă ei. Pescarii erau vrăjiți, nu mai văzuseră în viața lor o creatură așa de 
majestică, era multicoloră, lumina reflecta de pe corpul peștelui un curcubeu și avea o față de Poseidon în tinerețe. 
Erau oameni simpli, duși la biserică, dar al dracuʼ pește, parcă n-avea niciun Dumnezeu și de asta îi interesa. Simțeau 
cum păcătuiau pentru că se holbau la creatura grotesc de frumoasă, dar nu-și puteau lua ochii. Ușor-ușor, s-au 
dezmeticit și au început să-l alerge prin Deltă, încercând să-l captureze într-o plasă de fluturi. Au umblat după el 
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trei zile, dar n-au reușit să-l prindă, așa că au renunțat. S-au dus la o cherhana și, când le-au povestit la meseni de 
peștele de aur, s-au ridicat toți și au fugit la bărci. Acum e concurs de braconaj în Deltă, până când or fi proteste în 
Victoriei, că altfel în România nu se întâmplă nimic. Dar al naibii pește, nu-l poate prinde nimeni, că așa-i în România, 
nici ceva contagios nu știm să facem. 
Am auzit că oamenii care au ieșit în primăvara asta la protestele de 24 de karate s-au convertit la o nouă religie: au 
devenit prostestanți. Doamne ferește, nu vreau să insinuez că oamenii de la proteste sunt proști – cunosc foști 
olimpici naționali la mate, actuali studenți, care au demonstrat și ei prin piețele Clujului. Știu că unii dintre cei care 
ies la proteste sunt frustrați și poate mai mult sau mai puțin dezinformați sau prost informați. Nici nu vreau să 
insinuez că protestele sunt ceva rău într-o societate democratică – sunt mai mult decât necesare, fiind unul din 
puținele mecanisme de schimbare imediată pe care le are societatea la îndemână. Atât timp cât se desfășoară 
respectând legea, aceste manifestații sunt mai mult decât necesare – problema este că, în pandemie, nu poți să treci 
peste orice restricții când ieși în stradă. Dacă chiar vrei, ieși și protestează respectând restricțiile, cum au făcut 
cei de la Declic pentru multe cauze civile, dar nu ieși în stradă fără mască, distrugând munca societății de aproape 
un an de izolare. Ce vreau să sugerez prin începutul paragrafului este că scopul protestelor este, pentru foarte 
mulți, unul prost, mai ales că modul ales de protest, considerând contextul pandemic, este de-a dreptul condamnabil. 
Și această rebeliune împotriva nimicului, protestatari împotriva virusului și împotriva măștii apar din cauza 
sistemului de educație. Educația socială s-a introdus doar de câțiva ani. Educația civică se studiază la vârste mult 
prea fragede și, în loc să fim încurajați să gândim liber, sistemul încurajează și chiar promovează toceala. Ne 
așteptăm de la populație să gândească totul rațional, să reușească să cântărească singuri adevărul și minciuna, deși 
nu îi învățăm cum să o facă (sau cel puțin programa obligă profesorul să lase astfel de învățături pe plan secundar; 
din fericire există și profesori care reușesc să le combine). România are o problemă de mentalitate și, dacă vrem o 
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schimbare, trebuie să o începem cu generația mea, continuând cu cei mici– școala este cea mai importantă în 
contextul României. Dacă nu schimbăm școala, nu vom putea schimba nici omul. 
N-am crezut c-o să se mai termine carantina la începutul pandemiei. Două luni am stat închis în casă, n-am simțit 
miros de flori sau cum e să mergi prin rouă de primăvară. Pe atunci, ne era frică dacă aparea un caz în orașul nostru, 
ca mai târziu să mergem prin pub-uri când erau bolnavi cu sutele. Credeam că n-o să mai scap din camera mea – 
prietenii deveniseră niște buline pe insta și mess, societatea se ascundea la mulți pereți distanță și singurul meu 
contact cu umanitatea rămăseseră mama și sora ei și copilul ei, pe la care mai mergeam în vizită, mai mult pentru că 
stau la doar un bloc distanță. La un moment dat ajunsesem să cred că-mi puseseră toți la cale o farsă, că mă făceau 
să cred că sunt singur până când va apărea toată omenirea în fața blocului și ar da drumul celui mai imens festival 
(atât de mare, încât trebuie să inventam superlativul pentru „imens”). N-a fost să fie, a trecut carantina și cu ea s-a 
dus treptat frica pe care o avem pentru virus. Până la urmă, sunt tânăr, ce-o să-mi facă mie? Mi-a stricat toate 
planurile – n-am putut să merg la festivaluri, nici în Vamă cu prietenii și nici n-am putut să mergem lela prin marile 
orașe ale țării. Covid, ți-ai făcut un nou inamic. Știu că nu te vedem, dar te vom învinge! 
Mai sunt multe de zis, dar le las pe altă dată. Am fost ieri la un majorat și unul cu blugi mulați și tricou din piață  
ne-a spus mie și prietenilor mei că cică suntem niște nimicuri pe lângă el. Așa că ați ascultat destule de la nimicul de 
mine – mă duc să-mi număr degetele de la mână, ca să fac și eu ceva ce înțelege și ăla.  
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[] 

 
Mă numesc Ana-Ștefana Diță, am 16 ani, sunt în clasa a X-a  la Liceul Teoretic „Jean Monnet” din București, sunt pasionată de scriere, jurnalism, teatru. 
 Îmi place să mă implic în foarte multe activități extrașcolare, dar și proiecte de voluntariat. De curând sunt moderator la Rebel Radio România. Cum se 
percepe ca în calitate de martor și participant la evenimentele ultimului an?  
Evenimentele din ultimul an au fost cam triste, dar și frumoase, adică eu cel puțin nu pot compara ce s-a întâmplat cu alte perioade în care era război. A 
trebuit să stăm în casă, dar putem să ieșim să ne luăm alimente fără frica de a nu păți ceva. A fost greu și deprimant să stăm la ferestre și să privim străzile 
pustii, dar încetul cu încetul, totul revine la normal și niciodată nu vor exista perioade triste triste, mereu vor fi cel puțin câteva momente în care suntem 
fericiți cu adevărat. 
Care crede că e partea cea mai interesantă a povestirii lui și de ce? Am încercat să transpun în acest jurnal amintirile, sentimentele și aproape toate trăirile 
din primul meu an de liceu și, totodată,  din timpul pandemiei.  
Cred că orice licean de acum, peste câțiva ani, dacă va avea ocazia să-mi citească jurnalul, își va aduce aminte cât de greu a fost, mai ales la început când 
nimeni nu era pregătit pentru așa ceva. 
Link pentru autoprezentarea video: https://drive.google.com/file/d/1z4e25F-ugqUpEjn2RxukHtQSQ056n1gl/view?usp=sharing 
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10 martie 2020 
Dragă Catty,  
Astăzi, a fost ultima mea zi la liceu, m-am distrat, discutând cu domnul diriginte, dar și cu doamna de română despre 
sentimente. În opinia mea, subiectul „sentimente" mi se pare anost, mai ales iubirea, eu l-am dat exemplu pe 
Eminescu, deoarece este poetul meu preferat, care compară culoarea albastru cu iubirea, mi se pare interesant. Eu 
nu am o definiție! Ana 
P.S. Am făcut și o poză cu dirigu', cu măști și am postat-o, a fost o zi scurtă, dar drăguță! #PROTEJAȚI 
 

12 martie 2020 
Dragă Catty,  
A început așa-zisa „vacanță”, de când am venit acasă, ieri, m-am uitat la filme (comedii romantice), am citit, m-am 
odihnit și am ieșit cu Bobby afară. Mai nou, avem o tradiție de familie, în fiecare seară, ne uităm la un serial indian, 
nu sunt fană, dar nu vreau să mă plictisesc, așa că mă alătur, chiar dacă nu sunt atentă în totalitate! A ta, Ana D. 
 

20 martie 2020Dragă Catty, 
Nu am ce face, am început să mă plictisesc, dar este bine că mă mai văd cu restul colegilor mei pe Zoom, Skype și 
Adservio. Bineînțeles, ca să facem ore, ha, ha, ha, dacă mai apucăm să facem și nu ne luăm cu vorba întrebând toți în 
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cor: „Ce mai faceți?"sau „Cum vă petreceți timpul?", nu mai spun, dacă cineva strănută sau tuşește tare, toată lumea 
tabăra pe el, cu. „Ai ieşit din casă? ", „Eşti bine?", "Vai, de ce faci aşa, ai fost la doctor?". 
Dacă până acum lucram pe Google Drive, acum trebuie să lucrăm și pe aplicația școlii, o prostie! Cam atât am avut să-
ți spun astăzi, ne mai auzim și mâine! A ta, Ana Ștefania  
P.S. Aproape am terminat scenariul pentru New Drama! 

22 martie 2020 
Dragă Catty,  
Astăzi ne-a dat o temă la chimie, dacă eram la liceu să ne explice mai detaliat cred că mă descurcam mult mai bine, 
dar am noroc, deoarece pot să înțeleg singură, mă prind cum se fac exercițiile, cu foarte multă informație și când 
mă gândesc la faptul că în urmă cu doi ani, dar și anul trecut, lucram la chimie de plăcere, pentru doamna multe, 
multe exerciții, mai ales în vacanță, oricum, le adoram.  
În gimnaziu, chimia era materia mea preferată, alături de română și franceză, profesoara era suuuper, dar acum mi 
se pare mult mai grea materia. Ah, grea, puțin spus. Ana 
P.S. Într-o zi, mi-a spus meditatorul de mate „Bine, Ana, dar tu la ce dai examen, la mate sau chimie?”Și m-a sfătuit 
să dau la științe, dar eu, care nu mă descurc la algebră, fizică și biologie, am preferat să refuz, de la început am 
știut că vreau la uman, pot spune chiar, că sunt o umanistă înnăscută.  
 

25 martie 2020 
Dragă Catty,  
În astea câteva zile nu a fost nimic interesant, doar că au început să se verifice temele. mai e puțin până la vacanța 
de Paște. Nu mai spun, că trebuie să dăm un test online, sper că va fi ușor, sau măcar să ne putem uita în caiet... Ana 
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02 aprilie 2020 
Dragă Catty,  
Sunt sătulă de discuțiile astea despre pandemie, peste tot numai Noul Coronavirus, sau SARS-COV 2 sau COVID-19. 
Nu cred că în atât de puțin timp a ajuns aproape jumătate de planetă să stea acasă, nu mai spun de câte persoane 
rămân fără provizii sau ajung la abandon școlar. Toată lumea iese cu mască, mânuși, dar și dezinfectantul în buzunar, 
nu mai e om să iasă fără, chiar dacă lumea respectă regulile de igienă, tot nu mai trece. De ce nu mai trece? Oare 
când se va temina, ca să pot să ies și eu din casă, să merg la liceu unde mă întălnesc cu dragii mei colegi, să le văd pe 
fostele mele colege din gimnaziu și să le spun veselă „Am scăpat! În sfârșit putem merge la școală! Meritam o pauză, 
dar nu aşa! Ana 

15 aprilie 2020 
Dragă Catty, 
Scuze că nu ți-am mai scris, dar am început lecțiile online, pe Google Drive, profesorii ne trimit teme, iar noi le 
rezolvăm. Toți sperăm ca în mai, să mergem la școală. Am făcut pe Zoom ora de dirigenție, a fost foarte haioasă,  
ne-am  jucat un joc de logică, îți dai seama că ai o poză și trebuie să ghicești din ce oraș este, e suuuper greu, n-am 
răbdare cu așa ceva, eu scriu, mă uit la filme, citesc și câteodată mai ascult radioul, o mai ajut pe mama la bucătărie, 
îmi duc cățelul afară, pe Bobby, dar, în rest, nimic!  A ta, Ana  
 

20 aprilie 2020 
Dragă Catty, 
Tocmai am terminat cartea și nu îmi pot da seama cum de mi-a plăcut atât de mult, dar acum două zile am început  
„Romeo și Julieta”, este superbă, cu povestea banală ar spune unii a celor doi tineri din Verona, dar, să trecem la ale 
noastre, noutăți din „carantină", nu avem nimic, spre binele nostru și nici nu știm pe cineva care are! A ta, Ana 
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27 aprilie 2020 
Dragă Catty,  
De azi dimineață mă uit pe site-ul teatrului și tot nu văd finaliștii, m-am uitat pe telefon, nu arăta, m-am uitat pe 
laptop, nu arăta, am încercat și pe calculator, dar nimic, oare am greșit data, dar, nu se poate! 
 e seară, am aflat că s-a anulat „New Drama” din cauza pandemiei, vai, ce noutate, pe lângă faptul că am stat ca un 
leu în cușcă toată ziua cu ochii pe site, ca să aflu de pe Instagram! Ana 
 

29 aprilie 2020 
Dragă Catty,  
Astăzi îți dau mai multe informații despre școală, am aflat că vom face orele pe Adservio, o aplicație „a școlii", e 
haios că am primit un cont astăzi și deja am o absență la istorie, de fapt, toată clasa are, de ieri, de când nu aveam 
codul!  Haioasă aplicație, dar deja începe să mă calce pe nervi!!!        
Mai mult decât atât, am început în sfârșit orele online, pe Adservio, mi s-a părut o aplicație  neobişnuită, nu știu, e 
complicată, mult mai bine e pe Zoom, ne vedem cu toții, nu „ridicăm mâna” ca să ne vedem sau să vorbim, nici nu mai 
spun că pandemia ne-a dat pe toți peste cap și nimeni nu știe s-o folosească, dar ne-a dat domnul diriginte un 
filmuleț de pe Youtube ca să ne acomodăm cu ea, până la urmă, așa vom face clasa a IX-a, semestrul al doilea, haios, 
nu ? Tu cum faci școală de acasă? Ștefania 
P.S. Avem mare noroc deoarece facem dirigenția pe Zoom!    

07 mai 2020 
Dragă Catty,  
De când tot aștept să-ți scriu, dar nu am mai avut timp din cauza cursurilor online, nu cred cât de greu poate fi, nu 
mai am timp nici să respirNu mai spun de faptul că mă enervează unii colegi, care îmi cer permanent teme la mate 



Școlar pe timp de pandemie 

157 
 

sau fizică, dar, la liceu nu mă văd. Oricum, ce vină am eu că mă pricep un pic și la materile de real, să nu uităm istoria 
mea la mate, zece în teză.  
În esență, mie îmi place să ajut oamenii, dar nu să nu mă bage în seamă sau să se prefacă, în momentul când am tema, 
sunt cea mai bună, dar când nu, nimeni nu mă cunoaște (doar unele persoane mă mai cunosc). Dacă vor să fiu un pic 
mai rea, cu mare drag, mai ții minte că în gimnaziu nu dădeam să copieze nimic și se învățaseră să ceră altcuiva. Eu 
susțin să te ajut la mate, adică să îți explic și să îți arăt, dar, nu să mă chinui eu să le fac pe toate și să-ți trimit 
poză! Ștefania 
P.S. Eu nu am susținut și nu voi susține copiatul! 

 
16 mai 2020 

Scumpei mele, Catty, 
Vai, am avut o groază de lucruri de făcut, nu înțeleg de ce în momentul în care eram la școală nu eram atât de 
obosită, acum serios, și profesorii sunt mult mai îngăduitori, marți dau test la fizică, nu e chiar așa de grea, sper să-
mi dea probleme și puțină teorie. Eu nu înțeleg de ce ne dă atâtea de învățat la materiile de real, în loc să ne dea 
PRACTIC. Spre exemplu, la fizică nu are niciun rost teoria, cel puțin eu nu o înțeleg prea bine, dar am noroc 
deoarece știu formulele și deduc teoria...  
Mai mult decât atât, de când cu pandemia, la noi în casă au început renovările. Tata a luat un trafalet de pe net, 
totul bine și frumos, a venit împachetat mcu el, toată vopseaua pe jos, dacă nu era o mușama, păta superbul nostru 
parchet, eram sigură că nu trebuie să aibă încredere în surse de pe Facebook sau emisiunea Top Shop, acum serios! 
Ana 
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Bine v-am găsit! Eu sunt Alexandru. Mai sunt și alții la mine în clasă cu același 
nume. Fiecare dintre noi este însă alintat altfel. S-ar putea crede că putem fi ușor 
confundați, dar, în esență, suntem totuși diferiți. Perioada acestui an școlar a 
fost ca o revelație pentru mine. Nu neapărat în sens negativ, dar nici prea multe 
lucruri semnificative nu mi-au atras atenția. Așa sunt eu, ceva mai critic. Am fost 
martorul unei pandemii caracterizată de haos, că  școlar nu mai vorbesc. Cine să 
fie vinovat? Oamenii în general evită să caute soluții și caută doar vinovații. 
Sincer, mi-a părut rău de noi toți în ce bumerang am fost aruncați. Interesant, zic 
eu, ar fi să trec în revistă câteva momente din această perioadă care mi-au rămas 
în memorie, care m-au tulburat și m-au făcut să văd altfel lucrurile. Nu spun asta 
pentru a vă atrage să-mi citiți textul, ci , tocmai pentru că este o situație de viață, 
a mea, care ar putea fi a ta, a noastră, a tuturor. Ne rămâne SPERANȚA de a fi 
mai buni. 
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Este 8 februarie, o zi de luni în care ar fi trebuit să înceapă din nou școala, un moment așteptat cu nerăbdare , dar 
o depeșă sosită cu trei zile în urmă a năruit toate planurile:   
,,Dragii mei , din păcate în hotărârea Inspectoratului Școlar Județean din data de 5 februarie s-a decis ca orele să 
rămână în continuare on-line din cauza incidenței de 1.46 la mia de locuitori a municipiului nostru”, a scris doamna 
dirigintă pe grupul clasei.  
Așadar situația incertă continuă cu cel puțin paisprezece zile calendaristice de ,,semi-școală”, așa cum am numit eu 
acest nou fel de predare  
Iată că limbile ceasului au ajuns la ora 8:00, iar ziua a început în forță cu două ore de matematică , care parcă nu se 
mai termină. Simțeam, de la o zi la alta, cum proba de matematică din cadrul examenului de Bacalaureat devine tot 
mai imposibil de trecut.  
Un alt semn negativ al pandemiei a fost evident lipsa socializării care exista și înainte. Acum, aceasta tinde să 
ajungă spre zero .  
După două ceasuri care trec cu greu în eternitate, lecția de matematică se încheie cu o concluzie sumbră :  
„Continuați pentru ora viitoare , ce nu ați reușit să copiați din carte în timpul orelor!”. 
Îmi înghit cu greu amarul, însă gândul mă poartă spre o altă disciplină foarte importantă, biologia , materia pe care 
am ales-o pentru proba la alegere a examenului . Aici , lucrurile stau mult diferit ; copiatul din carte , lipsa 
explicațiilor, lipsa chefului nu își au locul.  
Cu biologia am pus punct programului zilei de luni și implicit unei alte zile dificile din ,,semi-școală”, dar „cerebelul” 
continua să-și pună probleme.  
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,,Oare dacă mai mulți oameni s-ar vaccina”? 
„Dacă s-ar impune măsuri mai severe pentru cadrele didactice care nu-și fac treaba”? 
„Dacă tinerii nu ar mai merge la terase și mall-uri s-ar reduce nivelul de transmitere”? 
În general sunt o fire optimistă, cu speranțe în privința viitorului, mai ales că eu chiar îmi doresc să pot face și 
altceva. Deja știu ce aș vrea să fac. M-ar încânta să urmez o facultate și să pot cunoaște oameni noi, tineri 
interesanți. Știu că îmi doresc multe, dar timpul zboară și nu-mi permit să dau cu piciorul devenirii mele. Sunt 
acceptat de colegi pentru că îi ajut la lucrări. Din acest punct de vedere nu au ce să-mi reproșeze. Mă întreb de 
multe ori dacă fac asta pentru mine sau pentru ei. Parcă ar trebui să demonstrez cuiva ceva. Sunt tăcut pentru că 
îmi place să observ. Într-a noua mi-amintesc de faptul că nu am vrut să particip la un chiul în masă, în timp ce toată 
lumea plecase la pizza la mall. Voiam și eu, dar simțul răspunderii era adânc înrădăcinat. Ce să fac? Să mă trădez pe 
mine sau pe ceilalți?  
Acum am realizat mai multe lucruri: dacă vrei să reușești, trebuie să te strecori printre oameni, fapte, să-ți și 
asumi dacă este cazul. Eu sunt un om asumat care se ia prea în serios. Așa mă interpretează și ceilalți. Par matur pe 
alocuri, dar sunt adolescent și eu. Mă întreb când anume am devenit așa de asumat. Nu e de ieri, de azi, ci vine din 
felul meu de a fi.  
Mă opresc cu rememorarea la un episod cu un coleg extrem de simpatic, care se mută cu mine în bancă doar la 
lucrări de control. E un zăpăcit, dar admir la el felul în care poate să nu se ia în serios. Glumește chiar și atunci când 
e o zi de criză. Dă lucrare, râde. Ia 2, râde. Dacă îl ceartă doamna de română nu mai râde. Puțin îl ține seriozitatea. 
Mă face prietenul lui de toartă și-și dă seama că eu sunt opțiunea lui la lucrări. Vrea de un 5, cât să nu rămână 
corigent. Râde de seriozitatea mea. Uneori e obositor și să fii prea serios. Pentru mine e un moment bun să mă 
observ comparându-mă cu ceilalți. Pot fi și ironic și autoironic. Îmi plac glumele profului de religie, de exemplu. Îi zic 
prof pentru că îmi place. Cine nu l-ar plăcea! Cum știe să găsească gluma potrivită pentru fiecare dintre noi. Deci, 
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mersul la școală își are părțile lui bune. Suntem toți, așa cum suntem noi și buni și răi. Daaar…suntem ÎMPREUNĂ. 
Cuvântul acesta îmi place și-mi dă siguranță. ÎMPREUNĂ…ca o mare FAMILIE. Familia de la școală.  
Revin menționând și câteva aspecte pozitive ale acestei „semi-școală”:  
- lipsa trezitului la „cucurigu” pentru cei care se deplasează pe distanțe lungi ;  
- absența diferitelor „concerte muzicale” cu muzică de toată jena.  
 
Am mai observat un lucru interesant. Aș propune un studiu pe această temă: capacitatea omului de a se adapta 
noilor situații. Cu siguranță piața e plină de asemenea studii. Acum, majoritatea merg înspre digitalizare. Totul este 
digitalizat, inclusiv omul, emoțiile sunt emoticonate, iubirea ea însăși nu mai funcționează decât prin ,,TE 
IUBESC’’, ,,iubita mea’’…Dacă s-ar îngriji cineva de un dicționar de cuvinte pe timp de pandemie, ce minune ar mai 
ieși. Săruturile sunt virtuale, oamenii se ceartă numai digitalizat, relațiile sunt gamificate. Un lucru începe să fie din 
ce în ce mai dificil: oamenii nu mai știu cum să se comporte ca oameni. Le e mai ușor să se arunce într-o realitate 
paralelă. E bine să știi să lucrezi pe calculator, mai ales că noi parcă ne naștem cu asta în sânge, dar ignorăm un 
aspect esențial: de la digital până la robotic mai e un pas. Un pas mic pentru omenire, un mare pas pentru a trăi în 
S.F.  
Un ultim aspect al acestei perioade unice din viața tuturor s-ar putea rezuma la următoarea sintagmă: 
„Responsabilitatea, respectul și încrederea trebuie să existe de ambele părți , altfel ne furăm singuri căciula”.  
Spun acest lucru responsabil, conștient că schimbarea adevărată este doar în noi, în cum să redevenim OAMENI. 
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Bună ziua! Mă numesc Ana Georgescu, am 15 ani și 
locuiesc în Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea. Sunt elevă la 
Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, la profilul Științele 
Naturii bilingv-engleză. Ați ghicit, vreau să urmez 
Medicina, dar pasiunea pentru scris, compus și desenat 
mă urmărește ca o umbră. Pot, oare, să fug de ea? 
Consider că ultimul an, în ciuda piedicilor pe care mi le-a 
pus, m-a dezvoltat enorm pe plan emoțional și, de ce nu, 
profesional. În urma participării la concursul „Ordinul 
Povestitorilor”, de la editura Arthur, povestea mea 
intitulată „Călător în țara în formă de pește” și-a câștigat 
locul printre paginile revistei ce poartă chiar numele 
concursului. Peste vreo două luni aveam să aflu că, prin 
proiectul „Oh my God, poetry!”, inițiat de teatru local din 
oraș, ”Ariel”, una dintre poeziile mele, „Steaua focului”, va 
fi interpretată de niște actori minunați în căutare de 
scenete. Iar asta a dus, surprinzător, la prezența mea într-o 
emisiune televizată! 
În opinia mea, cred că cea mai interesantă parte din text 
este tranziția între aceste două lumi, două universuri care, 
chiar dacă par paralele, au chiar mai multe puncte comune. 
O răscolire a amintirilor făcută de către mine în prezent (în 
text, 7 iulie 2021), dar prezentată prin intermediul celeilalte 
„eu”, prezentare la care sunt adăugate, pe parcurs, 
adnotații referitoare la experiențele mele anterioare. Am 
încercat să creez suspans prin aceste adnotații, în special 
la începutul textului - partea în care părăsesc sala de clasă. 
Consider că anul acesta a fost plin de emoții și provocări 
pe care, citindu-mi  textul, veți reuși să le descoperiți și 
voi. Sper să vă placă! 
https://padlet.com/anageorgescu1/3cgn2g8gp95scokj 
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Miercuri, 7 iulie 2021 
Mă pun, plictisită, în pat. Aprind televizorul. Aud vag fraza pe care eu, alături de toți locuitorii planetei (și, cine știe, 
nu numai!) o știu pe de rost: „Masca este obligatorie în spațiile închise, iar pentru cei care vor să călătorească în 
afara țării este obligatoriu să prezinte la vamă un test PCR negativ efectuat cu 72 de ore înainte sau dovada 
trecerii prin...” 
 
Marți, 10 martie 2020 
Boală?! Nu este ceva grav, copii, stați liniștiți! În cel mai rău caz fac o dezinfecție în școală și revenim la normal. Ce 
trebuie să țineți minte e că trebuie să repetați materia, dragii mei... 
Clopoțelul o întrerupse pe doamna de istorie din discursul ei ce ne adormea pe toți. Mi-am luat ghiozdanul și m-am 
îndreptat către ieșire. M-am oprit în fața clasei și am mai aruncat o privire spre băncile goale și spre catedră. 
Pașnică, liniștită, cu lumina soarelui bătând pe ea. Când am trecut pragul, mi-am îndreptat ușor mâna spre peretele 
interior al clasei.  
Acesta avea să fie ultimul „adio”! De parcă presimțeam că nu voi mai călca acolo niciodată... 
 
Miercuri, 7 iulie 2021 
Plictisită, ochii mi se ațintesc asupra dosarului de hârtie îndoit până la ultima linie marcată, pe care am pictat o 
floarea-soarelui mare și galbenă. Încep să râd și-l scot cu grijă din raft. Testul 1, scris mare și dezordonat, mă 
privește binevoitor. Primele zile de școală on-line începuseră... 
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Luni, 28 martie 2020 
Am deschis calculatorul mai emoționată ca oricând. Aveam un miliard de întrebări și temeri, pe care n-am avut cui să 
i le adresez. Urma să învăț de la biroul meu. Biroul, locul unde mă simțeam în largul meu întotdeauna. „Două 
săptămâni, cât de rău poate fi?”, îmi spuneam eu. 
Azi două săptămâni, mâine un an... 
 
Miercuri, 7 iulie 2021 
Trec printre teste repede. Între testul 11 și testul 12 stătea ascunsă o foaie, care mi-a căzut la picioare. Ce rost 
mai avea s-o citesc? Știam deja ce era acolo... 
 
Vineri, 17 aprilie 2020, 2:53 AM 
Genul liric mă bântuie. Eminescu nu se mai satură să se plimbe pe Lacul lui. L-am lăsat deoparte, dar l-am pus bine, 
astfel încât să nu se răstoarne cu el barca − totuși mi-e milă, vă dați seama. Mă uit la teancul de foi de pe birou. 
Încă puțin, încă puțin... mă ridic pentru câteva minute și deschid geamul. Luna... ce frumoasă este! Iau la întâmplare 
o hârtie și-un creion și plimb creionul pe rânduri, pagini, plămădind... 
„Iubirea din întuneric 
Luna 
Astru plin de promisiuni, dorințe, lacrimi, dragoste și ură 
Și, totuși, plutește în întunericul nesfârșit al galaxiei noastre și le vede pe toate.”  
Câte jurăminte ce încep cu „îți voi aduce și luna de pe cer” n-o fi auzit! Și, râzând, trimite mângâieri de lumină 
argintie în ochii ce strălucesc de focul iubirii, ochii care cred cu ardoare jurământul spus în zadar. Și Luna-și 
întoarce fața de la Pământ pentru o vreme. Iar, când se întoarce din nou, treptat, constată că trebuie, din nou, să 
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asculte mărturisiri și regrete spuse cu lacrimi în ochi. Dar Luna, văzându-le pe toate, vede că amândoi plâng unul 
după altul, în același timp. Fără ca ei să aibă nici cea mai mică idee despre asta. Cât n-ar vrea Luna să coboare pe 
Pământ, să-i aducă înapoi împreună!... Dar cum nu poate, începe să depene amintiri vechi și să le povestească stelelor, 
deoarece pe Lună nimeni n-o ascultă. Și Luna a iubit cândva... a iubit chiar Pământul. Dar s-a petrecut demult, iar 
aproape toți au uitat, sau își aduc aminte vag, de parcă s-ar fi întâmplat într-un vis... 
Era pe vremea când Pământul era o uriașă bucată de uscat înconjurată de apă, iar Luna era tânără, foarte tânără și 
lumina ziua, alături de Soare...” 
 
Miercuri, 7 iulie 2021 
Iau foaia de pe jos cu un zâmbet. Eram atât de obosită, încât n-am mai terminat povestea... O pun în caietul roșu cu 
poezii - și acelea, tot de pe atunci... Scormonind printre amintiri, dau de subiectele de la examen. 
Dar, cum spune Creangă, „căci cuvântul din poveste de aicea mult mai este” nu voi mai încerca să descriu emoțiile 
prin care am trecut atunci. Am luat examenul. Am intrat la liceul la care-mi doream. Și iată-mă aici! 
 
Luni, 14 septembrie 2020 
Mă uit în oglindă pentru ultima dată înainte să plec la liceu. Chiar am ajuns în acest moment?...  Se pare că da! Nu mă 
simt pregătită, dar n-am decât să fiu. În sfârșit, merg la școală fizic. Altă școală, într-adevăr... 
 
Vineri, 25 septembrie 2020 
Miracolul n-a ținut decât o săptămână. Iată-mă din nou la același birou, la același calculator, auzind acum vocile unor 
profesori pe care i-am văzut o singură dată-n viață. Poate cine știe, săptămâna viitoare... 
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Sâmbătă, 8 februarie 2021 
Săptămâna viitoare s-a transformat în niciodată. După un semestru online, am ajuns să fiu dependentă de niște cifre 
stupide care în ruptul capului nu vor să scadă sub 1. Mă simt ca într-o închisoare pe scaunul de birou câte 8-9 ore. O 
închisoare din care numai un 0,9 m-ar putea scoate... Totuși, am putea observa și partea plină a paharului. Una dintre 
povestioarele mele a fost publicată! Sufletul meu, întins pe pagini întregi, va fi acum pe paginile unei cărți! 
 
Miercuri, 7 iulie 2021 
Ce nu știam atunci era că acela era doar începutul... Dar nu vă temeți! În celălalt raft se afla o altă mapă, albastră, 
în care erau lucrări și foi desenate din timpul orelor de dirigenție. Mă credeți sau nu, până la urmă am ajuns la 
școală. La liceu, mă scuzați. Colegi în format tridimensional, profesori ale căror voci nu se întrerupeau din 10 în 10 
minute, bănci adevărate și săli de clasă în toată regula. Am terminat clasa a noua cu premiul doi, o poveste publicată 
și... o apariție la televizor! 
Dar poveștile se sfârșesc! Și cele reale, dacă vreți să mă credeți. Unii oameni preferă finalurile fericite, alții se 
pliază mai bine pe cele triste. Iar eu... eu o să le scriu pe amândouă. 
 
Sâmbătă, 12 iulie 2025 
Mă duc la magazin să-mi fac cumpărăturile lunare. Îmi iau pe mine combinezonul, viziera și masca KN95 și plec. A, nu 
v-am spus? A apărut recent o variantă cu o rată mai mare de infectare decât cea Delta. Vaccinurile nu mai sunt 
eficiente. Sunt în carantină de 598 de zile... Vremurile pe când eram la liceu au rămas doar povești! Ce mi-aș dori să 
fie așa acum!.. 
Totuși, să fim optimiști... 
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Joi, 17 iulie 2065 
— Bunico, bunico, mai spune-ne! 
— Ah, dragii mei, asta e toată povestea! Generalul Vaccinel împotriva zmeului cu 7 coroane Covid... 
— Încă o dată! Încă o dată! strigă nepoții învârtindu-se în jurul bunicii. 
—Bine, dragii bunicii! Era într-o miercuri, 7 iulie 2021, când... mă pun, plictisită, în pat. Aprind televizorul. Aud vag 
fraza pe care eu, alături de toți locuitorii planetei (și, cine știe, nu numai!) o știu ca pe de rost: „Masca este 
obligatorie în spațiile închise, iar pentru cei care vor să călătorească în afara țării este obligatoriu să prezinte la 
vamă un test PCR negativ efectuat cu 72 de ore înainte sau dovada trecerii prin...” 
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În calitate de martor cât și participant la evenimentele ultimului an pot spune că a fost o perioadă de metamorfoză pentru mine. Așa cum micuța omidă trece 
printr-un miraculos proces până a deveni un glorios fluture și în viața mea a avut loc o transformare ... asemănătoare. Nu știu să spun cum a început, dar 
ceea ce știu este că niciodată nu se va termina, deoarece cât trăiesc învăț lucruri noi despre mine și despre tot ce mă înconjoară, așadar, sunt într-un zilnic 
proces de dezvoltare. Nu m-am schimbat în alt om, pentru că asta însemna să nu fiu unică. Omida încă există, dar într-un mod mai îmbunătățit.  
Partea cea mai interesantă a textului meu este însuși faptul că am descris această perioadă într-o formă pozitivă și l-am creat punând în lumină partea bună, 
amintirile frumoase și noile învățături ale acestui an. Mă focusez pe ceea ce câștig, nu pe ceea ce am pierdut și doar astfel am reușit să fiu recunoscătoare 
pentru evenimentele plăcute sau mai puțin plăcute ce au avut loc de-a lungul acestei pandemii și să le descriu într-un mod plăcut.  
https://photos.app.goo.gl/ykK8H4HypjeuKBHm9 
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Anul acesta am experimentat trei tipuri de școală:hibrid, online și fizic. Deși la început totul părea că este încurcat, 
eu nu m-am simțit așa, chiar pot săafirm că am depășit acest an școlar mai bine decâtmă așteptam. Nu mă refer 
doar la note, ele chiar nu au o însemnătate foarte mare și nu definesc cu adevărat cine ești și cum gândești. Mă 
refer la toate emoțiile prin care am trecut. Plăcute sau neplăcute, ele au format acest an și noua mea versiune, 
îmbunătățită. Ca Yin si Yang, două forțeaparent opuse, care cumva se interconectează, așa pot să asociez și părțile 
plăcute și neplăcute aleacestui an. Deși sunt diferite, s-au împletit armonios și au construit un echilibru în viața mea 
de elev 
În modul hibrid, aș minți dacă aș zice că mi-a plăcut. A fost frumos să am un contactfață în față cu profesorii și o 
parte din colegi, dar în poziția celor de acasă era destul de greu. Din fericire așa am stat cel mai puțin. După nici 
două săptămâni toți am auzit anunțul la care ne așteptam: Școală Online. 
Online este modul în care mi-am petrecut cea mai mare parte din acest an școlar.Am învățat destul de ușor cum să 
mă descurc. Am depus efort și am fost atentă la ore, am învățat și am muncit pentru că eram și sunt conștientă că 
dacă eu nu vreau să mă ajut, ceilalți încearcă în zadar să o facă. Așa că, pe lângă orele de curs, la care m-am 
concentrat cât si cum am putut, fiind și momente când eram nerăbdătoare să scap și să mă eliberez, iaratenția mea 
era focusată pe altceva, am depus un efort în plus și lucram suplimentar. Fiind dornică sa învăț cât mai multe, după 
școală lucram mai mult din plăcere, nu din obligație. Categoric, că mereu e loc de mai bine, așa că nu pot să spun că 
am fost sută la sută implicată, dar am fost conștiincioasă 
O parte frumoasă a școlii online este că am participat și la numeroase proiecte în cadrul orelorde dirigenție, 
proiecte care m-au învățat lucruriutile. Aceste experiențe m-au ajutat mult și măbucur că am avut această 
oportunitate, deoarece aflând despre educație juridică, teatru, poliție și alte domenii pot să îmi dau seama mai ușor 
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ce vreau și ce nu vreau să fac eu cu viitorul meu. Pelângă aceste informații legate de carieră, sfaturile pe care le-am 
dobândit în urma acestor întâlniri sunt deosebite.Auzind atâtea povești care au în spate curaj,muncă și dedicare, ele 
îmi dau motivația să-mi construiesc și eu povestea mea. 
La o oră de dirigenție am gătit toți, fiecare la casa lui și a fost un mod prin care ne-am apropiat chiar dacă eram 
departe unii de ceilalți. Testele acasă, deși eram singură, în camera în care invățam, tot mi-au creat o anumită frică, 
dar am trecut peste această emoție și am obținut note bune. Am început să devin mai activă și sunt bucuroasă că am 
dobândit mai multă încredere în mine în acest mod și nu îmi e frică să spun ceea ce gândesc. Fiind în spatele unui 
ecran, îmi era mai ușor să vorbesc. Probabil cea mai frumoasă parte din orele online a fost faptul că am devenit mai 
curajoasă și mai sigură pe mine, iar când m-am întors la școală m-am simțit mai confortabil. 
Întâlnirea in mod fizic a fost memorabilă.Spun asta pentru că a fost ca un duș rece după o zi fierbinte. Fiind 
ultimele săptămâni de scoală, a fost pace și liniște. Personal, m-am reacomodat chiar din prima zi. Deși a fosto 
perioada scurtă, mi-am creat amintiri frumoase și, de asemenea, în cadrul orelor de dirigenție am avut întâlniri față 
în față cu oameni deosebiți. Am aflat despre siguranța online, am savurat o înghețată delicioasă în timp ce ascultam 
o conferință despreun stil de viață sănătos și am întâlnit un arhitect care ne-a captat atenția tuturor 
Cu siguranță, a fost perioada mea preferată pentru că era normalitatea de care tuturor ne era dor. Când am auzit 
vestea că ne întoarcem la școală, nu am fost așa încântată, fiind deja cu gândul la vacanță. Însă, contrarașteptărilor 
mele, a fost minunat să pot să socializez iar cu toți colegii, să revăd toți profesorii și să mă bucur de liceu așa cum 
nu reușeam acasă. 
A fost o experiențăimportantă în formarea mea, pe care, cu siguranță nu o voi uita și, mai mult de atât, o s-o 
păstrez în suflet de-a lungul anilor, ca să nu uit niciodată să apreciezmai ceea ce am. 
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Bună! Sunt Gabriela Daniela Giuran, am 15 ani și locuiesc în Rm. Vâlcea. Pandemia a început când eram în clasa a opta și mă pregăteam pentru examen, așa cum 
redă și textul realizat. Am încercat să folosesc confesiuni din jurnalul meu personal, înflorite foarte puțin, pentru a reda autenticitatea trăirilor proprii. Motivul 
pentru care l-am transpus  într-o galerie este următorul: în opinia mea, în viitor, această pandemie va fi văzută ca o lecție valoroasă din care toți trebuie să învețe, 
adică atât generațiile prezente, cât și viitoare. Eu cred că vor exista muzee dedicate acestui virus. Așadar, am realizat expoziția propriei experiențe.  
Prin aceste pagini de jurnal, am încercat să arăt, în plus, că nu am încercat să par o eroină a timpurilor noastre, spre exemplu. Am încercat să arăt că am făcut ce 
au făcut toți: m-am chinuit să mă obișnuiesc să trăiesc cu coronavirusul, fiind încercată atât de singurătate, cât și de sentimentul de rebeliune cauzat de 
adolescență. În sinteză, textul meu nu reprezintă ceva „wow”, ceva ireal și inimaginabil, ci purul adevăr!  
Prin aceste pagini de jurnal, am încercat să ilustrez, în cel mai concret și simplu mod, nu numai ce am simțit eu pe perioada pandemiei, ci ce au simțit majoritatea 
copiilor de vârsta mea. Am început cu optimism, am continuat cu incertitudine, terminând tot cu optimism. Totodată, am încercat să „distrug” părerea că noi 
suntem prea tineri să ne stresăm și să fim obosiți. Consider că fiecare vârstă are gradul ei de stres și de oboseală, deci ne este și nouă greu! 
https://www.artsteps.com/view/60ee9b8b9322023fad11d9b8?currentUser 
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16 martie 2020, Rm. Vâlcea 
Dragul meu jurnal, aceasta este prima mea confesiune. Va fi mai mult ceva introductiv. Așadar, bună, sunt Daniela, 
am 14 ani. Astăzi a început carantina și m-am gândit să-mi țin un jurnal, precum Anne Frank, pe care să-l folosesc 
pentru a arăta generațiilor viitoare cum a fost pe vremea coronavirusului. Doresc să scriu măcar din două în două 
zile confesiuni scurte. Actualmente, mi-e frică de virus! Nu știu foarte multe despre el. Problema e că mama e 
asistentă și mi-e frică să nu-l ia de la spital. Totuși, îmi doresc să profit la maximum de această perioadă pentru a 
repeta pentru examen. Am primit un sfat valoros de la o prietenă și doresc să ți-l împărtășesc: când îți scriu, 
trebuie să nu mă opresc până nu termin, adică trebuie să scriu tot ce gândesc. Cam atât pe ziua de azi, dar 
pregătește-te pentru mâine! 
Cu drag, Daniela 
 
16 martie 2021, Rm. Vâlcea 
Dragă eu dintr-un viitor mai plăcut, mă uit lung la calendar: marți, 16 martie 2021. Nu este orice zi de marți, în ciuda 
faptului că mă pregătesc, ca de fiecare dată, să intru pe Zoom cu doamna de matematică, urmând orele de română, 
fizică, engleză și religie. Nu, este o zi specială! 
Încerc să-mi reamintesc de unde a început totul, încerc să fac un exercițiu de memorie. Eram la meditații cu alți opt 
copii și unul a anunțat că s-ar putea să nu mai mergem la școală. Avusesem o zi, într-adevăr, groaznică și această 
veste părea ca o rază de lumină într-o zi furtunoasă. 
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Următoarea zi avea să fie ultima zi de școală normală. Ceasul îmi sună. Încă 15 minute până începe ora de mate. Sunt 
tot în pat cu caietul în mână. Mi-am schimbat doar bluza de pijama cu un tricou. Acum un an, asta mi s-ar fi părut 
groaznic și inacceptabil! M-aș fi întrebat cum ar fi putut un elev să intre la școala în pijama, fie ea fizică sau online. 
S-au schimbat multe lucruri de atunci. Și eu m-am schimbat foarte mult! Acum sunt la un liceu respectabil, am mai 
mulți prieteni, par mai veselă, mai activă, mai sociabilă, mai puțin anxioasă. Doar par...  
Nu știu exact cine sunt! Mă ghidez după așteptările altora. Înainte de a face ceva, am nevoie de aprobarea altei 
persoane. Sunt mai confuză ca niciodată! Perioada asta m-a făcut să realizez că nu mă cunosc. Urăsc tot ce mă 
înconjoară. Mă refugiez în muzică. Mi-e greu să exprim ceea ce simt. Totuși, în fiecare dimineață, mă trezesc cu un 
zâmbet larg ce piere pe parcursul zilei. Astfel, ajung nervoasă, obosită, stoarsă de orice emoție. M-am maturizat 
mult, însă încerc să par copilăroasă și nepăsătoare. Mă uit pe geam. Oare de ce e așa de urât afară de fiecare dată 
când verific? Încă 10 minute până voi fi nevoită să stau 6 ore în fața laptopului. Sunt prinsă într-o rutină obositoare: 
mă trezesc, mănânc, fac teme, mănânc, intru la ore, mai pierd timpul și mă culc. Acum un an nu aș fi acceptat așa 
ceva! Dar acum sunt alte condiții. Acum un an am profitat de carantină pentru a învăța pentru examen. Aveam un 
scop. După ce mi l-am atins, am început să caut altul. Până am uitat.  
Răsfoiesc jurnalul. A trecut atât de mult! Îmi imaginam că liceul va fi altcumva! Îmi imaginam o nouă versiune a mea, 
total opusă a ceea ce sunt acum. Îmi imaginam un grup mare de 20 de persoane din care aș fi făcut parte. Am fi 
ieșit zilnic, ne-am fi distrat zilnic. Simt că nu  
m-am bucurat suficient de acest an. Dar de ce nu pot găsi nimic bun în asta? Adică ar fi suficiente lucruri: comunic 
mai mult prin intermediul rețelelor de socializare, școala este mai interesantă, deoarece se folosesc materiale 
interactive, petrec mai mult timp cu familia mea. Nu înțeleg de ce nu mă pot bucura măcar de aceste lucruri! Sunt 
nervoasă fără niciun motiv. Timpul se distorsionează. Oare de ce îmi pasă atât de mult de timp? Știu, oricum, că am 
pierdut un an degeaba...  
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Dragă eu din viitor, îți spun cu regret că trebuie să te las. 
Cu drag, de la versiunea ta puțin depresivă din viitor 

 
13 mai 2021, Rm. Vâlcea 
Dragă eu sau oricine citește acest jurnal, mâine ne reîntoarcem la școală fizic, așa că am decis ca aceasta să fie 
ultima scrisoare pe care ți-o adresez, tocmai fiindcă ți-ai atins scopul: m-ai îndrumat în această perioadă grea. 
Înainte de a începe să scriu, am recitit, în mare, tot jurnalul. Primul lucru pe care l-am observat a fost că am pornit 
de la ideea că voi publica acest jurnal și, pe parcurs, acest caiet gros, lipit pentru a nu se rupe, a ajuns un prieten, 
confesiunile devenind adresări către varianta mea din viitor. Ce doresc, totuși, să fac? Habar n-am! Poate, la 
momentul potrivit, care e posibil să nu existe, voi considera că pot împărtăși cu alții măcar câteva rânduri din 
paginile tale mâzgălite. Care este concluzia acestei experiențe? Începând cu mine, acest jurnal a surprins 
schimbarea mea de la o copilă la o adolescentă tipică. De la o persoană copilăroasă și directă am trecut la tipul de 
adolescent care se enervează pe orice, până m-am înțeles pe sine. După acestea, în „etapa finală”, mă văd 
perfectibilă, dar nu imperfectă, nici prea matură, nici prea imatură. Sunt așa cum trebuie să fiu: mă bucur când 
trebuie să mă bucur, sunt serioasă în situațiile mai delicate etc. Vorbind despre coronavirus și oameni, în general, 
am observat cât de adaptabili suntem.  
Voi încheia acest jurnal cu o altă autocaracterizare: Bună, sunt Daniela, am 15 ani și sunt una dintre multele 
persoane care s-au adaptat coronavirusului. 
Cu optimism, 

de la Gabriela Daniela Giuran 
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Salutare! Mă numesc Andrei și m-am oprit asupra 
acestei pagini nesigur, pentru că nu știu nici despre 
ce să scriu, nici nu-mi trece prin cap ceva deosebit, 
așa că o să încep cu pași mici istoria mea în 
pandemie.  
Mi s-a propus să răspund punctual la două întrebări: 
ca martor al evenimentelor pe care le evoc aici cu 
șăgălnicie, pot spune că sunt un tânăr aflat în 
călătoria vieții sale, în încercarea de a se descoperi. 
Mai apoi, cred că interesant voi deveni pe măsură ce 
veți descoperi treptat cum poate trăi un tânăr în 
comuniune cu natura, cât de mult mă simt inspirat de 
ceea ce trăiesc la țară și, de asemenea, cum am știut 
să găsesc o parte în mine despre care nu știam că 
există.  
Țin să precizez că acum vă scrie nu acel Andrei de 
anul trecut, bobocul nărăvaș, ci un Andrei mai 
asumat (ce-mi place acest cuvânt!), vesel în 
permanență și pregătit să facă față provocărilor. Să 
încep așadar cu …începutul.  
Doamna mi-a sugerat să scriu despre școală, 
pandemie, despre mine, despre toate. Nu sunt sigur 
ce să relatez mai întâi legat de experiența aceasta a 
izolării în casă. Deja mulți dintre noi s-au adaptat din 
mers și au găsit soluții acolo unde părea imposibil. 
Ne-am cam plâns noi la început ba de tablete, ba de 
semnal, ba de mască, apoi gata…am acceptat, am 
privit mai atent în jurul nostru și am avut …CURAJ. 
Probabil că vă întrebați la care curaj mă refer mai 
întâi. Curajul de a nu uita că avem responsabilități, 
curajul de a privi lângă noi pe cei bolnavi, curajul de a 
salva viețile celorlalți, curajul de a mai rămâne 
oameni. În această privință ar fi multe de spus, dar 
am înțeles neînțelesul.  
https://www.canva.com/design/DAEiTnPaJMI/HAsYm
o65SPzeKbt8goiZA/view?utm_content=DAEiTnPaJMI
&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&ut
m_source=viewer 
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Pentru că am acceptat jocul povestirilor, îmi revine în minte o istorie cu un bătrân. Sigur v-am pus pe jar. Care 
bătrân, al cui bătrân, ce nume are bătrânul bunic? Nu e bătrânul meu (am auzit că fiecare dintre noi are un bătrân și 
cine nu are, să-și cumpere!). Să vă istorisesc povestea cu bătrânul creator de acel ZEN. Eu… și râd mult și mai sunt 
și tare zăpăcit. Exact așa s-a întâmplat și în acea dimineață de sâmbătă, în care plecasem încărcat spre casa 
bunicilor ca să le las o sacoșă cu mâncare. Da, eu eram Scufița Roșie. Mi-am luat nelipsitele căști, am dat cât de tare 
se poate drumul la muzică și m-am urcat pe tractor… Oau… cu siguranță acum nu mai înțelegeți nimic. Precis vă 
gândeați că sunt un băiat de oraș. Am spus ceva despre asta? Am zis eu că iubesc gălăgia orașului, străzile 
aglomerate? Dap… sunt un băiat simplu și cam complicat, de țară și nu de oraș, iubitor de tractoare, de mirosul de 
aer proaspăt al florile din grădină, care adoră să-și arunce șapca pe ceafă și cu coada ochiului să arunce o privire în 
ograda vecinului… vecinul are o fată, dar ea nu e de nasul meu… așa zice tata. Asta mă amuză teribil. Tata mă 
declară un timid, zicând că numai aerele sunt de mine, că nici măcar gașcă nu am… în fine… am una mai mică cu frate-
miu. Eu și cu el, gașca fraților.  
 
Să revin la povestea mea cu bătrânul. Spuneam că, fusesem trimis la bunici, iar drumul am decis să-l fac peste câmp, 
cu tractorul. Da, știu să conduc un tractor. Îl ajut pe tata la muncă. Cum mă distra prietenul din „gașca’’ mea, Lucky, 
alergând înnebunit de ici-acolo, nu prea eram atent la ce e în jur. Mă uitam pe unde merg ca direcție, dar ce pericol 
putea să iasă din câmp? La zece minute după ce pornisem, aud un cântec de fluier. Dau jos căștile din urechi, îl alung 
pe Lucky cu un ,,Fugi acasă!’’ și aproape opresc tractorul. Totuși vorbeam de huruit de tractor și eu tot auzeam atât 
de clar cântecul de fluier. Mă uit în spate, stânga, dreapta și nimic. M-a și trecut un fior pe șira spinării. La țară m-
au înnebunit cu povești uneori terifiante și bagă frica în tine de nu-ți mai revii. M-a trecut un fior pe șira spinării. Și, 
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cum mă speriam singur, îl căutam acum cu ochii pe Lucky. Măcar el mai lătra și drumul nu mi se mai părea atât de 
lung. Dacă eram acum în oraș la școală, nu trăiam momentul ăsta terifiant cu fluierul și teama de vedenii. Și… uite 
bătrânul… M-am bucurat, evident, că fluierul nu se mai auzea, frică nu-mi mai era. L-am salutat și cum sar eu iute la 
vorbă, l-am întrebat încotro se duce. Nu a răspuns și nici nu s-a uitat înspre mine. Fața nu puteam să i-o zăresc. Era 
atât de aproape și, totuși parcă era departe. Bătrânul nu zicea nimic. Era destul de scund și adus de spate, îmbrăcat 
în costum popular , cu o boată în mână și mergea grăbit, dar și încet, exact în aceeași  direcție cu  mine. Dacă acela 
era drumul spre casa bunicilor mei, pe scurtătură , pe câmp, el înspre ce și unde se ducea? Măcar nu-mi mai era frică 
de singurătate. Și, nu mai auzeam cântări pe câmp. Mi-am dat seama că am uitat de căști și de telefon. 
Chiar…yuhuuu… uite că aveam telefon și puteam să o sun pe mama. Dacă vreodată îmi era frică, pe mama o sunam. 
Totuși nu am avut timp de reacție. Eu nici nu sunt vreun panicos. Eu mergeam, bătrânul mergea. Mă uitam cu coada 
ochiului că se ținea în același ritm cu mine. Dacă eram cu băieții sigur îi ziceam ceva. Aveam mai mult curaj. Dintr-
odată, pac. Bătrânul dispare. Mă ridic și sar din tractor.  
O rup la fugă înspre bunici, fiindu-mi rușine de mine. Imediat îmi și aduc aminte de Mircea Eliade. Îmi place proza 
fantastică a lui M. Eliade. Mă fascinează și cutremură în același timp felul în care apar năluci, mințile o iau razna, de 
nu mai știi care e vis și care realitate. Când am citit „Domnișoara Christina”, cred că nu am dormit vreo două nopți. 
Aveam senzația că cineva vine înspre mine. Mai ales cei care stau la țară, iar bunicii le spun povești cu strigoi, 
timpuri vechi în care imposibilul devine posibil, te afundă în ireal. Nici cu povestea Sânzienelor nu mi-e rușine. Fetele, 
fecioarele, ielele. Povestea asta am spus-o și băieților la școală. Ne gândisem chiar să mergem noaptea să zărim 
fetele pe câmp. Ne-a pierit însă cheful când am auzit că, dacă ne farmecă, rămânem într-un picior. Câte gânduri îmi 
treceau prin cap în timp ce fugeam ca bezmeticul. Nici nu aveam curaj să mă uit înapoi. Dacă bătrânul acesta era 
vreun duh rău?! Este cam ireal ce spun, dar atât de piele de găină. Brusc am simțit nevoia să controlez toate aceste 
emoții. Doar era ziua, eu aveam un tractor și trebuia să am ceva cuvinte la mine și să nu mă sperii din orice. Pe 
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nepregătite, dar mai mult de frică, uite așa mă apucă un râs și râd, râd și râd și parcă eram mai sigur pe mine. Aud 
zgomote ciudate. Cineva mă gâdilă pe la nas. Simt ceva umed exact pe obraz. Mă trezesc. Da, da, mă trezesc. Citiți 
bine. Cum eram eu așa de vrednic, lăsasem tractorul la umbra unui copac și cine altul decât Lucky, care nu plecase, 
mă trezise din somn. Bine că nu plecase. Sunt buni și cățeii la ceva!  Normal că adormisem în ziua toridă de vară și, 
normal că acum inventasem povestioare, dar uite că, era cât pe-aici să mă apuc serios de povestit. Știu sigur că vă 
pregăteați să citiți și vă așezaseți confortabil și curioși pentru a-mi asculta povestea. 
Nu ați fost atenți, deși v-am avertizat de la  început. Doar vă spusesem cine sunt eu… Andrei nărăvașul transformat 
în cel asumat. Ați văzut ce asumat am fost. Acum am scris în sfârșit o minipoveste și, culmea am văzut că-mi place. 
Nu vreau să renunț la imaginea de băiat rău. Cu scrisul mai aștept puțin. Dacă mă mai roagă Doamna, e posibil să mai 
scriu ceva. Dar, asta rămâne între noi, evident. Nu spuneți nimănui că v-a povestit un Andrei despre el însuși, că e un 
rebel și, că ar putea să scrie. Pe curând, prieteni!  
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Dragă cititorule, 
Acum ai șansa de a-ți scrie singur textul chiar în timp ce îl citești. Nu îl parcurge direct de la început până la sfârșit! Pe măsură ce 
citești, ți se va cere să faci câteva alegeri. Textul se va scrie în funcție de deciziile tale. Urmând instrucțiunile vei afla ce se 
întâmplă în continuare.Ultima zi de școală, alături de un coleg de bancă, fără distanțare socială. Cei mai mulți dintre noi ne-am 
entuziasmat, fără să putem anticipa situația care ne-a izolat și ne-a făcut să ne simțim ca la închisoare în propriile noastre case.  
Cum se desfășoară orele acum? În fața unui monitor, inițial cu camerele deschise care se închid rând pe rând. Scuza cu „nu-mi 
merge microfonul” a devenit reinventarea sintagmei „mi-am uitat tema acasă”.  
Gașca mea faină de colegi nu e cu nimic diferită de tine, cititorule elev. Anaid este silitoare, pasionată de dansuri și tot ceea ce 
ține de arta. Mihai este fix opusul Anaidei, lui nu îi place școala și este pasionat de artele marțiale. Claudiu este un expert în arta 
copiatului, fiind omul pe care se bazează toți la teste. Cosmin este pasionat de fotbalul, pe care îl practică de 6 ani. Denis este un 
băiat descurcareț, care duce lipsă de motivație, pasiunea lui fiind înotul. Marius este mai mult absent, dar totuși când intră la ore 
își dă silinița. 
Dacă vrei să știi prin ce peripeții au trecut Claudiu, Denis și Marius, dă la pagina 2. 
Dacă vrei să știi prin ce peripeții au trecut Anaid, Mihai și Cosmin dă la pagina 6. 
https://docs.google.com/presentation/d/1eDsd5ll3NNNyC2CPVB0iW1wh1N5KdGPksyC7IAdzvN8/edit#slide=id.ge2c1ad2cea_0_31
5 (acces la textul digitalizat) 
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23 noiembrie 2021 
Ziua aceasta a început ca oricare alta cu o „frumoasă” trezire la ora 8 dimineața. Prima oră este ora de matematică. 
Ce ai putea să îți dorești mai mult? Ne dezmeticim greu și avem camera închisă. Nici invocarea regulamentului școlii 
online de către doamna profesoară nu are efect: „Trebuie să aveți camerele pornite la ore pentru a fi siguri că 
sunteți atenți…”. Niciun ecou. Camerele se încăpățânează să râmână închise și nici conexiunea audio nu pare să 
funcționeze.  
Acesta a fost momentul când a venit peste noi un test fulger, neanunțat de nicio previziune școlară. Cele 10 
probleme i-ar putea transfoma pe unii dintre noi în sinistrați datorită viiturii cu note de doi.  
Claudiu, Denis și Marius intră în panică. Serviciul RoAlert devine activ.  
Au trecut cinci minute, iar ei nu au scris nimic. Salvarea lor este Claudiu, expertul în arta copiatului. După 
intervenții dificile, el face rost de rezolvări și le împarte colegilor ca să le curme suferința prietenilor săi și toată 
lumea, credem noi, depășește testul cu avarii minore. 

Dacă vrei ca profesoara să-și dea seama că au copiat, citește varianta 1 la pagina 3. 
Dacă vrei ca testul să se anuleze, citește varianta 2 la pagina 4. 

Dacă vrei ca rezolvările trimise de Claudiu să fie greșite, citește varianta 3 la pagina 5. 
 

Varianta 1 
Ați observat ce repede se scurge timpul în timpul unui test? Bucuria rezolvării tuturor exercițiilor a fost urmată de 
o sesiune de prognosticuri despre note și statistici care să anticipeze media la matematică. Trei zile mai târziu, 
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surpriză! Toate rezolvările lui Claudiu au fost gre-și-te! Visurile de glorie a lui Claudiu, Denis și Marius au fost 
sacrificate pe altarul crudului adevăr al notelor mici. Și asta nu a fost tot. Profesoara le-a sunat părinții pentru a 
vorbi despre notele de la test. La următoarea oră se ivește în mod surprinzător șansa reevaluării cu un exercițiu la 
care trebuie să trimită rezolvarea pe platformă în cinci minute. S-au apucat imediat de treabă, însă ce credeți că a 
făcut Claudiu, expertul în arta copiatului? Exact! A copiat. Dar de data aceasta nu le-a mai trimis rezolvarea 
colegilor săi, iar notele au fost trecute în catalog. Au urmat certuri în mai multe reprize și prietenii destrămate 
pentru că bineînțeles Mihai și Denis au intuit lipsa de loialitate a lui Claudiu. Veți spune că nimic bun nu s-a ales din 
asta, dar faptul că cei trei amici nu s-au mai putut baza pe sprijinul reciproc, a fost un prim pas de a deveni mai 
atenți și a învăța pe cont propriu la ore.  
 
Varianta 2 
Toată lumea era concentrată și voia să scrie cât mai mult. Dar dintr-o dată doamna profesoara a ieșit din întâlnire. 
Fericiți, dar în același timp nedumeriți toți colegii au început să dezbată motivul. Așteptarea nu a fost tocmai 
scurtă, deoarece toți credeau că dintr-un moment în altul profesoara va intra. Când, ce să vezi? Pe grupul clasei, 
unde se afla și doamna profesoara ajunge un mesaj ce suna cam așa: „Dragilor, testul de astăzi se amână din cauza 
unei probleme de conexiune.”  
Toată clasa a respirat ușurată cu promisiunea ca pentru data următoare să învețe. Dacă s-a întâmplat așa nu știu să 
vă spun, dar pentru un scurt moment aproape și eu am crezut în căința noastră, după care ne-am venit în fire. 
 
Varianta 3 
Testul fiind grilă, toată lumea trebuie să privească ecranul. Suntem avertizați că cel care se va uita în stânga, în 
dreapta sau în oricare altă parte va primi nota 1. 
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Pentru a putea vedea rezolvările trimise de Claudiu, Mihai și Denis trebuie să se uite în ecranul telefonului, mișcând 
capetele când sus, când jos. 
În acel moment, profesoarei i se pare ceva nelalocul lui. Încă cinci minute în care doar cei trei fac mișcări sincrone, 
într-un dans ciudat. Urmarea este că după predarea testului, acestia sunt ascultați. Același exercițiu, dar fără 
rezolvare atrage un deznodământ tragic. 
Testele lor nu au fost luate în considerare, iar nota pusă în catalog a semanat cu o grațioasă lebădă.  

 
25 noiembrie 2021 
Este o frumoasă zi de toamnă numai bună pentru a savura o doză de bună dispoziție la cafenea pentru Anaid, Cosmin 
si Mihai. Faptul că ziua începea cu ora de biologie, nu îi împiedică pe cei trei să-și savureze cafeaua. De la masa 
rezervată intră toți la oră, dar fără camere, invocând tot felul de scuze. În momentul în care profesoara face 
prezența, Anaid o zărește tocmai pe… doamna dirigintă. Oh, nu! Și asta cu puțin înainte de ședința cu părinții. 
Dacă vrei ca elevii să nu fie observați de dirigintă, citește la pagina 7 varianta 4. 
Daca vrei ca cei trei colegi sa fie văzuți de dirigintă, citește la pagina 7 varianta 5. 
Dacă vrei ca cei trei buclucași, să fie descoperiți de profesoară, citește la pagina 8 varianta 6. 
 
Varianta 4 
Desigur că domna dirigintă nu ne-ar fi împărtășit părerea că cel mai bun loc de desfășurare a orei de biologie este o 
cafenea, încât am pus în aplicare un plan de evadare de urgență.  
Ați crede că acest lucru este foarte ușor. Ei, bine nu e chiar așa cum pare. Pentru a părăsi locul am trecut prin mai 
multe probe. Prima dintre ele a fost confirmarea prezenței la oră, fără a fi auziți de dirigintă. Trebuia să gândim și 
răspunsurile pentru oră. Mai apoi, a trebuit să facem în așa fel încât să nu fim văzuți. Doamna era îndreptată chiar 
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cu fața spre ușă. Și normal că ne veți întreba: „Dar nu mai există o altă ieșire?” Ce sa vezi? NU! Acea ușă este 
singura noastră scăpare.  
Totuși azi norocul a fost de partea noastră. Încercând să mute niște foi, profesoara și-a vărsat cafeaua. În acel 
moment personalul localului a venit să curețe. În agitația creată, am reușit să ne strecurăm fără să fim observați. 
După acest episod niciunul din noi nu a mai făcut orele online din altă parte decât din fața laptopului, asezați pe 
scaunul, e drept nu la fel de plăcut, de birou. 
 
Varianta 5 
Mândria de a fi ascuns de ochiul vigilent al camerei și marea noastră evadare s-a transformat în panică. Diriginta 
care și-a folosit superputerea din timpul testelor de a detecta orice mișcare a elevilor, ne-a și reperat. Să vă mai 
povestesc despre valul de scuze sau motive invocate pentru a justifica prezența noastră acolo, nu are rost. Le 
intuiți foarte ușor. Întâmplarea a făcut înconjurul cancelariei și a intrat în cartea recordurilor a celor mai 
neinspirate locuri de desfășuraare a orei de biologie.  
 
Varianta 6 
Sperând că nu vor fi prinși, am rămas nemișcați în locul nostru. S-a ajuns la momentul când profesoara a început să 
facă prezența. Cosmin trebuia să răspundă primul, iar vocea slabă, tremurată a acestuia a fost acoperită de râsul 
spontan al unei persoane așezată la masa alăturată. Pentru câteva secunde a fost panică totală deoarece doamna 
profesoară a crezut că elevul face glume pe seama orei și i-a propus o evaluare serioasă din care bietul nostru coleg 
s-a ales cu o minunată notă de doi. Acestă întâmplare a fost suficient de convingătoare, încât niciunul dintre noi să 
nu mai îndrăznim să facem ora online altundeva decât la masa de birou din camera noastră.   
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[] 

 
Atunci când am aflat despre acest Jurnal de 
pandemie m-am întrebat ce aș putea scrie în 
condițiile în care eu, în primă clipă, nu mă 
imaginez decât în perioada de lock-down total, 
„furișându-mă” în grădina din spatele blocului, 
plimbându-mă și culegând tămâioare cu 
declarația pe propria răspundere în buzunarul 
de la spatele blugilor. Dar inspirația mi-a venit 
din mers și sper să fi reușit să surprind esența 
sentimentelor mele legate de pandemie în 
dialogul/scenariul pe care l-am creat. 
 Cred că cea mai interesantă parte a textului 
meu este atunci când încep să enumăr modurile 
în care pandemia m-a schimbat în bine și mi-a 
arătat că orice este posibil cu puțină coordonare 
și încredere. De asemenea, această parte mi-a 
plăcut cel mai mult, deoarece m-a făcut să 
zâmbesc, să fiu pozitivă și mi-a dat o stare de 
bine în momentul în care am scris-o, dar și în 
momentele în care am citit-o și recitit-o. 
https://www.canva.com/design/DAEkFwXsxGo/v
ckoibDzqWR-
QMmaSHpGog/view?utm_content=DAEkFwXsx
Go&utm_campaign=designshare&utm_medium
=link&utm_source=sharebutton 
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3 FEBRUARIE 2020 SEARA 
Eu de atunci: Tot nu îmi vine să cred, cum este posibil să nu fi văzut e-mail-ul?! Am fost acceptată, chiar am fost 
acceptată! Plec în Croația într-o lună, e ca un vis, dar mai bine... 
Asta îmi repetam în minte la nesfârșit, de când aflasem că voi lua parte la proiectul în care mă înscrisesem în urmă 
cu o săptămână și fără să îmi fi făcut prea mari speranțe. Dar gata, era momentul să uit de cele întâmplate astăzi și 
să adorm, așa plină de entuziasm și nerăbdare cum mă simțeam. 
 
ÎN ACEA NOAPTE 
O lumină caldă, trandafirie, dar nu prea puternică îmi alunga încet somnul, iar mirosul, mirosul acesta sărat, atât de 
familiar și de plăcut m-a făcut să deschid ochii fără ezitare. Și doar atunci, parcă celelalte simțuri au început să 
funcționeze. Auzeam valurile mării cum se spărgeau ușor când atingeau nisipul rece și dur al plajei, aparent pustii, pe 
care mă aflam. Briza dimineții pe care nu o mai simțisem de atâta vreme începea să îmi dezmorțească trupul, iar 
sunetul pescărușilor din larg mă făcea să zâmbesc. Eram conștientă că totul era doar un vis, dar unul atât de 
frumos... 
Din depărtare, o figură feminină se apropia de mine alergând. Când era la doar câțiva pași distanță am realizat... 
eram Eu?! Dar cum e posibil? Aș fi preferat liniștea de dinainte! 

* 
Eu de acum: Ascultă, nu am mult timp! Știu că totul este copleșitor și poate că nu vei realiza decât în câteva zile 
ceea ce se întâmplă acum, dar am multe să îți povestesc! 
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Eu de atunci: Vai ce vis, parcă ar fi chiar real! Presimt că trebuie să mă trezesc, am de repetat la bio. 
Eu de acum: Nu este un vis! Tu chiar ești aici, sau mai bine zis... eu. 
Eu de atunci: Așa... 
Eu de acum: Ei bine, eu sunt tu din viitor, mai precis din iulie 2021, și am decis că ar fi bine să te văd și să îți spun că 
în anii ce urmează aproape nimic nu va mai fi la fel. 
Eu de atunci: Ce vrei să spui? Cum să nu mai fie la fel?! 
Eu de acum: O să o iau cu începutul. Ai auzit vreodată de Corona virus? 
Eu de atunci: Cred că am auzit ceva pe la știri din întâmplare, dar nu i-am prea dat importanță. 
Eu de acum: Nu-i problemă! Momentan, bucură-te de clipă și nu îți bate capul cu asta, ai destul timp de aici încolo! 
Eu de atunci: Dar totuși... dacă ești din viitor.. cum va fi în excursia din Croația? Prindem vreme bună sau? 
Eu de acum: Sincer, nici nu știu dacă să îți spun sau nu. 
Eu de atunci: Haide, măi! Ca să știu și eu ce să îmi pun în bagaj. 
Eu de acum: Îmi pare rău să te anunț, dar nu vei mai merge! Nici tu, nici coechipierii tăi, doar liderul de grup se va 
duce! 
Eu de atunci: Nu, nu, nu, nu! Ar fi trebuit să fie prima mea excursie în străinătate singură! De ce nu mai merg? Fac 
eu ceva greșit? Spune-mi ca să pot schimba asta! 
Eu de acum: Nu, nimeni nu face nimic greșit! Doar că virusul de care îți spuneam se va împrăștia mai rapid decât ar 
fi anticipat oricine și se închid pretutindeni granițe, iar părinților le va fi teamă să nu rămâneți cumva blocați prin 
străinătate! 
Eu de atunci: Spuneai că liderul merge, el rămâne undeva blocat? 
Eu de acum: Nu, nu rămâne, dar când se întoarce va trebui să stea în carantină 14 zile, ceea ce și voi ar fi trebuit să 
faceți! 
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Eu de atunci: Păi și ce ar trebui să fac? Să nu mai dau banii pe biletele de avion? Să le spun că mă retrag? 
Eu de acum: Știam eu că nu trebuia să îți spun de asta! Să știi că pe viitor vei fi și mai nehotărâtă decât ești acum. 
Oricum și dacă îi dai, îi primești înapoi prin iunie. 
Eu de atunci: Mda, cred că renunț... că doar nu are rost! 
Eu de acum: Important e ca nimeni, dar nimeni să nu știe de micuța noastră conversație! 
Eu de atunci: Ok atunci! Lasă că văd eu cum fac! Apropo, arăți mai bine decât mine! 

* 
Eu de acum: Mersi! Mi-am lăsat și eu podoaba capilară să crească! A, și vezi că te apuci de sală la vară, după ce vii de 
la mare. 
Eu de atunci: Serios?! Am eu vreme de așa ceva? 
Eu de acum: O să ai destulă, mai ales cu școala online care urmează! 
Eu de atunci: Online? Asta înseamnă că nu mai merg la școală sau cum? 
Eu de acum: Fizic, nu! Dar veți face cu toții de acasă, online. 
Eu de atunci: Vai, dar multe se schimbă! Păi... și mai ajung și eu prin clasă sau ne vedem direct la Bac? 
Eu de acum: Da, în clasa a X-a, la început, vreo 3 zile și la sfârșit cam 2 luni. 
Eu de atunci: Păi și a XI-a? 
Eu de acum: Habar n-am încă! Acum sunt în vacanța de vară și eu. Săptămâna viitoare plec la mare și după, în tabăra 
aia la Sovata. 
Eu de atunci: Iar la Sovata?! Am mai fost de 3 ori acolo... 
Eu de acum: Da, dar lasă că vei fi încântată! După atâta vreme de stat în casă...! Plus că vei descoperi că îți place 
natura, mai mult ca înainte! 
Eu de atunci: A, fain! Altceva? Ce îmi mai place? 
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Eu de acum: Iarna, frigul, zăpada! 
Eu de atunci: În rest, mai pierd ceva așa important? 
Eu de acum: Știi că trebuia să merg în Franța, nu? 
Eu de atunci: Da! 
Eu de acum: Ei bine, se anulează! Vine pandemia și se închide totul. 
Eu de atunci: Se anulează?! Cum adică se închide totul? 
Eu de acum: Pentru a nu se mai răspândi virusul se decide ca toată lumea să stea în casă. De asemenea, 
restaurantele, terasele, hotelurile și multe altele, printre care și școlile or să se închidă, iar lumea o să ia o pauză de 
la cotidian.  
Eu de atunci: Ahaa, înțeleg. Dar noi avem voie să ieșim în parc sau în pădure să ne plimbăm, nu?! 
Eu de acum: Nup! Doar cu declarație putem ieși din casă și doar pentru treburi urgente sau pentru serviciu. 
Eu de atunci: Practic, închisoare...! Și și acum sunt aceleași reguli? 
Eu de acum: Ah, nu! Din 15 mai 2020 s-au relaxat lucrurile în România și cam și în restul lumii. 
Eu de atunci: Deci... am revenit la normal? 

* 
Eu de acum: Aproape, doar că acum trebuie să purtăm mască în spațiile publice închise și să facem teste pentru 
virus și chestii. 
Eu de atunci: Mască? Gen masca lui Zorro sau cum? 
Eu de acum: Nu! Mască chirurgicală, spun în timp ce scot una pe care o aveam mototolită în buzunar. 
Eu de atunci: A, da, m-am prins! 
Eu de acum: Ține-te bine să nu cazi! Poți să o păstrezi! 
Eu de atunci: Ok! 
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Eu de acum: Și mai trebuie să te mai rog ceva... mai lucrează și tu la încrederea în tine că nu prea îmi merge la faza 
asta momentan! 
Eu de atunci: Încerc, dar nu promit nimic. Auzi... dar eu nu prea am avut de câștigat anul ăsta în afară de acest glow-
up micuț, nu? 
Eu de acum: Ba da... Mai mult pe partea morală, ce-i drept, dar câștigi! 
Eu de atunci: E bine și așa! 
Eu de acum: De când cu on-line-ul, am participat la o grămadă de webinarii din care am învățat foarte multe lucruri 
din diverse domenii și care chiar mă vor ajuta! De exemplu, am învățat să folosesc mult mai multe aplicații și 
programe decât înainte. 
Eu de atunci: Ooo... fain! 
Eu de acum: O să participi și la un proiect eTwinning și o să îți faci prieteni din Italia, Portugalia, Turcia și mai multe. 
Eu de atunci: Și care o să fie webinarul meu preferat? 
Eu de acum: Nu prea cred că pot alege, adică o să avem așa de mulți invitați la clasă și toți atât de interesanți! 
Eu de atunci: Sună bine, prea bine chiar! 
Eu de acum: De asemenea... 
Eu de atunci: Mai e?! 
Eu de acum: DA! O să devii mai organizată, înveți să înveți logic, să îți iei notițe structurate și colorate. 
Eu de atunci: Ce bine! De asta chiar aveam nevoie! 
Eu de acum: Am învățat să prețuiesc fiecare clipă și să trăiesc în prezent, căci el este cel care îmi va defini viitorul 
și cel care contează cu adevărat! 
Eu de atunci: Serios?! Văd că le am și cu vorbele în viitor... 
Eu de acum: Hmmm... poate! 
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* 
Eu de atunci: Mă hotărăsc și eu unde mă duc la facultate? 
Eu de acum: Nu încă, dar în vara asta mi-am propus să fac asta, mai ales! 
Eu de atunci: Nu știu dacă mă bucur să aud asta sau nu, sincer. 
Eu de acum: Stai pe pace că avem destulă vreme! 
Eu de atunci: Acum, când te aud pe tine enumerând totul, realizez că, într-adevăr, am pierdut destul de multe 
lucruri materiale, dar m-am dezvoltat moral și am dobândit atât de multe experiențe frumoase, care sunt de N ori 
mai prețioase decât orice altceva! 
Eu de acum: Mă bucur că realizezi... sau realizez, spun zâmbind. 
Eu de atunci: Cu toată această discuție am și uitat să te întreb, cum am ajuns aici? Unde sunt? 
Eu de acum: Nu vezi?! La mare! Am ajuns... asta chiar nu îți pot spune. 
Eu de atunci: Cam sună a paradox! 
Eu de acum: Tocmai de asta, trebuie să fug! Sper să iei în seamă sfaturile mele și să nu fi schimbat prea multe 
lucruri în viața noastră reală! 
Eu de atunci: Aș fi narcisistă dacă ți-aș spune ,,te pup”, așa că PA! 
 
Acestea au fost ultimele cuvinte pe care le-am rostit înainte să mă așez pe nisipul fin și rece care îmi gâdilase 
tălpile în tot timpul întregii discuții. Nu știu dacă a fost o decizie proastă sau nu, dar podeaua din camera mea m-a 
primit cu brațele deschise în următoarea clipă. După un așa vis era normal să mă și trezesc astfel. Nu m-am putut 
ridica imediat, stăteam pe spate și încă eram acolo, cu gândul pe acea plajă, departe de grijile cotidiene. 
După încă alte câteva minute de „delir” realizez că strângeam ceva în mâna dreaptă, ceva ciudat... masca! 
Poate că nu a fost un vis până la urmă! 
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[] 

 
În multe privințe, m-am simțit de parcă anul care tocmai s-a încheia a trecut pe lângă mine − sau eu am trecut 
pe lângă el, așa cum trece gâsca prin apă. O apă care reușește cumva să fie și turbulentă și liniștită în 
același timp și care are proprietatea uluitoare de a te face să uiți complet momentul în care ai ajuns la mal. 
2Prin acest text am încercat să transmit un mesaj despre ițele mereu încurcate ale naturii umane, 
raportându-mă la evenimentele din ultimul an. Nebunia este mai contagioasă decât virusul în sine, și se 
manifestă în tot soiul de forme, de la cele mai inofensive până la cele mai abominabile. În textul meu am 
povestit despre un tip de nebunie care se află undeva între aceste două etaloane. Astfel, consider că partea 
cea mai interesantă a textului meu este însăși această exagerare a caracterelor umane, menită să scoată în 
evidență întocmai acest tip de nebunie, aceea alimentată de media și de circumstanțe, cu care ne confruntăm 
zi de zi, uneori chiar uitându-ne în oglindă. link-ul: https://www.powtoon.com/ws/fwVzhZqThOg/1/m 



Lecturiada 2021. Istoria unui posibil viitor 

192 
 

 
 
Întâi, s-au închis școlile. 
N-aș vrea să vă mint chiar de la primele cuvinte și să vă spun că au curs lacrimi amare de tristețe în rândul 
școlarilor. Ce-i drept, n-am venit să vă hrănesc cu minciuni gogonate, dar nici cu adevăruri cutremurătoare. Cred că 
o compunere descriptivă de 3000 de cuvinte plină de imagini artistice cu elevi de toate vârstele arzându-și caietele 
de chimie la lumina lumânărilor s-ar potrivi mai bine cu ceea ce a fost în sufletele noastre în acel moment – sau cel 
puțin în al meu.  
Anul 2020 a fost mai mult sau mai puțin un an de somn continuu – n-a trecut, în teorie, prea mult timp de atunci și cu 
toate astea sunt puține lucruri pe care mi le mai amintesc din acel an. Unul dintre ele, o amintire care îmi pătrunde 
printre gânduri cu o claritate înfiorătoare chiar în momentul în care aștern aceste cuvinte pe hârtie, nu este nicio 
alta decât după-amiaza în care l-am pierdut pe Diavolos. Ciudat nume pentru un câine, probabil că vă gândiți. Însă nu 
vi s-ar mi părea așa de ciudat dacă l-ați cunoaște așa cum îl cunosc – îl cunoșteam – eu. Era imens, îmi ajungea 
aproape până la talie, iar blana îi era albă și pătată ici-colo cu negru, de parcă un scriitor din secolul 18 și-ar fi 
scuturat penița asupra lui. Și avea comportamentul unei pisici, la modul că se lăsa mângâiat doar când avea chef și nu 
o dată îl văzusem alergând după șobolanii din curte, care, trebuie să recunosc, erau în număr mare. Țin minte că am 
întrebat-o pe bunica dacă a făcut vreo vrajă, la care ea a răspuns printr-o simplă ridicare din umeri pe care eu am 
interpretat-o ca pe un da – bunica le avea cu vrăjile; avea, gen, o sută de ani și cu toate astea pielea de pe față îi era 
întinsă și spatele drept. Orice copil de clasa a cincea ar fi crezut-o vrăjitoare, că doar era exclus să cred că arăta 
atât de tânără pentru vârsta ei datorită unui stil de viață sănătos sau datorită operațiilor estetice. Era cu mult mai 
plauzibilă varianta cu îmbăiatul în sângele fetelor tinere. Dar să lăsăm asta la o parte deocamdată. Vorbeam de 
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Diavolos, nu? Pe cât era de mare și de mofturos, pe atât era de fricos. Și pentru asta bunica nu avea nicio vrajă, așa 
că ne descurcam cum puteam. Aici intervine partea unde eu am făcut-o de oaie. Eram în fața calculatorului, la ora de 
chimie. Mama m-a lăsat să stau la țară doar dacă-i promiteam că intru la orele online, iar eu i-am spus că da, 
bineînțeles că o să intru. Ce pot să zic, eram un mincinos priceput încă de-atunci, unul care credea că bunica lui era 
vrăjitoare. Că doar ce alt motiv ar fi putut avea să-mi spună că dacă nu intru la ore mă transformă în găină? Nu 
părea că glumește, așa că m-am așezat cuminte în fața calculatorului și am intrat la oră. Biroul era chiar în fața 
geamului, ceea ce era un avantaj având în vedere faptul că trebuia să stau cu ochii pe câinele-pisică – o altă condiție 
a șederii mele la bunica la țară. Însă reacțiile chimice nu erau tocmai modul meu preferat de a-mi petrece 50 de 
minute din viață, și tocmai îmi instalasem un joc nou. Am dat volumul orei mai încet, însă nu chiar atât de încet încât 
să nu aud dacă sunt strigat, și am deschis într-o altă pagină jocul. Normal că n-am observat când s-a înnorat și a 
început să plouă, așa cum n-am auzit nici tunetele și nici pe doamna de chimie făcând prezența. Uitasem complet de 
Diavolos, câinele-pisică ce se temea de propria umbră, darămite de o furtună în toată regula. Am băgat de seamă 
doar atunci când un urlet sfâșietor a pătruns dincolo de căști și dincolo de sunetul împușcăturilor de pe fundal, mult 
după terminarea orei. Primul meu gând a fost „măcar nu miaună”, însă am împietrit în secunda următoare, dându-mi 
seama ce făcusem. Sau, mai bine zis, ce nu făcusem. Am zbughit-o afară, doar ca să mă intersectez în pragul ușii cu 
bunica – avea mâinile în șold și sprâncenele arcuite la mine, iar în mâini ținea o sticlă cu dop de plută – țin minte că 
m-am întrebat dacă toate vrăjitoarele își țineau otrăvurile în sticle cu dop de plută și dacă avea de gând să le 
folosească asupra mea. În schimb, s-a uitat la mine și pe un ton calm a zis: „Ei, ce aștepți? Du-te!” 
Ușor de zis, greu de făcut. Diavolos alerga fără țintă prin curte, parcă vrăjit, – scuzați expresia – și fără a poseda, 
în aparență, vreo intenție de a se opri și de a se purta ca un câine în toată firea. Dar se părea că atunci când bunica 
îl transformase în pisică nu se gândise că nu i-ar fi stricat câțiva neuroni în plus. Brusc și fără cale de întoarcere, 
câinele-pisică o zbughi către gard și dintr-un salt mult prea grațios pentru o făptură atât de mare, ajunse direct în 
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stradă. M-am uitat când la câine, când la casa din care tocmai ieșisem, de parcă mintea mi s-ar fi golit pe nepusă 
masă de orice ar fi putut fi câtuși de puțin util în situația dată – câinele îți fuge de acasă, cuprins de streche, iar 
bunică-ta e o vrăjitoare care are să te transforme în găină dacă ieși din cuvântul ei. A apărut ca o boare în cadrul 
ușii, făcându-mi semne disperate să intru în casă 
— Unde te mănâncă? Uită-te în jur! șuieră ea. Temător, m-am uitat în jur, apoi mi-am întors privirea confuză asupra 
ei.  
— Unde să mă mănânce? am întrebat. Nu voiai să mă duc după el? 
— Ba da, a răspuns ea, pe un ton iritat, însă în loc să-l prinzi, n-ai făcut altceva decât să te uiți la el! Acum nu mai e. 
Tot ce trece gardul e pierdut pe vecie. Întreab-o pe găina Hildegard. Doar ce l-a pierdut săptămâna trecută pe 
dragul ei soț, cocoșul Petrișor! 
Își șterse teatral o lacrimă din colțul ochiului.  
— De ce nu te-ai dus după el? Ai fi putut să-l rogi pe vecinul, pe nenea Puiu. E băiat bun, sigur te-ar fi ajutat. Sau, 
vocea îmi coborî până deveni o șoaptă, ai fi putut face o vrajă? 
Ea își miji ochii, încercând să deslușească sensul cuvintelor mele. Se calmă apoi, și îmi atinse fruntea cu dosul palmei. 
— Vrajă? Of, dragul mamii, cred că ai febră...  
Ochii i se întunecară, ca și cum și-ar fi amintit ceva crucial, iar mâna ei îmi părăsi cu repeziciune fruntea.  
— Febră! Ai febră! strigă ea, făcându-mă să tresar zgomotos. Afară! Afară din casa mea! Afară, cu virusul tău cu 
tot! N-ar fi trebuit s-o las să mi te aducă, n-ar fi trebuit... 
Se uită din nou la mine, măsurându-mă din cap până în picioare, iar strălucirea din ochii ei mă speria de-a dreptul. Un 
cocktail de nebunie și prostie. 
— Mamaie, dar încă mai plouă... 
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— Ai venit să-mi pui 5G în creier, ei? strigă ea din nou, cu mâinile înfipte în șolduri. Piei din ochii mei! Tu și 
blestemata de maică-ta care mi te-a adus aici, și câinele ăla împelițat care nici măcar nu știa să miaune! Ia și virusul 
cu tine când pleci!  
Ce era să fac, am ieșit. Ploua, pelerina mea era agățată în cuier și se mai și lăsa întunericul, dar am pornit pe stradă 
după Diavolos, care avea deja un avans considerabil în fața mea. Am bătut la pas strada de mai multe ori, însă fără 
rezultat. Mergeam de unul singur, așteptând... ce? câinele? Pe mama, să vină să mă ia? Poliția în căutare de cetățeni 
care nu respectă carantina și nici măcar mască nu-și pun? Însă niciuna dintre acestea n-a apărut, așa că m-am întors 
la bunică-mea, care probabil că nu era vrăjitoare, ci doar nebună în fază terminală. M-am strecurat pe ușa din spate, 
mi-am luat telefonul și am sunat-o pe mama să vină să mă ia. Niciunul din noi n-avea să mi aducă vreodată vorba 
despre incidentul cu bunica. 
 
A trecut ceva timp de atunci. Bunica a murit la două luni distanță, însă nu din cauza virusului. Foamea i-a făcut de 
petrecanie – proviziile i se terminaseră și n-ar fi ieșit nici în ruptul capului până la magazinul din colț, de teamă să nu 
contacteze virusul și să i se planteze 5G în creier. Măcar de-ar fi fost vrăjitoare, m-am gândit, ar fi putut să-l 
invoce pe Lucifer să-i aducă o farfurie de ciorbă.  
 
Ei, și asta e povestea mea, o poveste despre cât de fatală poate fi prostia, mai ales atunci când intră în contact cu 
nebunia. Dacă alegeți să mă credeți sau nu, de-aici nu mai depinde de mine. Cum spuneam, nu-s vreun mincinos 
nerușinat, dar nici un adept al adevărului absolut. 
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Consider că partea cea mai interesantă a 
textului meu este momentul când Rebeca a 
reușit să-și termine cartea. Pentru mine, 
Rebeca reprezintă mai mult decât un personaj, 
ea înfățișează persoana care aș fi dorit să fiu 
în timpul pandemiei dar la care nu am lucrat. 
Ideea cărții mi s-a părut ceva la care aș putea 
lucra cu adevărat, însă am decis că este un 
lucru mult mai important pentru Rebeca decât 
ar fi pentru mine. 
De asemenea, timpul pe care l-a petrecut 
personajul pentru a-și termina proiectul pentru 
mine semnifică foarte mult. Am dorit ca 
personajul meu să arate că în timpul unei crize 
sanitare este posibil să te distrezi în timp ce ai 
grijă de alții și că oricât de ocupată și stresată 
ar fi putut fi, cartea și procesul de a o creea o 
va face fericită chiar dacă este doar pentru 
cinci minute. 
Prin acest text și mai ales prin acest moment 
al istorisirii, am vrut să-mi demonstrez că dacă 
Rebeca poate, atunci cu toții o putem face.  
https://www.youtube.com/watch?v=5HVV0vaK
1-E&feature=youtu.be 
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Pe cuvântul meu de elev în pandemie! Această perioadă a fost precum un război nuclear de care te ascunzi într-un 
bunker unde ești teafăr fără a-ți păsa de cei de la suprafață. 
Pot spune că a fost mai mult o perioadă a creativității și eliberării spiritului decât un chin, cel puțin pentru mine. 
Mă numesc Rebeca și am intrat în carantină în martie anul trecut, în 2020, când am crezut că voi fi aruncată într-un 
vulcan ce va erupe cu teme, teste, ascultări online, însă pot să va spun că nu a fost așa. 
La început, mi s-a părut foarte plictisitor să stau în pat făcând nimic, uitându-mă pe YouTube sau învățând pentru a 
doua zi, așa că am început să mă uit pe pereți și să-mi las imaginația să zboare. Nu a fost pe atât de greu pe cât o 
fac alții să pară. Pur și simplu te lași purtată de orice gând și îl transformi într-o poveste. Prima dată mi-am imaginat 
o pădure, apoi câteva case, mi-am creat un orășel iar apoi, totul a venit de la sine, însă acum vine întrebarea: 
„De unde așa mult timp?” 
Online totul era plictisitor și monoton, ori orele de chimie sau alte materii erau întrerupte de Wi-Fi-ul profesorilor, 
ori nu mai mergea platforma școlii. La un moment dat, profesorii s-au săturat de noi și de problemele tehnice așa că 
au început să ne trimită lecțiile și să ne lase în pace. De aici provine timpul meu liber, sau cel puțin așa a fost până în 
iunie cand s-a terminat anul școlar. 
Cu timpul am ajuns să îmi scriu pe foi despre orașul meu, l-am numit „Locul unde îți bate inima” deoarece copacii 
erau precum neuronii și sinapsele lor, însă aici se întâlneau crengile într-un punct comun, acela fiind locul unde bate 
inima fiecărui locuitor al orașului.  
Inimile celor din oraș se sincronizau, indiferent de vârstă sau sex. 
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Într-un final, m-am decis să scriu o carte despre asta, numind-o după numele orașului. Mi-a luat aproximativ doua 
luni ca să scriu zece capitole, iar când ajunsesem aproape de punctul culminant al cărții, școala începuse. 
Pe cuvântul meu de elev în pandemie că nu mă așteptam la aparate de ultimă generație, internet de maximă calitate 
și profesori foarte motivați să predea! Am avut un nod în gât în momentul acela care îmi spunea că nu voi termina 
cartea prea curând, sau cel puțin că nu voi mai avea așa de mult timp pentru ea, ceea ce a fost adevărat. 
Intrasem în clasa a X-a și materia nu era cu mult mai grea sau mai dificilă față de cea de anul trecut, însă profesorii 
au decis că din moment ce am avut așa mult timp liber, ar trebui să ne axăm mai mult pe școală anul acesta, pentru a 
compensa pentru timpul pierdut, puteam să-mi iau la revedere de la carte. 
Mă trezeam cu teste și teme în fiecare săptămână, zilele de weekend erau aglomerate, de abia de îmi găseam timp 
pentru scris, însă am reușit să o fac. Scriam câte cinci minute în fiecare zi. 
Chiar dacă mă axam pe școală, atenția mea era întotdeauna asupra cărții. Am terminat-o cu două săptămâni înainte 
de vacanța de iarnă. Reușisem să o public cu ajutorul unei profesoare iar până la finalul vacanței vândusem deja 
aproape cincizeci de exemplare. 
Reușisem să termin cartea și datorită colegilor. Fiecare își alegea o materie și făcea tema, ca mai apoi să o dea mai 
departe colegilor. Toți făceam așa, se schimbau rolurile în fiecare săptămână. Asta m-a ajutat să scriu mai mult 
decât aș fi putut singură. 
În timpul vacanței de iarnă nu m-am preocupat cu verificarea email-urilor sau să vorbesc cu profesorii. M-am 
recreat și am petrecut timpul cu familia. După vacanța de iarnă, când am ajuns la școală, profesoara de română, care 
m-a ajutat să corectez și să public cartea, m-a anunțat că am vândut treizeci de exemplare și încă douăzeci sunt în 
drum către biblioteci. 
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M-am simțit de parcă aș fi luat zece la evaluarea națională, chiar și mai bine de atât! Cartea mea era apreciată, 
chiar dacă mai erau recenzii ce subliniau greșeli de exprimare sau arătau cu degetul spre finalul care era un pic cam 
grăbit. 
Oricât aș fi negat, finalul fusese, într-adevăr, un pic cam aruncat pe foaie. Pe scurt, iată despre ce era vorba: în 
acel orășel, cineva rupsese inima pădurii iar oamenii au început să moară din cauză că inimile lor băteau diferit. Unii 
își simțeau inima că bate cu 100bpm, în timp ce inima altora bătea mai încet. 
Un băiat care nu fusese niciodată în sincron cu ceilalți, reușește să se sacrifice, salvând și devenind el inima orașului. 
Astfel, fiecare cetățean se sincronizează cu noua inima, și cu ceilalți din jur. 
La început, popularitatea și întrebările mi s-au părut copleșitoare și obositoare, însă colegii și profesorii erau foarte 
mândri de mine, iar asta m-a făcut foarte fericită. 
 
Pandemia a cam luat sfârșit, vaccinurile au început să se administreze, iar acum putem merge la școală fără 
probleme. 
Cât despre mine, eu am vândut până acum 270 de exemplare din cartea mea. Profesorii s-au calmat cu testele și 
ascultările iar acum este mult mai ușor să lucrezi la ceea ce-ți place. M-am apucat de lucrat la o altă carte, care 
sper că va fi cu mult mai bună decât debutul. 
Deși mi-aș mai dori să mai am așa mult timp liber precum am avut din martie până in august, memoriile rămase în 
urma pandemiei îmi vor prinde bine iar dorința secretă ca să am mai mult timp pentru scris va rămâne ca rădăcină a 
noii mele cărți. 
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[] 

 
Acum sunt Rianna, doar o fată de 16 ani, nu prea vorbăreață. Mă 
consider o melancolică, asta datorită faptului că sunt o visătoare. Îmi 
place să mă gândesc la orice și să analizez totul în amănunt.  
Ceea ce iubesc să fac este să călătoresc, să scriu (poezii, în special), 
să mănânc, să fac poze, să croșetez, să gătesc, deși de cele mai multe 
ori există riscul de a da foc bucătăriei, să îmi smotocesc câinii și, 
printre multe altele, să ajut oamenii, cu toate că, uneori, nu primesc 
nici măcar un zâmbet în schimb. Pandemia m-a învățat că există atâtea 
lucruri nedescoperite, atât în jurul nostru, cât și atunci când vine vorba 
de propria noastră persoană, și că trebuie să apreciem mai mult micile 
detalii, persoanele care te caută inclusiv când o pandemie lovește 
întreaga planetă și să iubim compania noastră. Merg pe principiul că 
nimic nu este întâmplător și toate se întâmplă cu un motiv! 
https://drive.google.com/file/d/1WzvVVdTV1Vvf3o5nGfLDYwbPbNNCIe
BZ/view 
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Undeva… Cândva… 
Dragul meu jurnal, 
A trecut ceva timp de când nu ai mai auzit nimic de mine. Recunosc, sunt o delăsătoare, o lașă atunci când vine vorba 
de propriile mele gânduri... Zilele ce au trecut, rapid de altfel, pentru mine au însemnat o provocare. Ceasul a 
continuat să ticăie, însă timpul a înghețat, făcându-mă să uit cum să trăiesc prezentul. Totul pare greu de înțeles, 
așa-i? La fel de nedumerită am fost și eu până să aflu firul poveștii și viața mea să ia o altă întorsătură. 
Totul începe cu o știre la televizor, un anunț a cărui credibilitate a fost luată în glumă, în prim-plan, tratată, fiindcă 
o altă,invenție, o scornire,ce nu ar, putea,să ne influențeze,în,vreun,fel. Cu toții am tratat cu superficialitate cele 
auzite, asta până când, ușor, ușor, totul a devenit realitate și adevăr. Un virus începuse să pună monopol pe oameni și 
să se răspândească, obligându-ne, astfel, să uităm tot ceea ce presupunea normalitatea până în acel moment. Școlile 
s-au închis, oamenii se distanțau, măștile au apărut, spitalele s-au umplut, iar frica ne-a cuprins. Orașele au început 
să devină tăcute, triste, dominate de o liniște absolută și o teamă ce umbla nestingherită pe străzi. Nimeni nu știa 
ce urma să se întâmple sau cum se va desfășura viața noastră în continuare. 
La început, m-am bucurat de șederea mea acasă și închiderea școlilor, pentru că, sincer, în mintea cărui copil 
vacanța nu este o idee bună? Totuși, mai târziu, am aflat că „vacanța", de care eram bucuroasă, avea să devină 
permanentă și monotonă, zilele să se repete și să fac același lucru mereu și mereu, iar și iar. Orele au fost mutate în 
format electronic, tehnologia și online-ul devenind ceva mai mult decât necesar, mai degrabă esențial, nelipsit, 
principalul și singurul mod de interacțiune. Eram forțați să ne descurcăm și să învățăm să trăim așa, departe unii de 
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alții, departe de interacțiune și departe de ceea ce iubeam. O adevărată pandemie a început, marcându-ne pe 
fiecare în mod diferit și unic, pe unii mai mult decât pe alții. 
Ce am simțit? Nu pot exprima! Am trecut prin toate stările și emoțiile posibile. Puteam să trec de la agonie la extaz 
numai într-o singură zi! Erau momente când noaptea stăteam și mă gândeam dacă doar eu nu știu ce simt sau mai 
sunt și alte persoane ca mine. Începusem să mă plictisesc de tot și toate, să nu-mi mai facă plăcere nimic și să nu 
mai știu să mă bucur. În afara casei mă simțeam o sălbatică la vederea oamenilor. Pierdusem orice urmă de 
relaționare și îmi era teamă de virus. Întotdeauna gândul că, poate, mă pot îmbolnăvi și le pot transmite celor din 
familia mea, dar și altora, era constant. Mintea îmi fusese cea mai afectată și, între timp, destul de târziu, am 
descoperit că asta mă dobora mai tare decâ tvirusul în sine. Zic „destul de târziu”,  pentru că, de ceea ce fugi, de 
aia nu scapi. Zis și făcut! Mi-a trebuit să simt pe pielea mea ce înseamnă virusul ca să îmi schimb puțin percepția 
despre pandemie, să las teama la o parte, să fiu un om matur, conștiincios, să știu să am grijă și să respect regulile 
de protecție, dar, de data asta, într-un sentiment mult mai liniștit și asumat. 
Îmi era dor de prietenii mei și timpul cu ei, fizic. Când nu aveam ce face, mă uitam peste fotografii și îmi aduceam 
aminte de momentele cu ei. În capul meu rulau toate amintirile, toate năzbâtiile, toate emoțiile. Simțeam tristețe și 
singurătate! Cum să ne mai facem noi amintiri în această situație? Pandemia era o enigmă pentru mine, un labirint, un 
puzzle greu de asamblat, o întrebare fără răspuns, însă acum înseamnă total altceva. Nu am reușit să îi deslușesc 
toate misterele și, probabil, va urmă să mă surprindă în continuare, dar am reușitsă o îmblânzesc. Din lupul mare și 
rău a devenit măcar puțin țapul ispășitor, mereu imprevizibil! Consider că nimic nu este întâmplător și, poate, 
această pandemie a avut un rol în maturizarea și descoperirea noastră. Am învățat lucruri noi, pe care voiam să le 
învățăm, sau nu, am petrecut timp cu familia, cu noi înșine, am dezvoltat încredere și stimă față de propria persoană, 
am adugat noi pași în șirul activităților iubite, am început să punem preț mai mult pe ce ne înconjoară și să trăim 
clipele și mai intens, pentru că niciodată nu știi ce îți poate adduce ziua de mâine. 
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Pentru mine, pandemia însemna și înseamnă autocunoaștere, un mod de a lucre zi de zi în perfecționarea mea și a 
idealurilor mele, o lecție în formarea și pregătirea mea pentru ceea ce urmează. În tot acest timp am pierdut multe: 
prieteni, momente, experiențe, viața mea ca liceană, unele dintre cele mai frumoase perioade ale adolescenței; însă, 
vezi, tu, dragă jurnalule, am și câștigat, în același timp, nenumărate lucruri de care sunt mândră! Am câștigat, chiar 
dacă a fost greu și m-am simțit pierdută și confuză, oameni de suflet, care s-au dovedit a fi lângă mine chiar și în 
momentele grele și, astfel, am privit partea plină a paharului! 
Ar mai fi multe de zis despre cele întâmplate, însă mi-ar trebui mai mult de un an ca să te pot face să înțelegi, cu 
adevărat, prin ce am trecut. Tot ce era mai important și necesar a fost împărtășit. Urmează aventuri noi, pe care le 
vom afla împreună.  
Până atunci, rămas bun! 
A ta, 
DOAR EU, RIANNA… 
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Rebeca Alexandra Drăghici, 12 ani, Colegiul Economic Emanuil Gojdu, Hunedoara, coord. Mariana Stoica 
Alexandru Firondoiu, 18 ani, Colegiul Tehnic nr. 2, Tg. Jiu, coord. Cristina Liliana Diaconița 
Rareș Geamăn, 11 ani, Școala Gimnazială Valea Moldovei, coord. Mihaela Cristina Timu 
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Daria Ghica, 17 ani, Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea, coord. Geanina Oprea 
Gabriela Daniela Giuran, 15 ani, Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea, coord. Geanina Oprea 
Larisa Maria Gîdei, 12 ani, CțIș.olegiul Economic Emanuil Gojdu, Hunedoara, coord. Mariana Stoica 
Dragoș Grigore-Șerban, 11 ani, Colegiul Național Moise Nicoară, Arad, coord. Camelia Circa-Chirilă 
Matei Hotăranu, 12ani, Liceul Internațional Ioanid, București, coord. Natașa-Delia Maier 
Daria Ioana Horvat, 12 ani, Valea Moldovei, Suceava, coord. Mihaela Cristina Timu 
Matei Ianul, 12 ani, Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Sibiu, coord. Marcela Ciobănuc 
Andrei Lupui, 16 ani, Liceul Tehnologic nr. 2, Tg. Jiu, coord. Cristina Liliana Diaconița 
Diana Manole, 16 ani, Colegiul Economic Virgil Madgearu, Galați, coord. Simona Stoica 
Arianna Maxim, 11 ani, Școala Gimnazială nr. 7, Botoșani, coord. Ramona Carcea 
Ana Maria Marin, 12 ani, Școala Gimnazială Valea Moldovei, jud. Suceava, coord. Mihaela Cristina Timu 
Amilin Teodora Mitu, Școala Gimnazială Grigore Hagiu, Târgu-Bujor, coord. Nicoleta Mitu 
Anisia Oncioiu, 12 ani, Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Sibiu, coord. Marcela Ciobănuc 
Iustin Pătrășconiu, 13 ani, Școala Gimnazială Sf. Nicolae, Tg. Jiu, Elena Lumezeanu 
Sofia-Elena Prelipceanu, 13 ani, Colegiul Național, Rădăuți, coord. Beatrice Halip 
Matei Octavian Simion, 12 ani, Liceul Internațional Ioanid, București, coord. Natașa-Delia Maier 
Arina Stanciu, 16 ani, Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Rm.Vâlcea, coord. Geanina Oprea 
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Patricia Tamaș, 12ani, clasa a VI-a D, Șc. Gim. Nr. 11, Oradea, coord. Sanda Checicheiș 
Andreea Teleșpan, 12 ani, Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Sibiu, coord. Marcela Ciobănuc  
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