Câteva cuvinte pentru început
Reproducem din scrisoarea prin care „Revista cercurilor de lectură” anunţa cea de-a doua ediţie a concursului de scriere creativă:
„Dragi membri şi viitori membri ai cercurilor/cluburilor/atelierelor de lectură şi de scriere, elevi de la primară, gimnaziu şi liceu,
Provocarea numită ,,Planeta pitică” a avut succes. Aţi scris cu râvnă şi talent, ne-aţi luat premiile iar cele mai bune povestiri au fost publicate online
(vezi 100 de poveşti cu sori şi pitice/www.anpro.ro/paginaCercuri de lectură), aşa că ne-am gândit să vă supunem unei alte probe. De data aceasta,
veţi fi împărţiţi în două categorii, clasele III-VI şi VII-XI.
Vouă, celor din prima categorie, elevi din clasele III-VI, vă propunem să scrieţi un text cu titlul Jurnalulunui/unor puşti. Puştii veţi fi voi sau vor fi
personaje create de voi care simt nevoia să se destăinuie. Jurnalul poate fi unul ,,clasic” sau unul în benzi desenate, precum cel cu acelaşi nume scris de
Jeff Kinney (Editura Arthur, 2010). Ne aşteptăm să scrieţi despre problemele voastre de fiecare zi, fie din familie sau de la şcoală, fie din grupul de
prieteni şi despre soluţiile pe care le-aţi găsit (sau nu). Jurnalul poate avea un singur autor sau poate fi al unui grup (de prieteni, colegi, membri ai
familiei). Nu uitaţi să respectaţi forma impusă, respectiv cea de jurnal!
Pe voi, cei din a doua categorie, clasele VII-XI, vă provocăm să scrieţi un text pornind de la titlul Primul meu /Prima mea... Poate fi primul sărut,
prima carte citită, prima minciună, prima întâlnire, prima notă proastă etc.
Un scriitor adevărat, chiar dacă porneşte de la experienţa proprie, nu rămâne niciodată numai la aceasta. E important să ştie cum au abordat şi alţii o
temă, ceea ce nu înseamnă că trebuie să-i şi imite. Vă recomandăm, ca punct de plecare în „documentarea scriitoricească, seria «Prima dată», îngrijită de
Laura Albulescu (Grupul Editorial ART).”
Ne-am bucurat că aţi răspuns provocării noastre şi, faţă de prima ediţie, am primit de trei ori mai multe texte de la copii şi adolescenţi din sate
ori din oraşe mai mari şi mai mici, practic, acoperind întreaga ţară. Cele o sută de jurnale şi povestiri publicate în acest volum sunt o selecţie din
ceea ce ne-aţi trimis. De data aceasta juriul a optat ca principal criteriu pentru varietate, încercând să surprindă din sute de bucăţele o imagine
de ansamblu: cine sunteţi voi, copiii şi adolescenţii, acestui moment? ce preocupări aveţi? care sunt lecturile voastre? care au fost primele
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voastre dileme? dar împliniri? sunteţi la fel sau foarte diferiţi de generaţiile de dinainte? Probabil citindu-vă cartea, voi veţi răspunde într-un fel
– „Da, suntem unici!” – iar profesorii şi părinţii voştri într-alt fel – „Până la urmă nici nu sunt atât de diferiţi de cum eram noi la vârsta lor.”.
Ne-am bucurat că în multe cazuri, ca membri ai cercurilor de lectură, aţi făcut publicitate şi aţi organizat şi aţi jurizat concursul în propria
şcoală, strângând în volume cele mai interesante texte.
Ne-am bucurat că ne-am întâlnit cu unii dintre voi la Lecturiada elevilor, participând cu entuziasmla ateliere şi concursuri sau lansându-vă
propriile poveşti.
Dar lucrurile merg mai departe. Editura ART a publicat anul acesta în mai, cel de al treilea volum din Jurnalul unui puşti. Şi mai sunt încă
două... Probabil că până acum a fost scris şi cel de-al şaselea volum. Iar în colecţia Prima dată a fost lansat volumul Primul meu Job.
Sperăm că şi voi vă ţineţi în continuare jurnalele sau continuaţi să scrieţi poveşti, poate despre alţii sau poate despre voi şi – cine ştie? – peste
doi-trei ani veţi fi printre „cei mai activi jurnalişti, scriitori, traducători, artişti români ai momentului” pentru care se vor bate editurile.
Însă pentru aceasta nu uitaţi cuvintele lui Mario Vargas Llosa cu care încheiam scrisoarea prin care anunţam concursul: „Nu există romancieri
precoce. Toţi marii, admirabilii romancieri au fost la început condeieri ucenici, al căror talent s-a consolidat pe îndelete, pe bază de statornicie şi
de convingere. E foarteîncurajator– nu-i aşa?” (Mario Vargas Llosa, Scrisori către un tânăr romancier).
Mulţumim profesorilor şi părinţilor care v-au încurajat să participaţi la concursul nostru.
Monica Onojescu
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Jurnalul unei puştoaice
07.03.2011

Dragul meu jurnal,
Aseară am adormit foarte târziu şi azi dimineaţă m-am
trezit greu şi eram neodihnită. Fiind somnoroasă tare, mam pregătit încet şi am pornit târziu spre şcoală.
Prima oră era matematica. La mate, profu explica, explica
dar eu n-am înţeles nimic. Probabil dacă m-aş vedea în
oglindă aş vedea o faţă lungă de cal. Abia am aşteptat să se
termine ora. După aceea am avut o oră liberă pentru că
diriga noastră s-a îmbolnăvit şi n-a venit la şcoală. Mi-a
părut rău că a lipsit pentru că am ratat o oră interesantă.
La ora de gimnastică am jucat şah cu Orsolya. După aceea
a venit ora de franceză. Ce circ! Ce nervi! (Pe profă dar, şi



pe mine.) Aş vrea să urlu dar ştiu foarte bine că nu am voie ). Câteodată băieţii aşa se bat, că noi, fetele, trebuie să ieşim
din clasă. E ORIBIL! PFUI! La franceză am dat test. Testul a fost puţin cam greu dar, cumva, m-am descurcat. Eu sunt o
fată bună, nu mă deranjează când cineva copiază de la mine, dar e o problemă când apare lanţul slăbiciunilor şi lucrarea mea



ajunge la mai mulţi şi mi se spune – CULMEA
- că eu am copiat. Asta-i naşpa! Pál întotdeauna îi spune profei că
cineva copiază. Dar şi el copiază! E un MINCINOS!!!
5
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După ore am venit acasă, mi-am făcut temele şi am învăţat.
Mama întotdeauna mă ascultă şi mă ajută dar, câteodată, sunt
supărată pe ea că nu mă lasă să fac unele lucruri şi îmi zice că
ea are dreptate. Mie nu mi se pare aşa! După aceea am citit, am
ascultat muzică iar acum îmi
scriu jurnalul. În seara asta vreau să mă culc devreme ca să fiu
odihnită pe măine.
Albert Reka, 12 ani
Şcoala cu Clasele I-VIII Luna de Sus, Cluj
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Iuliana Blendea, 12 ani, Liceul Ferdinand, Sighetul Marmaţiei
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Jurnalul lui Andrei
Luni, 12 decembrie sau ÎNCEPUTUL
Astăzi a fost prima zi la şcoala cea nouă, din Bucureşti. Încă de la început mi-am făcut o impresie
proastă. Li se stricase centrala şi era mai frig înăuntru decât afară. Am fost repartizat la clasa a V-a A
care era la etajul trei. Măcar m-am încălzit urcând până acolo. Când am ajuns în clasă, cu toŃii aveau
gecile pe ei. M-am speriat că era un urs la catedră. Dar de fapt era noua mea dirigintă, într-o haină
de blană periculos de reală. Cred că n-am făcut o impresie prea bună. Şi m-am mai speriat o dată
când şi-a pus ochelarii ca să mă prezinte colegilor. Pe feŃele „colegilor” se vedea expresia aceea de
„alt fraier ciudat” pe care o mai văzusem de vreo… dar asta nu este important. Ştiu doar că am văzuto de vreoooooo… dar nici asta nu e important. Oricum, am primit orarul care părea la fel de greu ca şi
cel vechi. Apoi diriginta mi-a prezentat colegii: Lucica, Sanda, Gavril, Matei, Dorel, Augustin, Iosif,
Isidora, Teofila, Barbara, Ovidiu, Simona, Covaci, Pavel, David si Elisabeta. Cu ei urma să-mi petrec în
continuare anii. Aşa a început lupta…
MarŃi 13 decembrie sau NOII COLEGI
Astăzi mi-am făcut primii prieteni. Nu ştiu dacă a fost o idee prea inspirată având în vedere ziua. Ei se
numesc: Dorel, Iosif, Isidora, Teofila şi încă câŃiva. De la ei am aflat că în clasă copiii sunt împărŃiŃi în trei
grupuri. Popularii, de mijloc şi ceilalŃi. Asta din punctul de vedere al lui Augustin – cel mai popular din
clasă. Apoi clasamentul este: Sanda – cea mai fiŃoasă, Elisabeta ea mai frumoasă, Covaci – „căŃelul”
lui Augustin. Apoi urmează locul al doilea: Simona – cea mai deşteaptă, Ovidiu – şoarecele de
bibliotecă, David – „Da Vinci”, Barbara – gimnasta, Gavril – gamer-ul (stă la calculator şapte ore pe
zi??!!!?!), Pavel – omul bun la toate, Matei – „ciripitorul” dirigintei (ăla care ne pârăşte pe toŃi). Şi restul:
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Teofila – cea mai bolnăvicioasă fată (pe care o ştiu şi o voi şti vreodată), Isidora – cântăreaŃa clasei
(datorită ei am aflat că am o sensibilitate crescută la urechi), Dorel – visătorul cu ochi deschişi, Iosif –
„îngeraşul” clasei sau favoritul dirigintei. Deşi cred că n-am făcut o alegere prea bună, mă consolează
faptul că sunt exact ca mine. Mi-am mai făcut şi nişte prieteni din grupa ,,a doua”. Însă cu grupa întâi,
nici un semnal pe radar. De fiecare dată când vreau să mă apropii de ei ori pleacă pe neaşteptate,
ori trebuie să mănânce, ori trebuie să returneze o carte la bibliotecă(?!). Sfinte, da chiar aşa urât
miros? Nu cred. Asta nu mi-a spus-o decât mama, tata, fratele mai mare, sora cea mică, cei şapte
verişori, şi încă vreooo… douăzeci de rude; şi profesorul de sport. Oricum, o să mai încerc de câteva ori
să mă împrietenesc cu ei în zilele următoare.
Miercuri, 14 decembrie sau CONFLICTUL
Astăzi am aflat de ce mă evită prima grupă. Deoarece sunt cu „ceilalŃi”. Asta mi-a spus-o în faŃă
Augustin, „conducătorul conducătorilor”, când am încercat să mă apropiu de ei. Mi-a zis că n-are ce
vorbi cu mine atâta timp cât stau cu inferiorii, cum îi numeşte el. A plecat foarte repede ca şi când s-ar
fi putut îmbolnăvi de la mine. Dar nu a plecat destul de repede ca să uite să îi spună lui Covaci să îmi
lase o amintire în legătură cu discuŃia asta. A trebuit să pun gheaŃă unde m-a lovit. Am înŃeles că
dacă vreau să fiu de partea cuiva şi să stea cineva cu mine trebuia să fiu împotriva celor populari. Dar
cred că am început prea devreme. În pauza de masă, stăteam împreună cu David, când a apărut
Augustin care se plimba alături de „căŃeluş”. Cum a ieşit, din mers a luat punga de mâncare a unui
băiat dintr-a-ntâia care a început să plângă când l-a ameninŃat Covaci. Nu ştiu ce am avut în
momentul acela, dar când mi-am dat seama ce fac, m-am trezit cu Augustin la pământ în faŃa mea şi
cu Covaci care aştepta nedumerit ordinele stăpânului. I-am dat punga înapoi băiatului, care, după
un zâmbet scurt, a mers repede în clasa sa. Uimitor m-am întors acasă în siguranŃă, fără nimic rupt;
pentru prima dată în istoria şcolii Matei a tăcut mâlc. Şi spre uimirea învăŃătoarei din I C, toŃi elevii săi
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mi-au făcut cu mâna când se pregăteau să plece acasă.
Joi, 15 decembrie sau eroism
Astăzi a fost o întreagă nebunie. Dar una printre cele mai tari nebunii pe care le-am făcut. Totul
începuse normal, ca într-o zi obişnuită. Au venit testele de marŃi (am luat un nouă la matematică)
când, deodată, un om mascat a intrat în clasă cu un pistol cât se poate de adevărat. Urmându-i
instrucŃiunile, cu toŃii am mers la recepŃia şcolii, o sală mare şi rotundă. Toată şcoala era înăuntru. De
afară, sirenele poliŃie Ńiuiau şi mai multe voci Ńipau.Erau trei oameni mascaŃi în total. ToŃi erau la
fereastră, negociind cu poliŃia. Profitând de un moment de neatenŃie, am fugit sub privirile întregii şcoli
şi m-am ascuns în toaletă. Deodată, am auzit paşi îndreptându-se spre mine. Uitându-mă pe furiş, am
văzut că este unul din oamenii mascaŃi. Fugea. I-am pus piedică şi nu ştiu cum a căzut că a dat cu
capul de perete şi a leşinat. Dar surpriză… Din capătul holului, iar se auzeau paşi. Era alt mascat. Nu ma văzut, dar cred că l-a vazut pe amicul său căzut. Când a ajuns la el, era cu spatele la mine. I-am dat
în cap cu pistolul prietenului său. A căzut şi nu s-a mai ridicat. Am mers înapoi la recepŃie, unde cel deal treilea mascat a îndreptat pistolul spre mine, dar chiar atunci uşa din spatele său s-a deschis,
doborându-l la podea. Era un poliŃist solid. Toată şcoala a ieşit afară unde părinŃii copiilor aşteptau
disperaŃi. Când au aflat că eu eram „eroul”, au fost gata, gata să mă sufoce cu îmbrăŃişări. Am apărut
şi la ştirile locale de seară. Abia aştept să văd faŃa colegilor măine, deoarece n-am avut timp să discut
cu ei. Dintre toate, cel mai tare vreau s-o văd pe cea a lui Augustin. În seara aceasta am avut o cină
specială în familie, cu prăjituri şi tort.
Vineri,16 decembrie sau GLORIE
Este clar că fapta de ieri a schimbat părerea şcolii despre mine. Astfel, m-am transformat din cel nouvenit în cel mai faimos copil din şcoală.Cum am intrat în curtea şcolii, elevii din clasele mai mari m-au
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salutat şi m-au întrebat dacă vreau să mănânc împreună cu ei. Şi tot restul zile a mers din bine în mai
bine. Astfel, am luat trei de zece astăzi (în premieră), directorul a venit în clasă şi m-a invitat în biroul
său unde am mâncat o prăjitură şi astfel am scăpat de ora de engleză (trebuia să dăm test). Am fost
invitat să joc în echipa şcolii de fotbal şi am primit un cadou de la doamna bibliotecară. Exact cum
mă aşteptam, o carte. Şi încă una cu şapte sute de pagini despre eroii greci. Măcar o să iau un zece
la istorie. Am fost iertat de profesorul de desen când i-am spus că am uitat desenul acasă. Am fost pus
la panoul cu elevii cu care şcoala se mândreşte. Am primit într-o pauză vizita şefului de poliŃie a
oraşului. De la el am primit o medalie strălucitoare. Covaci e făcut varicelă, iar Augustin şi-a pus aparat
dentar. Pe deasupra, diriginta a aflat de la o „păsărică” ce s-a întâmplat miercuri. PărinŃii au fost
anunŃaŃi şi i s-a scăzut nota la purtare la opt. Bucătăreasa de la cantină mi-a făcut ceva special la
prânz. Elisabeta m-a invitat la ziua ei de naştere. Totul ar fi fost minunat dacă nu mi-aş fi rupt nasul
Acestea sunt ultimele cuvinte care le scriu în jurnal, deoarece sunt prea popular să mai am aşa ceva.
Andrei Bratu, Iuliana Chihaia, 11 ani
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Jurnalul unei visătoare
Prima pagină
Toate colegele mele au început să țină un jurnal. Pe mine nu mă tenta deloc la început. Ce poți scrie într-un jurnal?...- Un jurnal?-Hm, sună
atât de serios. Să ai grijă să notezi atâtea lucruri ca și cum temele pentru școală nu ar fi suficiente... Dar într-o zi ploioasă am intrat într-o
librărie și acolo de pe rafturi aceeași invitație, Jurnalul unui puști, Jurnalul unui dragon, Jurnalul prințesei Mimiki. M-am îndepărtat puțin
plictisită și undeva pe o măsuță, am văzut un carnețel cu coperte albăstrii. Era ultimul din seria lui, izvorât parcă din apele ploii. O singură
frază pe prima pagină:
„De când ne naștem și până pășim spre eternitate, trecem prin mai multe etape ale vieții, însă cea mai frumoasă, cea care ne rămâne în suflet ca o
dulce amintire este copilăria.”
Mi-a plăcut, era... exact așa cum credeam și eu. L-am cumpărat. Se oprise și ploaia. Am mers acasă. Aveam deja un jurnal care aștepta să fie
scris.

11 mai, ora cea mai frumoasă
„De când ne naștem și până pășim spre eternitate, trecem prin mai multe etape ale vieții, însă cea mai frumoasă, cea care ne rămâne în suflet ca o
dulce amintire este copilăria.” Este perioada în care visezi, în care nu ai griji și înveți să faci primii pași în viață. Nimic nu este mai minunat
decât să fii copil. Ești răsfățat și privit cu blândețe de familie și de restul lumii. Întâlnești persoane noi și unele dintre ele îți vor fi ajutoare de
nădejde, îți vor fi Prieteni. Ești curios să afli cât mai multe despre univers, iar ființa care te va ajuta mereu va fi mama. Așadar trebuie să te
bucuri de fiecare clipă, deoarece copilăria nu se va mai întoarce niciodată. Nu numai copilăria este frumoasă, pentru că fiecare vârstă are
farmecul ei. Cu fiecare an care trece mai adaugi o floare în buchetul vieții.

13 mai, trei ceasuri „rele” și unul cu teme
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Astăzi a fost o zi dificilă. Weekend și eu stăteam în casă, plictisită din cauza vremii mohorâte. Timpul se scurgea TIC-TAC. TIC-TAC. Nimeni
nu trecea prin fața ferestrei să mă mai amuz și eu. Conexiunea de la internet a căzut din pricina vremii, iar televizorul era stricat. Parcă eram
într-o altă lume. Şi nu una perfectă pentru mine. Dacă ați fi văzut fața mea, v-ați fi dat seama cât de rău mă simțeam. Am sunat-o pe mama și
am întrebat-o dacă poate Miruna să vină la mine. Mama, nervoasă, mi-a spus cu jumătate de gură că poate și mi-a adăugat citatul ei celebru:
„Ce nu fac eu pentru tine?”. Da, cum vă spuneam, am vorbit cu Miruna la telefon și ea a spus că vine imediat și așa a și făcut. Nici ea nu
eraprea veselă, era tot singură, deoarece părinții ei erau plecați la Bistrița. A venit și ce credeți că am făcut? Ne-am așezat pe canapea.
– Ce? Ai venit până aici ca să stai pe canapea? am spus eu indignată.
– Ce vrei să facem altceva? întrebă Miruna plictisită.
– Să jucăm ceva! Haide, am o idee! Să spunem că suntem niște astronauți celebri și că trebuie să mergem pe alte planete și să cercetăm dacă
există viață extraterestră.
Miruna se uită ciudat la mine și cred că în mintea ei spune: „Ce are nebuna asta?!”.
Ne-am îmbrăcat cu câte un halat în loc de costum și în loc de cască cu câte o oală. Şi ghiciți care era racheta de la N.A.S.A: ligheanul. Acum totul
era pregătit. Puteam să decolăm.
După câteva secunde de zbucium am ajuns în spațiu și fiți atenți ce a constatat buna mea prietenă:
– Ce mare e universul!!!
Prima oprire a fost pe lună, adică pe canapea. Dar să nu mai discutăm. Miruna se oprește și spune:
– E bine sau e rău să ne urcăm pe canapea? Cred că mama ta o să se supere.
– Taci și simte adrenalina!
– Ok... dacă zici tu!
Am observat că nu se întâmpla nimic deosebit pe magnifica lună așa că nu am mai stat. Ne-am gândit să ne ducem pe cea mai mare planetă, pe
Jupiter. Zis și făcut. Am ajuns pe Jupiter și mare ne-a fost mirarea să vedem omuleți ciudați cu pielea verde. Miruna era gata să leșine. S-a
apropiat pe la spatele nostru un extraterestru:
– Boooooo!
– Aaaaaaaa! țipăm speriate.
– Ciui-ciai-cioi-moi?
– Ăăăă? Cam ce-ar vrea să spună? întreb eu mirată.
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– Habar nu am! spune Miruna și mai mirată.
Stați să facem o pauză. Eu și cu Miruna vorbeam cu o mătură care ar fi trebuit să fie extraterestrul. În întâmpinarea noastră vine alt omuleț.
– Bine ați venit pe Jupiter! La ce hotel aveți rezervare pentru cazare?
– Unde ne aflăm, mai exact? întrebăm noi.
– Este stațiunea de vacanță „Apa-i caldă”.
– Și de ce se numește așa? l-am interogat noi abia stăpânindu-ne râsul.
– Deoarece apa din marea de pe Jupiter este caldă. Aici vin familiile în vacanță. Doriți rezervare?
– Nu prea credem.
– Atunci „untdelemn”!
– Poftim?!
– Adică „La revedere!”.
– Pa, ciudatule!
– Cred că jocul a luat o întorsătură cam stranie, spune Miruna.
– Da, ai dreptate! Să plecăm de pe Jupiter și să curățăm universul – casa mea, adică. Mai bine ne făceam temele, spun eu dezamăgită.
– Da, dar mai întâi să facem curat.
– Pfff...
Și am făcut și curat și ne-am făcut și temele, dar... a fost o zi minunată sau doar ciudată?!
Cert este că acum cad de somn și mâine mă ascultă sigur la română.

14 mai, ziua cu pitici
Am avut un somn agitat, am visat numai pitici, dar a meritat. Dimineață am rescris pe nerăsuflate compunerea pentru română. Am luat zece
plus. I-am citit-o și mamei (sigur mă lasă în tabără acum), o scriu repede și aici:
Câțiva pitici au rămas fără casă și, fiind foarte mici, și nu prea voinici, s-au speriat și s-au urcat într-un copac, așezându-se pe-un ram, ca pe un
pat. Se vedea în zare un nor ce prevestea ceva ploaie.
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Piticii rău s-au speriat, așa că repede au coborât din copac. Și s-au adunat mulți nori pe cer și erau cenușii... cenușii și aveau o formă, de parcă
erau vii. Piticii au plecat în căutarea unui loc unde să stea, dar nimeni nu-i ajuta.
Din casă-n casă ei mergeau și numai răspunsuri negative primeau. Dar spre fericirea lor, norii cenușii au dispărut, iar piticii s-au bucurat de nu
s-a mai putut. Și au început să sară de colo-colo până ce au dat peste un arici.
– Ce căutați voi aici? a întrebat acel arici. Este pădurea mea, nu aveți ce căuta în ea!
– Noi căutăm o casă, desigur să aibă și masă. Noi suntem mâncăcioși, ne plac bucatele alese.
– Plecați din pădurea mea imediat, ați venit cu figuri în cap?! spune ariciul supărat. Las că vă arăt eu, dacă vreți să stați va trebui să mâncați ce
vă adunați de prin copaci.
– Și anume? întrebară piticii derutați. De ce vă supărați, domnule arici? Noi am vrut doar să locuim aici.
– Eu mănânc mere și pere, deoarece am mare nevoie de ele. Sunt sănătoase și au vitamine. Trebuie să mâncați dacă vreți să arătați ca mine!
– Noi, ca tine?!... Parcă ești un șoricel! spuse un pitic mândru de el. Dacă vrei, o să ne luptăm și o să-ți demonstrăm că noi o să câștigăm.
Un pitic viteaz a sărit înainte, dar cum s-a apropiat, ariciului i-a sărit un ghimpe.
– Auuu! a strigat piticul supărat. De ce m-ai înțepat?
– Aceasta este armura mea. Te doare, nu-i așa
Primul pitic s-a retras și al doilea a făcut un pas. Și s-a dus către arici, dar ariciul i-a azvârlit un ghimpe în opinci. După ce au văzut că nu merge
treaba, piticii s-au sfătuit și-au hotărât să aștepte un pic. După câteva secunde, toți au sărit la luptă, iar ariciul n-a mai avut unde să fugă. Dar nu
s-a pierdut cu firea, deși pentru o clipă, a încetat să mai respire, iar apoi câte doi pitici au fost învinși de un singur arici.
Piticii au plecat supărați, mai ales că erau și înțepați. Multă vreme au hoinărit, dar, într-un final, au găsit adăpostul mult dorit.
Și-am încălecat pe-o șa și v-am spus povestea așa.
Și-am încălecat pe-o căpșună și v-am spus o mare minciună.

17 MAI, A DOUA ZI DUPĂ
DUPĂ APOCALIPSĂ/LUCRAREA
APOCALIPSĂ/LUCRAREA LA MATE
De când ne naștem și până pășim spre eternitate, trecem prin mai multe etape ale vieții, însă cea mai grea este... tot lucrarea la mate.
Va urma...
Theodora Ioana Cătănoiu, 12 ani
Colegiul Național Costache Negri, Galați
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Jurnalul Denisei
Dragă jurnalule, eu voi scrie în acest jurnal nu pentru că sunt fată, ci pentru că mi s-a părut interesantă ideea de a-mi aşterne pe hârtie toate
gîndurile. Sunt sigură că nu voi regreta.
Marţi 01.03.2011
Este ziua mărţişorului. Dăruim şi primim mărţişoare. Pentru fratele meu am confecţionat un drăcuşor care să-l reprezinte.
Pentru că nu reuşim să mergem la mătuşa mea la ţară a venit ea la noi. Zgomotele făcute de aceasta pe scări îi anunţau sosirea. Uşa s-a deschis
ca o furtună şi a apărut mătuşa. Ştiam ce va urma. Trebuia să ne sărute.
Fratele meu s-a ascuns sub masă însă eu am fost prinsă de braţele ei şi strânsă ca într-o menghină. Am scăpat din strâmtoare după ce i-am
dăruit mărţişorul. Fratele meu a făcut pentru mine un mărţişor la grădiniţă. Acesta era un desen cu mine în care arătam ca un extraterestru.
Mărţişoarele dăruite mamei au fost pozele noastre, iar ea a fost foarte fericită.
Miercuri, 02.03.2011
Dragă jurnalule, ieri nu am putut merge la bunica, dar am reuşit astăzi. Bunica ne-a întâmpinat bucuroasă şi apoi i-am dat mărţişoarele.
Imediat după asta m-am dus direct la televizor, însă prichindelul malefic mi-a luat telecomanda şi a mutat pe desenele lui de bebeluşi. Acest
lucru m-a supărat foarte tare, dar nu m-am lăsat cu una cu două, m-am dus şi i-am scos televizorul din priză. Aşa s-a încheiat povestea asta.
Nu a mai trecut foarte mult timp şi ne-am dus să ne jucăm afară. Am vrut să ne jucăm de-a spionii, ba chiar ne-am făcut şi un plan.
Pe acel plan am desenat o găină cu o cameră de filmat pe cap. Bineînţeles, nu am luat în calcul faptul că găinuşa nu va vrea să colaboreze, asa că
s-a dus de râpă planul nostru Am fost trişti când am plecat acasă, însă am învăţat ceva: data viitoare să facem un plan mai bine gândit.
Joi 03.03.2011
Astăzi imediat după ce am ajuns acasă mami m-a anunţat că verişorul meu de 2 ani va veni la noi. Asta era o veste foarte bună
pentru că el mă făcea să râd. Este atât de dragălaş, pa.
Denisa Chirteş, 10 ani
Gimnaziul Serafim Duicu, Tg. Mureş
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Jurnalul unui puşti. Îmi place vremea copilăriei!!!
Cred că îmi place mult să fiu copil. Bunicul îmi spune mereu să mă bucur de copilărie acum, că nu va reveni. Îi strălucesc ochii
într-un fel aparte, când spune aceste cuvinte. De ce oare? Poate într-o zi am să înŃeleg...
O zi din viaŃa unui puşti poate începe aşa:
„Hotărăsc să merg la MihăiŃă, unul dintre prietenii mei, ceva mai mic decât mine. Îmi place să-mi petrec timpul cu el, pentru că e
inteligent şi mereu inventiv. Mama lui m-a rugat să-l aştept puŃin, că va veni imediat. A apărut şi MihăiŃă, ascunzând ceva la spate.
Sigur e o jucărie nouă, m-am gândit imediat. Aşa era. Un pistol nou, viu colorat ne făcea nerăbdători. Doream să vedem cum
funcŃionează. Ne-am căŃărat pe gard ca nişte maimuŃe. Şi în mintea mea, dar şi în mintea lui MihăiŃă, a apărut aceeaşi idee: să fim
actori într-un film de acŃiune. Eram poliŃişti şi doream să prindem infractori.
Strada cu maşini a devenit decorul aventurii noastre. De după gard, pistolul trebuia să nimerească doar cauciucurile maşinilor, ca să
prindem răufăcătorii. Ce interesant a devenit totul! Pistolul prietenului meu făcea doar zgomot, imitînd o împuşcătură adevărată, dar
nu producea daune. Dar în mintea noastră, apăreau cauciucuri sparte, infractori ce se predau şi deveneam intr-o clipă poliŃişti-eroi.
Pistolul năzdrăvan era pe rând, când în mâinile mele, când în mâinile lui MihăiŃă. Jocul ne-a furat atât de mult, încât nu ne-am dat
seama cum au trecut câteva ceasuri. S-a auzit glasul mamei, care parcă a închis telecomanda. A întrerupt filmul cu aventuri, în care
eu şi prietenul meu eram eroii principali. Of, de ce întotdeauna vocea mamelor întrerupe un joc frumos?
Aventurile unui puşti nu se încheie aici. Mai ales când ai ocazia să mergi cu familia în pădure, iar fragii şi murele sunt coapte. Deja
oricine îşi poate da seama ce a urmat... Toată familia s-a împărŃit în grupe, bunicii şi părinŃii având în grijă copiii.
Abia am aşteptat să fiu dat în ocrotirea bunicii, care oricum era mai neatentă de felul ei. Iubea atât de mult pădurea şi
frumuseŃile ei, că m-a pierdut imediat din ochi. Îmi şi doream o expediŃie mai deosebită, la cules de mure. Cei mari se opreau
să caute şi ciuperci, dar eu fără grijă, oriunde găseam tufa cu mure, mâncam pe îndelete.
La un moment dat am facut un popas într-o poiană, unde ne-am regăsit cu toŃii. S-au adunat părinŃii, bunicii, fraŃii şi verişorii.
Numai eu mă lăsam aşteptat.
Am apărut dintr-o tufă, în cele din urmă. Când mi-au zărit faŃa, cu toŃii au izbucnit în hohote de râs. Eram atât de murdar pe
la gură, până sus pe obraji, încât arătam caraghios.
Când mi-am dat seama de ce se amuzau cu toŃii, am început să râd şi eu.
Multe ghiduşii mai am de gând să fac, tocmai ca să ascult sfatul bunicului: copilăria trebuie trăită acum, că nu se mai
întoarce.
Cristian Constandache, 9 ani,
Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu, Suceava
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JURNALUL UNUI PUŞTI
cam aiurit, cam visător, cam emotiv…

Dragă jurnalule,
Astăzi am trăit ceva foarte ciudat, ceva cu adevărat incredibil, ceva ce nu i s-a întâmplat, cred eu, nimănui până
acum.
Eram la ora de română. Diriga stătea la catedră, nervoasă rău pentru că ne-a verificat câteva teste din substantiv şi
nu a luat nimeni nota 10. Au enervat-o la maxim şi câŃiva colegi care, a câta oară?, confundau noŃiuni simple. Aşa
că nu e cu mirare că inevitabilul s-a produs: test!!! Test din lecŃia de zi, iar eu nu ştiam nimic, aşa că m-am prefăcut
că îmi este rău şi că o să leşin. Când să-mi pun planul în aplicare, totul s-a făcut negru şi am căzut grămadă sub
bancă. Parcă de undeva de foarte departe auzeam râsul înfundat al colegilor mei şi vocea speriată a dirigintei.
După câteva momente am văzut o lumină palidă. Apoi un vârtej năucitor care parcă mă atrăgea spre el. Nu ştiam ce se va întâmpla dacă voi
înainta, însă nu mi-am ascultat instinctul şi am alergat înspre acel iureş de culori luminoase. Când am intrat în ea, parcă eram într-o lume
familiară. Am recunoscut întinderea viu-colorată, şi pe cei doi puşti ciufuliŃi, cu aer rebel, care citesc de parcă ar fi descoperit un joc nou.
Doamne, cartea de română mă urmărea ca un blestem!!! M-am gândit să profit de ocazie şi am mers repede la cuprins pentru a căuta
pronumele personal, partea de vorbire care fusese inventată de o minte cu adevărat diabolică drept instrument de tortură pentru bieŃii elevi
fără scăpare... Am citit tot, chinuindu-mă să reŃin totul măcar pentru 10 minute.
Ce coşmar, Doamne! Eu prins în ghearele gramaticii!!!! Mi-am dat o palmă (doar aşa văzusem eu şi în filme) pentru a mă trezi, dar, evident,
nu a funcŃionat (ce idioŃi şi ăştia cu filmele lor!!!). Am alergat şi m-am aruncat jos singur, insă nici asta nu a funcŃionat . Brusc mi-a venit o
idee . Ideea de a face ceva în lumea reală astfel încât profa să strige la mine iar eu să mă trezesc. Super!!! Asta a funcŃionat! (să-mi aminteşti
să mă fac regizor, gata, nu mai vreau să mă fac musafir). Eram iarăşi în clasa noastră, cu profa in fata mea, privindu-mă cu mânie. În liniştea
de gheaŃă a sălii simŃeam zeci de ochi înfricoşaŃi holbându-se la mine.
22.02.2011
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Prietene, mai am o poveste tare pentru tine! De fapt este un vis care s-a dovedit a fi un coşmar, unul dintre cele mai înspăimântătoare pe care
le-am avut eu vreodată.
Se făcea că eram la o petrecere cu toŃi colegii mei (ştii tu chefurile noastre, la care mai întâi ne obliga diriga să venim şi să dansăm şi să ne
prostim, pentru ca apoi să inventăm tot felul de pretext pentru încă unul!). ToŃi dansau (ei, e cam mult spus, poate „se bâŃâiau” e mai apropiat
de adevăr…).
Evident încercam şi eu să fac impresie, însă am observat un băiat pe care nu l-am mai văzut până atunci. Stătea pe un scaun într-un colŃ al
clasei, dar nimeni nu-l băga în seamă, parcă era invizibil. Avea chipul palid, ochii bulbucaŃi (părea aşa de oboist şi de trist!!!) şi buzele foarte
uscate şi crăpate.
Părea mort, însă stătea chiar în faŃa mea, deci prima variantă ar trebui exclusă. M-am apropiat de el cu gândul de a-l întreba cine este şi ce
caută acolo, însă, când să ajung lângă el, cineva striga către mine să nu mă apropii de el. ToŃi se uitau înspre mine disperaŃi… M-am întors
înspre ei… toŃi îmi strigau să fug, însă picioarele mele parcă erau de cârpă. M-am întors cu greu, dar copilul dispăruse. Colegii mei însă erau pe
jos, albi la faŃă ca varul şi foarte deshidrataŃi, de parcă puştiul necunoscut se multiplicase la nesfârşit.
L-am ajutat pe Tudor, colegul meu de bancă, să se ridice, însă când l-am atins m-a prins cu putere de încheieturi şi m-a izbit cu o putere de
uriaş de catedră, făcând-o bucăŃi. Mă durea spatele îngrozitor şi nu mă mai puteam mişca. El a venit înspre mine, Ńinând capul capul aŃintit
spre pământ. Era foarte aproape de mine şi şi-a ridicat faŃa hidoasă cu ochi de un galben- verzui, cu buzele rosii, cu nişte colŃi uriaşi şi urechi
ascuŃite care semănau cu ale unui spiriduş. A sărit pe mine şi m-a muşcat de mână, apoi de gât, până când m-a sfaşiat tot , lăsându-mi numai
capul.
Ceea ce era foarte ciudat era faptul că nu mai aveam corp însă mai vedeam, puteam vorbi şi respira. ToŃi ceilalŃi s-au ridicat de jos într-o
mişcare lentă, ameninŃătoare, iar în timp ce se apropiau de mine s-au unit în unul singur, unul foarte mare şi înspăimântător. Semăna teribil cu
profu’ de mate. S-a repezit asupra mea punându-mi o avalanşă de întrebări din teorie. Din cauza spaimei m-am trezit transpirat tot . Acesta a
fost unul dintre cele mai groaznice coşmaruri ale mele (cred totuşi că orele de mate îl pot depăşi!).
25.02.2011 4:35 PM
Dragă jurnalule,
Îmi este foarte greu să-Ńi spun, dar asta trebuie s-o afli de la mine: eşti pe terminate. Nu mai ai foi foarte multe, aşa că va trebui să te schimb
cu alt prieten de-al tău. Sper să nu uiŃi aventurile prin care am trecut împreună…Ştiu că vor urma şi altele şi sper că noul meu jurnal (fratele
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tău mai tânăr :D) o să-Ńi povestească şi Ńie toate detaliile pe care o să i le ofer. L-am ales deja: e tot albastru, coperta din piele îi dă o eleganŃă
pe care o doream demult. Are mult mai multe foi – şi viaŃa mea se complică de când fetele astea se fâŃâie prin ea - şi are şi un pix în dotare.
Poate te întrebi de ce Ńie îŃi lipsesc câteva dintre foile de la sfârşit. Pentru acea pierdere sunt doar eu vinovat. În ore, când eram stresat,
plictisit sau pur şi simplu nu aveam ce să fac, te deschideam la ultima pagină şi desenam tot felul de chestii. Aşa s-au irosit paginile tale. Îmi
pare sincer rău, dar mă consolează gândul că m-ai ajutat să-mi dau seama că e chiar greu să ajungi un mare artist… Sper să nu mai repet
aceeaşi greşeală şi cu următorul jurnal, deşi nimeni nu m-a ajutat să găsesc o soluŃie mai bună pentru a nu înnebuni la orele de muzică (ştii tu
prea bine ce ni se întâmplă la ore, nu?). Ultimele mele desene (cele pe care nu le-am transformat încă în avioane!) Ńi le las ca amintire. Sper săŃi aducă aminte de mine.
Rămas bun, prieten drag!!!
26.02.2011 „Ziua despărŃirii”
Bogdan Cotos, 12 ani
Grup Şcolar Borşa, Maramureş:
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Jurnalul lui Andrei
Septembrie, 30, 2010. Cică, temă la română: Definiţi poetul.
Creator de excepţie? Bleah, aşa vor scrie mulţi. Eu nu vreau să fac parte din mulţime şi, pentru că la noi în şcoală sunt multe acţiuni
(iar eu cam casc gura pe la toate), îmi voi folosi carnetul secret (recunosc, sunt cam singuratic! bunicul m-a învăţat să acţionez pe
cont propriu). Mda, am găsit (promit solemn ca de acum înainte să şi datez – aşa zice profa de română– însemnările, nu doar să le...
titrez): la Zilele francofoniei cineva (un liceean, fireşte!) a făcut un poster despre Arthur Haulot (cred că am scris corect). Eu am
copiat mottoul: „Nu pot decât să deplâng vidul în care cerul şi pământul se vor transforma din clipa în care cântul poetului va înceta”. Hm, nam prea înţeles chestia cu „vidul”, dar e clar că e... de bine despre poet! şi dacă adaug şi versurile: „Am parcurs veacuri de spaime şi de
revolte / am văzut plângând zeii şi copiii murind / am cunoscut rumoarea constelaţiilor...” precis mă voi remarca prin originala definiţie
(profa mă va întreba – sigur – titlul poemului din care am citat şi îmi va ţine o teorie despre tehnica citării, dar suport!)
Octombrie, 15, 2010. Hm! Oraşul meu nu mai are demult, cred, aerul de târguşor de provincie despre care tot amintesc bătrânii. Ce
străzi prăfuite sau noroite, ce prăvălii înghesuite!
Astea au rămas doar în fotografiile din expoziţia domnului Gherghina la care ne-a dus diriga.
Octombrie, 29, 2010. Continui jurnalul (m-am apucat de el tot ca... temă). Toţi profii ne obligă să luăm „parte la cultură”. Cică:
„Măcar periodic”! Dacă ar fi să facem ca ei, luna ar trebui să aibă mai multe săptămâni, ziua mai multe ore, iar noi „efervescenţa”
sifonului, vorba lu’ tata! El mi-a zis asta cu efervescenţă... Tatăl meu (nu râdeţi!) e ca tatăl lui Mircea Eliade: nu mă prea îndeamnă
să citesc, deşi eu nu port ochelari! dar când i-am povestit despre bibliografia şcolară, tărăşenia l-a deranjat şi a spus că s-ar putea să
port!
Noiembrie, 27, 2010
Azi am discutat despre reforma învăţământului după ce am fost sfătuiţi să citim împreună cu părinţii legea. „Ce reformă? Care
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cuvântul ăsta!) probabil aş învăţa pentru a doua zi într-o oră-două, dar eu sunt un elev... normal, crescut cu cheia de gât sau cu
bunicii prin preajmă. Îi iubesc mult pe bunici. Mai ales pe bunicul.
Decembrie, 15, 2010. M-au copleşit concursurile. Profii ni le anunţă, părinţii (cel puţin ai mei) ne obligă să nu refuzăm competiţia. Mau îmbolnăvit evaluările. Conform DEX (manualul de română de-a VI-a te învaţă să lucrezi cu dicţionarul) „a evalua” înseamnă a
determina valoarea aproximativă a unui bun, a unui lucru; a preţui, a estima. Şi atunci ce sunt eu? Un bun? Un lucru? E drept, am
consultat un Dex tipărit înainte de 2005. S-o fi completat definiţia asta în ediţiile următoare?
Bunica mi-a zis că nu mai are rost să aruncăm banii, că limba română e tot aia!
Ianuarie, 10, 2011. Cineva a avut ideea, după atâtea definiţii obligatorii, să definim ce ne place nouă cel mai mult. Eu am ales pauza.
Şi colegilor le-a plăcut propunerea mea! Şi au defint: este... ceva prea scurt, este... cornul şi laptele, este... timpul în care îţi înveţi
lecţia, este... singurul lucru pentru care unii mai vin la şcoală (ha! ha! definiţia asta mi-a convenit foarte tare pentru că tocmai diriga
e cea care ne ţine în pauze; a râs şi dumneaei când a citit-o Miţă; Miţă e olimpic la mate şi ne-a surprins cu definiţia asta...).
Ianuarie, 23, 2011. Duminică... Cine să se bucure de ea?
Ca de obicei fac teme pentru luni (trebuie să fiu însă, obiectiv! de vreo două-trei ori pe semestru, organizăm – totuşi – excursii cu
clasa; cel mai mult mi-a plăcut la Peştera Urşilor şi la Castelul Huniazilor, dar am fost şi la Rezervaţia de zimbri şi la Mănăstirea
Densuş şi la Deva-Cetate şi la Nămoieşti şi la Râmeţi, mă rog, nu în această ordine!)
Ianuarie, 24, 2011. Şi? Ce dacă? Da, dar am avut – aţi ghicit! – temă: să evoc evenimentul. Toată casa s-a mobilizat şi... a hotărât:
„Evocarea acestui moment trebuie să înceapă cu evocarea altui moment” (tata)! „Auzit-aţi d'un Mihai / Ce sare pe şapte cai / De
strigă Stambulul: vai?!” străbunicul, fost profesor de istorie). Ei, da! Ascultându-l pe Mihai „vorbind”dintr-un hrisov din 6 iulie
1600 ca „domn al Ţării Româneşti şi al Ardealului şi a toată Ţara Moldovei” (asta o ştie oricine din cartea de istorie), nu pot să nu
mă întreb: „Şi dacă l-au ucis, ce-au câştigat?”. „Am auzit ca s-a propus să fie o zi liberă!” (mama). Fiecare cu ce-l doare, nu?! Sora
mea, elevă în ultimul an: „Ai vrea tu!”
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Februarie, 2, 2011. „Teoria mărului” despre care citisem într-o carte de la Cluj, s-a desfăşurat împreună cu
clasa a XII-a filo (mulţi dau la Litere şi profa lor –care este şi a noastră – vrea să le arate ce-i aşteaptă).
„Realizaţi un dialog cu mărul pentru a-l convinge să se lase mâncat” mi-a plăcut cel mai mult. Pe lângă că am
mâncat mere, am râs cu lacrimi. Graţiela urăşte merele şi de-aia a modificat cerinţa dialogului. Mărul o
convingea pe ea să-l mănânce! Ionuţ – în pană de cuvinte – a desenat pe caietul meu în câţi paşi îmi
„papă” el mărul:
Andrei Diaconu, 12 ani
Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea
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Jurnalul lui Cristian

10 decembrie 2010
Dragă jurnalule,

Tu ştii cel mai bine cine sunt eu... Un puşti cam grăbit, dar nu
din alte motive, ci pentru că îmi place să fac lucrurile în
ultima clipă. De ce? Fiindcă iubesc agitaŃia.Mă cunoşti doar, şi
ştii că nu am ajuns niciodată printre primii la şcoală sau la o
întâlnire, căci la ce sunt bune liniile de final dacă nu trebuie
să alergi din tot sufletul pentru a reuşi. Când trebuie să mă duc la culcare,
găsesc un milion de motive să mai întârzii puŃin prin frigider, pe la toaletă,
studiindu-mi telefonul mobil sau să mai scriu ceva în jurnal. De cîteva zile
disperarea mamei atunci când îmi vede hainele aruncate la marginea patului nu mă
mai impresionează şi cred că astăzi am fost pedepsit...
Telefonul suna de ceva vreme, dar obosit fiind, nu l-am auzit. Vecinul de deasupra
ştia că este ora să mă trezesc, vecina de peste drum de asemenea, femeia de
serviciu din faŃa blocului a sfârşit prin a striga exasperată: „Mai închide, bree,
telefonul acela…” Să ştiŃi că în sufletul meu am înŃeles-o, de aceea nu i-am
răspuns nimic. Ceasul arăta o oră mai mult decât competiŃională şi eu eram încă în
pat. Ce spălat pe dinŃi, ce pieptănat…dacă teleportarea s-ar fi inventat, toŃi miar fi putut admira pijamaua cu Ben Ten. Aveam teză… aşa că în disperarea mea am pus
blugii pe mine şi dus am fost. O să mă întrebaŃi dacă am fost deranjat de ceva pe
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drum… ei bine nimic nu m-a făcut să mă simt mai inconfortabil decât senzaŃia că nu
voi mai fi primit la teză. Alerg, alerg şi iar alerg… obosit deja, bat la uşa
clasei şi descopăr că… profa nu venise. Colegii mei aşteptau cu respiraŃia tăiată
intrarea… nu a mea, bineînŃeles. O colegă intră cu buretele ud:
– Băi, e o şosetă pe hol…
În clasă linişte… probabil toŃi se întrebau dacă nu cumva le căzuse din picior… ha.
În câteva momente toŃi eram pe hol, uitand de teză şi studiind şoseta cu pricina:
– E de firmă, spuse unul mai curajos studiind mai de aproape.
– Nu e foarte murdară, dar ce rulată este…
– Mai devreme nu era aici…
– E.. o fi fost, na.. .cine se uită după şosete?!
– O fi a profului de civică, l-am văzut trecând mai devreme, continuă altul…
– S-o luăm şi să o punem sub banca Georgianei.
– Da… şi să strigăm în timpul tezei… hei, hei Ńi-a căzut şoseta…
Silueta profesoarei se ivi la capătul holului şi noi ne bulucirăm la intrarea în
clasă, lăsând şoşeta buclucaşă singură şi părăsită. M-am aşezat în bancă şi am
simŃit un guguloi chiar la încheietura genunchiului… era moale şi pufos… ÎŃi jur,
mamă, că niciodată, dar niciodată nu îmi voi mai lăsa blugii la marginea patului şi
că îmi voi duce rufele murdare la baie, acolo unde le este locul!
Ei, dragă jurnalule, tu chiar crezi că lucrul acesta mi s-a întâmplat cu adevărat?
Nimănui nu i se poate întâmpla aşa ceva…
Cristian Diaconu, 11 ani
Şcoala nr. 12 , Herăstrău
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Jurnalul Luciei
...off... vara a sosit și odată cu ea și soarele ce varsă jar peste lume. Deoarece căldura este și mai mare în oraș, am plecat la cabana
bunicilor, la munte. Ajunsă aici, mi-am salutat bunicii și apoi am mers în grădina din spatele casei. Aici, sub un copac, am găsit o
ladă veche cu un lacăt ruginit. Era mică, din lemn, și destul de ușoară. Curioasă fiind, deschid lada pentru a vedea ce este înăuntru.
Însă nu se deschide din prima încercare – niciodată nu am obținut ceva din prima. Într-un final, am reușit. În ea era un jurnal al...
bunicului, de pe vremea de c
ând era puști (și bunicii noștri pot fi puști într- anumită etapă a vieții). Așa că vă voi prezenta și vouă câteva pagini:

Jurnalul unui puști,Jurnalul... bunicului
„Luni, 1 iunie 1960
Azi am plecat împreună cu cei doi prieteni ai mei, Mircea și Vlad, în călătorie, asemeni cireșarilor, pentru a găsi comoara a cărei hartă am
descoperit-o în pădure, în timp ce căutam cu tata lemne.
Marți, 2 iunie 1960
Astăzi am întâlnit un pădurar ce ne-a adăpostit pentru o noapte în cabana lui. Ne-am simțit foarte bine, chiar dacă acest lucru ne-a făcut să
ne amintim de casă și de părinți.
Miercuri, 3 iunie 1960
La difuzor s-a anunțat o furtună puternică, ce va ține câteva zile. Așa că vom mai sta âla cabană. Azi, Vlad a fost în pădure pentru să
culegem fructe pentru cină, însă în loc de fructe a venit cu o zgârietură pe picior. Noroc cu pădurarul care a avut în casă medicamente.
27

J u r n a l u l

u n u i

p u ş t i

Joi, 4 iunie 1960
Atenționarea de furtună a luat sfârșit mai repede decât ne așteptam, așa că azi am plecat de la cabană. Drumul este însă mai obositor decât la
început. Dar pentru a găsi comoara vom trece fiecare obstacol.
Vineri, 5 iunie 1960
Azi-noapte am dormit împreună cu prietenii mei în aer liber, sub lumina stelelor strălucitoare. Minunați fiind de acest peisaj de vis, ne-am
culcat târziu, riscând ca mâine să fim obosiți și să nu ne putem respecta programul destul de strict.
Sâmbătă, 6 iunie 1960
Faptul că aseară ne-am culcat târziu nu ne-a obosit, așa că, dimineață la prima oră eram la punctul marcat pe hartă. În timp ce Mircea
investiga peștera unde am găsit lada, eu și Vlad încercam să o deschidem, însă fără niciun rezultat. Fiind ușoară, am ridicat-o și am plecat
spre cabana pădurarului ce ne-a adăpostit miercuri-noapte. Ajunși aici destul de târziu, la ora unsprezece și fiind foarte obosiți, nu am mai
stat niciun minut în plus și ne-am culcat.
Duminică, 7 iunie 1960
Eu, Vlad și Mircea am plecat devreme spre casă chiar înainte să răsară soarele. Timpul trecea cât se poate de repede. Așa că, în câteva ore,
eram acasă. Am hotărât împreună cu cei doi să mergem la casa din copac, din grădina mea pentru a deschide cufărul. Așa că am luat sculele
tatălui meu și ne-am grăbit spre grădină. După câteva încercări eșuate, am reușit să o deschidem. Am găsit spre surprinderea noastră un jurnal
asemănător celui în care scriu acum, care era intitulat: “Jurnalul de călătorie al unui explorator”. Împreună cu prietenii mei l-am citit în
întregime, iar după câteva pagini am constatat că întâmplările trăite de el erau asemănătoare celor pe care eu, Vlad și Mircea le-am trăit zilele
trecute...”
Iar după această frază, paginile jurnalului bunicului meu erau pătate cu cerneală albastră. Am ținut secret mult timp faptul că am
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găsit jurnalul, până azi, când am hotărât că toată lumea trebuie să afle această întâmplare.
Povestea bunicului meu m-a inspirat așa că a doua zi mi-am luat prietenele și am plecat împreună cu ele în pădure pentru a găsi
comoara. În fiecare zi mi-am notat peripețiile în jurnal, jurnal pe care vi-l prezint:
Luni, 1 iulie 2010 (aceeași zi și aceeași lună în care pornise și bunicul în explorare – să fie vreo coincidență?)
Am venit azi în pădure cu prietenele mele pentru a găsi comoara. Noi am ajuns însă în pădure cu autobuzul care pe vremea
bunicului nu exista. Ajunse aici, am încercat să ne asamblăm cortul. După câteva minute am reuşit. Una dintre prietenele mele
pleacă după fructe. Însă se întoarce fără a aduce nimic, motivul fiind că i-a fost frică și nu a reușit să se îndepărteze prea mult. Așa
că la cină am mâncat doar bunătățile aduse de acasă.
Marți, 2 iulie 2010
La prima oră eram în picioare. Luam o gustare și plecăm imediat spre locul unde a fost găsită comoara bunicului. Însă, deodată
începe ploaia. Ne adăpostim repede sub un copac. Fiind o ploaie de vară se termină repede. Așa că ne continuăm drumul. Dar peste
câțiva metri parcurși dăm de vechea cabană a pădurarului ce i-a adapostit pe bunicul meu și pe prietenii săi. Intrăm, însă casa era
pustie, plină de praf și de păienjeni. Dezolate, plecăm cât se poate de repede și ne continuăm drumul.
Miercuri, 3 iulie, 2010
Azi pare a fi o zi perfectă. Soarele e sus pe cer, nu sunt nori, iar noi suntem foarte bine dispuse. Lucrul acesta pare a fi benefic,
deoarece atunci când mai aveam câțiva metri până la peșteră ne-a apărut în față pădurarul. Bătrân, cu părul alb și îmbrăcat cu haine
ponosite, el ne-a dat mai multe explicații despre cum să ajungem în locul unde a fost găsită lada. I-am mulțumit și ne-am continuat
drumul. Însă seara a venit repede și ne-am așezat din nou în corturi, așteptând ziua de mâine.
Joi, 4 iulie 2010
Azi ne-am sculat devreme și am plecat. În treizeci de minute eram acolo. Am mers prin peșteră însă nu am găsit nimic. Dar la ieșire,
am observat că din spatele nostru se auzea un foșnet. Ne-am întors repede și am văzut că vântul a ridicat în aer mai multe foi. Am
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trebuie să deschideți... “. Însă o ultimă parte din foaie lipsea. Deoarece era târziu, ne-am hotărât ca mâine să căutăm și ultima parte.
Vineri, 5 iulie 2010
De dimineață am pornit în căutarea ultimei foi. Am avut noroc și după câțiva pași am găsit-o. Așa că le-am așezat în ordine și am
citit: ,,Dacă ați ajuns aici, trebuie să deschideți ușa din zidul din partea stângă. Asta am și făcut. Am deschis-o și am văzut în spatele
ușii o cascadă, din care curgeau...vise. Visele fiecărui om erau aici, în cascadă. Eu fiind cea mai curajoasă mă apropiu de ea. Mă
apropiu și iau o picătură în care era oglindită o fată ce avea o viață fericită. Iau picătura și o bag în buzunar. Spre uimirea mea
rămâne întreagă. Celelalte prietene ale mele și-au luat și ele câte o picătură și am plecat spre casă.
Sâmbătă, 6 iulie 2010
În dimineața aceasta m-am dus la cabana bunicului căruia i-am explicat întreaga situație, inclusiv faptul că îi citisem jurnalul, spre
rușinea mea. Mi-a povestit atunci că și el a plecat în tinerețe tot în căutarea cascadei, auzind de ea din basme. După ce i-am arătat
picătura, mi-a dat mai multe sfaturi despre cum să-o folosesc. Parcă eram într-un joc peste timp. Un joc nesfârșit care îi antrena în
hora lui pe toți cei ce găsesc vreun indiciu despre comoară: eu, bunicul, exploratorul, prietenii etc.
Duminică, 7 iulie 2010
Azi mi-am folosit picătura. Am pus-o într-un pahar cu apă curată și am băut-o. Visul va prinde aripi și își va începe drumul spre
împlinire. Așa mi-a spus bunicul, așa a crezut el și așa cred și eu. Lui i s-a împlinit visul de acum cincizeci de ani: acela de a se face
aviator. A crezut în el și acesta a fost tot secretul. Visul meu... nu trebuie spus nimănui, nici măcar ție, jurnalule, altfel...
Lucia Dragu, 11 ani
Școala cu clasele I-VIII Cpt. Av. Mircea T. Bădulescu, Buzău

30

J u r n a l u l

u n u i

p u ş t i

Un JURNAL neobişnuit
Ziua I/ luni, 13.05.1999
Acum s-a făcut seară. Treisprezece e număr cu ghinion, iar azi e data de 13! Nici nu știi câte mi s-au întâmplat azi la școală! Iar părinții
mă presează și-mi pun un milion de întrebări...Nici noul meu profesor nu se lasă mai prejos! Nu se mai oprește din vorbit. Ne povestește
întruna despre călătorii în zone populate de arahnide. Scriu mâine; acum nu mai pot, că iar e Marta la ușă. Pa, pa!
Ziua II/marți, 14.05.1999
Dar mai bine să-ți spun ce am pățit ieri. M-am hotărât să scriu în jurnal ca și acum despre profesorul cel nou și insuportabil. Eram foarte
frustrată deoarece Marta, sora mea, vroia să-mi povestească despre noul ei prieten grozav și nu mă lăsa în pace. Nu o să-ți vină să crezi
ce am pățit. Nu te învinovățesc, eu aproape am leșinat... deci, scriam în jurnal... vai de mine! Ce e cu literele astea de sînge pe pagină?!
Hei!!! Te văd! Nu mai scrie! Îți obosești prea tare fragila mână. Nu!!! Niciun cuvânt! Ha! Ha! Îți mai
aduci aminte prima noastră întâlnire? Ochii tăi străluceau în lumina palidă a lunii. Parcă ziceam să
te oprești!...
Ziua III/miercuri, 16.05.1999
De curând am avut un accident ciudat și groaznic. Bună, din nou! Iar am fost întreruptă! Sper să pot continua. Așadar, am început să-mi
scriu jurnalul – mă autocitez ”primul meu jurnal” - și, ce crezi?! Un scris la persoana I mi-a apărut în fața ochilor.
Deci... te-ai prins! Sunt tot eu. Azi vreau să-ți povestesc despre rudele mele. OK? Despre tata, bunicul
și străbunicul meu.Prima dată să-ți spun cum îi cheamă: pe tata îl cheamă Bob Maril al III-lea, pe
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bunicul Papadochian Apros Halala al II-lea, iar pe străbunicul Narcis Frederik Maril Halala. Cam atît,
căci ei au murit repede. Mă întrebi de ce? Pe tata l-a lovit o mașină, pe bunicul l-a trosnit un tren și
pe străbunicul l-a lovit avionul pe când zbura. Poate mai trăia și azi, dacă ar fi avut o parașută... Mă
rog. Așa, deci... Ce îmi mai zici? Adică, nu-mi zi nimic! Eu îți citesc gândurile! Ha! Ha! Ha!
Ziua IV/ joi, 17.05.1999
E o zi îngrozitoare. Trebuie să învăț un manual de geografie pentru a nu rămâne corigentă. Nu îmi prea place geografia, de aceea va fi
foarte dificil, mai ales că profesorul m-a luat în ochi răi și mă poate lăsa corigentă. Pot să am o vară de coșmar, dacă nu iau o notă bună.
N.B. Azi n-am timp de tine, fraiere!
Să-ți faci! Dacă vrei, te ajut să înveți și o să-ți povestesc despre capitala Franței. Parisul se mai
numește și „orașul dragostei”. Are multe obiective turistice; cele mai importante locuri sunt: Turnul
Eifel, Arcul de triumf, Muzeul Luvru, Muzeul Versailles și Champs Elysées. Acolo mai sunt și niște
magazine groaznice – Printemps și Galeriile Lafayette. Sunt gigantice, așa că ai grijă să nu te
pierzi! Ce păcat că nu mai am nevoie de nimic... mi-aș fi cumpărat o periuță de dinți, sau un
ceas, sau un sacou, sau un... dar oare are arahnide? Ce sunt alea, arahnide? Oare are...
Potolește-te! Taci odată!
Ziua V/ vineri, 18.05.1999
Vai, ce groaznică zi! Am aflat de la mama că mi-a murit mătușa Margareta și trebuie să mergem la înmormântarea sa în locul în care îmi
este groază cel mai tare – la cimitir. Cel mai tare mă sperie crengile lăsate ale copacilor, care par niște bestii năpustite asupra mea și
vântul care vâjâie prin crengile copacilor.
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Cioc! Cioc!Ne întâlnim din nou. Întâmplător, am auzit despre frica ta de cimitire .Nu ar trebui să te
gândești la frica ta. Mie, de exemplu, când mi e frică de usturoi, mă gândesc la citit. Eu iubesc
cărțile. În fiecare moment al vieții am o carte la mine. E un fel de amuletă norocoasă. Ar trebui să
ai și tu una.Știu că ai un inel care-ți place. Eu știu tot. Deci...să revenim. Frica asta e doar în mintea
ta. Încearcă să te gândești la un loc frumos pentru tine și o să-ți treacă.
Ziua VI/ sâmbătă, 19. 05. 1999
Aoleu! Nu mai pot...M-am gândit să merg la psiholog, deoarece, după înmormântarea mătușii și după întâlnirile acelea misterioase cu
necunoscutul din jurnal, mă gîndesc că este cea mai bună alegere. Măcar voi primi niște sfaturi ca să alung această experiență
înfricoșătoare. O să-mi iau inima-n diți și voi merge.
Alexandra, eu cred că în locul pshihologului ar trebui să citești o carte. Ceva frumos, cum ar fi „O
zi în Ținutul ororilor” de R.L. Stine!
Am două minute să povestesc cum a fost. Am intrat într-o încăpere sinistră și îngustă. Dintr-o dată, s-a auzit scârțâitul unei uși și o voce
bătrână mi-a spus să intru. I-am povestit ce s-a întâmplat și nu a vrut să mă creadă. Cu inima ruptă în două și plină de durere și frică mam întors acasă.
Ți-am spus eu! Mai bine să-ți povestesc cartea. Nu comenta deja, lasă-mă să-ți povestesc ! Este
vorba despre o familie formată din trei copii și părinții lor, care doreau să meargă într-un parc de
distracții. Rătăcind harta, au ajuns într-un loc numit Ținutul ororilor, un parc construit în mijlocul
pustiului. Familia, crezând că numele este doar un mod de a atrage turiștii, intră în el. Acolo se
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aflau o grămadă de lucruri înfiorătoare, cum ar fi Camera oglinzilor sau Lacul cu crocodili, care,
de fapt, erau construite pentru a înfricoșa oamenii în loc de a-i amuza. Dar punctul culminant este
momentul în care „ghizii” parcului se dovedesc a fi adevărate creaturi monstruaose și nu oameni
costumați. Atunci devine totul cu adevărat, dar cu adevărat amuzant!
Ziua VII/ duminică, 20.05.1999
E duminică. Sunt puțin mai liniștită azi. Am reușit să-mi pun ordine în gânduri și, cel mai important, ... în suflet. După vizita la psiholog,
am înțeles că trebuie să reușesc să-mi alung temerile și că așa aș putea să le alung. În cazul meu teama de cimitire. Desigur, ar mai fi și
teama de Glasul fără glas, interlocutorul meu ciudat, despre care am crezut că e un vampir...sau o stafie...sau duhul din lampa lui Aladin.
Acum știu că ai fost tu. Tu, Jurnalule, ai fost un sfetnic bun, un sfătuitor în tăcere, care într-un mod sau altul m-ai ascultat. Mi-ai ascultat
fricile. De aceea pot să-ți spun cu pură sinceritate că ai fost un prieten adevărat și că voi continua să-ți scriu mereu atunci când voi avea
ceva pe suflet, dragul meu
Elevii de la clasa a VI-a Excelență la limba și literatura română din Cluj
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Jurnalul lui Adi
Este vară. Adi, un băiat blond, înalt, cu ochi albaştri, trişti din cauză că nu are prieteni se plimba gânditor prin livadă. Privirea
senină i se întunecă o clipă, când umbra unui gând îi întunecă faţa precum un nor trecător pe cerul verii.Căldura apăsătoare, la fel
ca plictiseala ce i se citea pe chip, îi duse paşii spre casa primitoare şi tăcută. Adi intră în biblioteca bunicului. Rafturi masive din
lemn de stejar ocupă spaţiul camerei. Într-un raft parcă uitat de lume, o carte ciudată îmbrăcată în piele neagră, îi atrase atenţia
încuietoarea delicată ca o dantelă împietrită de timp. O carte încuiată? Adi o deschide şi începe să citească surprins literele scrise
îngrijit de o mână iscusită:
,,JURNALUL UNUI NOU INCEPUT
În micul nostru oraş nu se întâmplă nimic. Căldura apăsătoare mă face să caut cea mai mica umbră... Dintr-un magazin îmi atrage atenţia o
carte neagră, îmbrăcată în piele.O privesc cu oarece interes, iar vânzătorul mă prinde imediat în plasa sa încercând să nu scape ocazia ivită. Îl
ascultam doar cu o ureche. Îmi întinde obiectul şi surpriză! Cartea mea avea doar pagini albe...’’
Adi zâmbeşte amuzat de situatie şi faţa i se destinde gândind că într-adevăr istoria se repetă şi continuă să citească din ce în ce mai
atent:
„O răsfoiesc înciudat şi nedumerit. Batrânul vânzător îmi explica probabil din nou, mai apăsat, făcându-mă să-l ascult mai atent de data asta.
Este o carte nescrisă încă, te aşteaptă să-i scrii pe albul imaculat cele mai ascunse dorinţe ale tale, numai astfel acestea se vor împlini, dar ai grijă
ce îţi doreşti pentru că are şi ea un cuvânt greu de spus pentru ca dorinţele tale să se împlinească va trebui să-i comunici în scris, în amănunt
despre ce este vorba să-i aduci argumente bine gândite despre cum s-ar rezolva şi să îi dai timp să se hotărască dacă te ajută sau nu şi nu în
ultimul rând, să crezi cu tărie că asta vrei.... Am notat toate acestea spre aducere aminte, acum te las rugându-te să nu te superi, voi reveni cu o
listă mare de dorinţe mâine, căci noaptea e un sfetnic bun. Noapte bună şi ţie!”
DORINłA CEA MAI MARE
M-am tot gândit ce ar fi mai important să îŃi cer acum la început, să fie ceva cu adevarat necesar, vital pentru mine aş putea spune, şi anume să am prieteni, dar
prieteni adevăraŃi cu care să mă înteleg foarte bine şi cu ei să pot să discut orice, aşa cum discut cu tine, deşi e un fel de a spune că discutăm.. .cel putin mă asculŃi!
Aşa, acum ar trebui, conform instrucŃiunilor date de bătrânul vânzător, să-mi argumentez dorinŃa... Cu ce să încep?
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În momentul de faŃă nu mai am nici un prieten de aceea îŃi cer insistent să mă ajuŃi. Să îŃi povestesc cum s-a întâmplat. Săptămâna trecută s-au hotărât grupele care
să reprezinte şcoala noastră la concursul anual între şcoli pentru ,,micii matematicieni’’. Mă aşteptam să fiu primul invitat să particip, dar nu au mai contat
rezultatele din anii trecuŃi, poate nu ştii dar aş avea cu ce să mă laud! Înscrierile au fost libere, o nebunie.... Cum era să mă amestec în aşa ceva, eu tocmai EU? Am
părăsit degrabă clasa şi am decis că nu este important pentru mine să fiu cu ei, or să mă roage să revin. Nu s-a întâmplat.
Acum îmi pare rău că am cedat aşa de uşor, toŃi sunt ocupaŃi cu pregatirea pentru eveniment, eu doar mă plictisesc şi mă irită discuŃiile pe această temă...Dar
matematica îmi place, cu greu mă reŃin să nu le dau soluŃii când se împotmolesc la rezolvarea testelor de pregatire pentru concursul ce se apropie cu paşi repezi. Ieri
colegul meu de bancă , fostul meu cel mai bun prieten, încerca glumind să afle ce-i cu mine, lucru care evident m-a deranjat. Îmi venea să-mi strig în gura mare
reproşurile! Cum se poate să nu-Ńi dai seama ce am? Tu, cel mai bun prieten? În loc de strigate nu a iesit nici un sunet, aşteptam, speram să realizeze ce anume mă
frământa... Dar asta a fost tot, atenŃia şi-a îndreptat-o spre rezolvarea unei probleme de geometrie, dar nu se descurca. Eu am vrut să îl ajut spunându-i modul de
rezolvare, dar nu mi-a cerut ajutorul... .Am rezolvat şi eu din plictiseală, dar n-am ieşit la tablă. Acum ar trebui să-Ńi dau şi o soluŃie la aceasta situaŃie. E greu de
găsit prieten mai bun decât el.Îmi amintesc cât de bine ne petreceam timpul împreună şi cum ne bucuram când reuşeam să gasim o soluŃie nouă la una din problemele pe
care o clasă întreagă nu reuşea să o rezolve. Sărbătoream fiecare succes în felul nostru – bătând imaginar mingea şi aruncând la un coş imaginar şi el, înscriind de
fiecare dată! Bucuria din ochii lui căprui-verzui este greu de descris în cuvinte. Cred că fără ajutorul lui şi eu mă descurc mai greu, ideile geniale îmi vin acum mai rar...
Parcă-mi lipseşte până şi agitatia lui continuua, pripa cu care încerca să fie primul care găseşte rezolvarea... .Mda, trebuie să-i găsesc înlocuitor, despre asta de fapt
discutam. Păi, ar putea fi băiatul cel nou, abia transferat. E destul de simpatic, am tras cu ochiul în fişa matricolă şi e chiar bun... L-am cunoscut la olimpiada
judeŃeana, anul trecut. Ar putea fi un început bun, e singuratic şi i-aş face un mare serviciu să-l bag în seama. Parcă nu s-a acomodat uşor, o fi având motivele lui, am
să aflu eu. Acum, noapte bună şi Ńie, e târziu.
****** Salutare! N-a mers totul aşa de uşor cum aş fi crezut, e destul de greu să fii convingator cu cineva aşa indiferent, i-am mai lăsat timp să se gândească, am
facut eu primul pas, nu ştiu cât de încântat este pentru că nu mi-a spus prea multe. Este tăcut, dar amuzant. Pare absent,dar de fapt este foarte atent la amănunte.
Priveşte şi analizeaza tot ceea ce se întamplă în clasa noastră. M-a surprins cât de multe observă şi o să fiu mai atent la ce fac... Desenează foarte bine, iar în
momentele când eu îl vedeam imobil, privind absent în jur de fapt el imortaliza, în creion, imaginea clasei. A fost drăguŃ şi mi-a arătat desenele sale şi sincer, sunt
superbe! Aproape că mi-am recunoscut colegii,chiar şi fazele surprinse mi le-am amintit fără dubiu şi spre surprinderea mea era şi ziua când eu m-am supărat şi aveam
o faŃă... tragicomică. Privind desenul mai că mi-a revenit zâmbetul şi i-am fost recunoscător autorului că nu a comentat. Sunt confuz, aşa că un somn ar fi binevenit .
Noapte bună!
*****Am o veste mare! Revin în forŃă, într-o săptămână e concursul şi am fost ÎNSCRIS, da da da! Domnul diriginte mi-a comunicat că se aşteaptă să îl înlocuiesc pe
colegul ce şi-a rupt piciorul! Ce bine! Nu că şi-a rupt piciorul, ci pentru că s-a gandit la mine. Am planuri mari, mi-a trecut supărarea şi m-am ales cu doi buni prieteni.
Am primit o lecŃie şi nu mai ştiu dacă, pe undeva nu este şi meritul tău...Înainte de a cere altora să fie prieteni adevaraŃi, trebuie să oferi prietenie necondiŃionată, iar
modestia este o calitate de admirat. Când o să fie nevoie să-mi amintesc am să te cau. Acum te las cu bine, am multe de rezolvat.”
Adi se opri din citit, rămase pe gânduri. Îşi scoase telefonul, căutând în agendă gândi ,,cu cine să încep?``
Tudor Gabriel Ene, 11 ani
Şcoala nr. 2 Titu, Jud. Dâmboviţa
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Jurnalul Biancăi
Dragă Jurnalule,
Astăzi, 15 Ianuarie 2011, Cristerminus îşi făcea planurile: dorea să o cucerească pe doamna dirigintă...
ca să-l trimită pe el la Olimpiada de limba română în locul Super-OiŃei clasei...
Ei bine, planul lui a funcŃionat, pentru că s-a uitat la doamna profesoară cu ochii săi de căŃeluş, deşi
era un vârcolac, care urmărea numai să o distrugă pe Super-OiŃă şi după aceea să cucerească
lumea, adică pe noi elevii clasei a V-a C...
Eu, Lăftar-OiŃa, şi cu Super-OiŃa l-am auzit în pauză spunându-i planul colegului său de bancă,
Marterus...
Dar, ceea ce ei nu ştiau, era că eu, Lăftar-OiŃa şi cu Super-OiŃă ne-am făcut un plan... Îl vom lega pe
Cristerminus cu Funia DreptăŃii!!!
La sfârşitul orei de limba
română, i-am spus:
– Am înregistrat tot ceea ce
i-ai spus în pauză lui Marterus!
Cristerminus, supărat ne-a
răspuns:
– Am să mă răzbun eu într-o
zi, şi veŃi vedea voi ce se
întâmplă când voi cuceri
lumea...
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– Ce o să facem acum Lăftăr-OiŃă?

- O să-l legăm cu Funia

DreptăŃii
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17 februarie 2011
Dragul meu Jurnal,
Mi-a fost dor de tine... Hai să-Ńi povestesc ce am făcut azi! Am fost la biblioteca municipală cu
Adriana. La bibliotecă...linişte deplină, rafturi uriaşe cu cărŃi. Plimbându-ne aşa, printre rafturii, ne-a
atras atenŃia o carte mare... Am răsfoit-o filă cu filă, şi dintr-o dată, un portal magic, ne-a tras pe mine
şi pe Adriana înăuntrul cărŃii....
Acum te las... Pe mâine...
Bianca ForŃ, 11 ani
Şcoala cu clasele I-VIII, Mihai Viteazul, Câmpia Turzii
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Jurnalul lui Mircea Mustaţă
Clasele I-IV

Clasa întâi
14 Septembrie
Salut! Sunt eu, Mircea Mustaţă. Peste o zi începe şcoala. Nu prea vreau să merg la şcoală. Am emoţii.
Mama a vrut să-mi ia jurnalul acesta pentru că zice că-i bine sămi păstrez amintirile bla… bla… bla…
15 Septembrie
Azi a fost prima zi de şcoală. Noroc că nam scris nimic. Ăăă… Am uitat să spun că ştiu să scriu de la 3 ani. Aşa că, clasa întâi va fi
uşoară. Nu ştiu însă să scriu ormotofic de aceea am unele greşeli. Numele colegilor nu le-am reţinut, „mecorat”. Am mecorat deci
poreclele lor. Mare noroc că am doar 9 băieţi cu mine. Pe primul la catalog îl cheamă, adică porecleşte, Ionică. Pe al doilea Consti. Pe
al treilea Mirci. Cred că îl cheamă Mircea ca pe mine. Pe al patrulea Andy. Nu prea ştiu să scriu litera aia care înlocuieşte pe „i”. Al
cincilea se numeşte Coco. Al şaselea Marco, iar pe al şaptelea Silvi. Ceilalţi doi se numesc la fel Iulius. Primul are porecla Iuli, iar
celălalt Lius.
19 Septembrie (Vineri)
Azi s-a terminat prima săptămână. A fost fain. În sfârşit, nu mai tră’ să scriu în jurnal. Am o ultimă întâmplare de spus. Azi la
română doamna nea arătat nişte litere puse una lângă alta, care formau un cuvânt. Doamna l-a pus pe Coco să-l citească. El în loc să
spună „mama”, cuvântul scris, a spus „banana”. Noi nici n-am învăţat litelele „b” şi „n”. Până şi doamna a râs în homhote.
Ne vedem de Crăciun, Anul Nou şi Paşti.
Crăciunul
La Crăciun am primit un BMW şi un cal care se învârteşte singur. M-am jucat mult cu ele.
De Crăciun, mama a zis: – Dacă chiar vrei, în clasa a II-a nu trebuie să scrii în jurnal!
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– Ce bine!
Anul Nou
Super tare!!! Am stat până la 2 noaptea. Ne vedem de Paşti.
Paştele
Paştele a fost foarte amuzant, deoarece am primit o colecţie cu toate comediile celebre. A fost cel mai amuzant Paşti. Ne vedem la 14
Septembrie.
Un nou an şcolar.
colar. Clasa a IIIIII-a şii vacanţa
vacan a
14 Septembrie
Au trecut doi ani şi n-am avut timp să scriu deoarece am tot mers la cel mai bun prieten al meu, Mircea Mic. I se spune aşa deoarece
este mai scund decât mine. Anul acesta şcolar am să scriu mai mic.
15 Septembrie
Azi am întâlnit un coleg nou. Se numeşte Marius. Cum a venit, au început necazurile.
16 Septembrie
Astăzi Marius l-a întâlnit pe Ionică şi au pus la cale un plan care suna aşa: Jocul de-a vampiru’. Cineva era vampiru’. El trebuia să
prindă pe altcineva şi să se prefacă că-l muşcă. Cel muşcat trebuia să muşte împreună cu primul pe ceilalţi, iar după ce au fost toţi
muşcaţi reîncepea jocul. Un elev din a III-a B s-a jucat cu noi, dar când a fost muşcat s-a plâns la colegii lui că-l batem şi muşcăm.
17 Septembrie
Azi am avut probleme mari: cei din a III-a B ne pândeau la intrare, deoarece ne purtau pică. După cum veţi vedea în planul şcolii,
puteam intra prin două locuri, însă ambele bine păzite, aşa că am fost prins, dar cei din a III-a B m-au lăsat în pace deoarece pe
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Gardianul a venit şi ne-a spus:
– Nu vă bateţi că nu e bine!
– Ei ne-au provocat! pentru că nu au întrebat frumos ce s-a întâmplat, zise Marius. Tocmai atunci a apărut un şoricel. Gardianul l-a
alungat afară, iar noi am râs în hohote.
Eu ştiam că era mai bine să tac, dar tot ei rămân vinovaţi.
Discuţia era purtată lângă clasa lor. Doar când am intrat în clasă cu gardianul să vedem dacă se mai întâmplă ceva am văzut… uşa!
Era dărâmată. Iată povestea:
Mircea care venise de mult în clasă la văzut pe elevul A. Atunci a închis uşa şi-a luat elan şi şi-a lipit mâinile de uşă şi a ridicat-o.
Dar uşa a ieşit din balamale.
A venit şi directorul şi a zis:
– Cine se bate sau muşcă va fi închis după şcoală 4 ore în beci cu cel cu care s-a bătut. Să se lupte acolo destul. Poate îi mai vizitează
şi un şobolan, cum va vizitat acel şoricel.
Cam asta a fost cu luptele.
42

J u r n a l u l

u n u i

p u ş t i

3 Decembrie
La ora de engleză doamna l-a pus pe Coco să citească lecţia (scrisă în engleză). Când a ajuns la cuvântul „diary” [daiări], a
pronunţat „diaree”. Doamna s-a distrat foarte tare. Nu era prima dată. Cred că v-amintiţi de clasa I!
7 Mai
Azi ne-am mutat într-o nouă clasă deoarece se amenajează cea veche. Vom sta aici doar o zi. Am avut noroc pentru că lângă mine
stă cel mai bun prieten.
În pauză am avut o surpriză. Marius a deschis un dulap, iar
de acolo a ieşit o colonie de furnici.
Ne-au invadat clasa. Eu şi Iuli am luat mătura şi le-am
alungat. Andy s-a dus la baie cu
sticla şi a vărsat apă să le îndepărteze. Furnicile au luat în
cârcă un băţ şi şi-au făcut pod, dar
până atunci Lius a chemat-o pe doamna care a chemat femeia
de serviciu. Cea din urmă a rezolvat
treaba. Când îmi deschideam cartea o furnică a ieşit afară din
ea, dar imediat (cât de imediat
putea) a ieşit din clasă.
Marius n-a fost certat deloc.
15 Iunie
Azi a fost ultima zi de şcoală. Am primit caietul de vacanţă de o lună şi mai am 20 de pagini. Azi le-am făcut pe toate. Acum sunt
liber.
1 Iulie
Bunicul m-a înscris la bazin. Azi e prima zi. Nu am făcut mare lucru, doar am dat din picioare.
31 Iulie
E ultima zi la bazin. Am învăţat în sfârşit să înot. La început ne punea să sărim în apă. Bazinul avea 3 metri adâncime. Cu colacul,
am sărit şi m-am scufundat până la fund. Până să ies a sărit şi Adi în acelaşi loc şi, din greşeală, cu picioarele mi-a dat jos colacul.
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Cu această ocazie m-am gândit să fac nişte ture. Dar problema era că eram mai preocupat să numi intre apă în nas decât să înot bine
aşa că, după jumătate de tură m-am scufundat. La început eram panicat, dar apoi mi-a venit o idee. Cu o mână să mă ţin de nas. Am
ieşit la suprafaţă şi am înotat fără să-mi pese de nas (am dat drumul mâinii) şi apă. Am reuşit. Era la început, aşa că după aceea mam distrat.
5 August
Este ziua mea. Am invitat cei mai
Andy, Consti. Am comandat o
trofeu. A ieşit foarte frumos.
M-am jucat toate jocurile posibile şi

buni 5 prieteni. Mircea, Iuli, Lius,
pizza picantă şi un tort în formă de
la sfârşit am băut Cola.

Clasa a IVIV-a
15 Septembrie
În vacanţă m-am dus pe la prieteni şi nu s-au întâmplat lucruri grozave. În prima zi de şcoală a fost destul de frumos. Chiar am
început să scriu cărţi deoarece vreau să le public. Îmi place foarte mult să scriu.
Anul Nou
De Anul Nou am stat până la 6.
25 Martie
Azi avem campionatul de fotbal.
Primul meci l-am avut cu Gen. 8. I-am bătut cu 4-3. Eu sunt portar. Doamna zice că sunt cel mai bun, dar am
luat 3 goluri.
Al doilea meci a fost între Pedagogic şi Gen. 6. Scorul s-a terminat 2-1 pentru Ped.
Am uitat să menţionez că este campionatul Caransebeşului.
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Acum urma ultimul meci de pe iarba Teiuşului. Am jucat cu Ped şi s-a terminat 0-0. Urmau
penaltyurile. La primul am sărit în dreapta jos şi am apărat.
La al doilea Mircea a ratat. A dat în transversală.
Unsprezecemetriurile 2, 3 şi 4 le-a apărat, iar colegii mei le-au transformat pe celelalte.
Am câştigat minunata cupă poleită cu aur.

15 Iunie
E ultima zi de şcoală. Ne-am despărţit cu greu de doamna învăţătoare. Eram toţi foarte melancolici. Ştiam că era cea mai bună
doamnă. Pentru noi va rămâne mereu cea mai bună.
Jurnalul este terminat. Ultima pagină este aceasta. Pun pariu că Mami va cumpăra unul nou pentru
clasele V-VIII. La revedere până la anul în aventura cu profesorii.
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Teodor Frenţiu, 9 ani
Liceul Teoretic Traian Doda, Caransebeş
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Jurământul pe degetul mic
Nu ştiu de ce scriu aici despre vremea când eram în clasa I şi am mers la şcoală. Poate pentru că a fost un an cam tulburat? Poate...
Eram cam emotiv pentru un copil de 6 ani.
Îmi iubesc familia, de aceea ştiu că atunci a fost puţin mai greu.
Începusem şcoala şi totul mergea bine, numai cu părinţii, nu prea era în regulă. Eram pe de o parte fericit, căci mă simţeam atât de bine cu
doamna învăţătoare şi cu colegii. Doar acasă era ceva ca o tensiune.
Într-o zi părinţii mei s-au certat straşnic. Mama s-a supărat tare pe tata. De ce? Pentru că la apartamentul vecin se făceau noi amenajări şi la uşa
noastră toată ziua era murdărie. Tata, în loc să ţină cu mama, dădea dreptate muncitorilor, care lăsau murdărie. S-au certat şi cu voci mai
ridicate. Asta m-a întristat. Nu au vorbit unul cu altul vreo două săptămâni. Eram de-a dreptul îngrijorat. Ştiam că atunci când sunt supăraţi
unul pe altul, tata îşi aranjează singur masa.
Am sunat-o pe bunica, fără să ştie vreunul din părinţi. Aveam încredere în ea, că poate să păstreze un secret şi că poate să îi ajute să se împace.
Bunica a promis că va trece pe la noi, ca şi cum ne-ar vizita, aşa cum o făcea de obicei.
Părinţii i-au pregătit o cafea, iar bunica a scos din sacoşă prăjiturile preferate ale mamei. Le-a copt cu o seară înainte, tocmai pentru a ne îndulci
pe toţi.
Nu ştiu cum, poate că prăjiturile bunicii erau fermecate, că nu a trecut mult timp şi din bucătărie au început să se audă glasurile lor râzând. Se
auzea din nou vocea veselă a mamei, vorba rară a tatei şi şoaptele calde ale bunicii.
Am intrat să le văd chipurile. Erau cu toţii bine, iar mama şi tata erau împăcaţi.
Din acea zi rareori părinţii s-au mai supărat unul pe altul. Oricum s-au împăcat imediat.
Mă bucur mereu că familia mea se înţelege şi se respectă.
Cu toţii am jurat pe degetul mic să nu ne mai certăm.
Tiberiu Galan

Liceul de Arte Plastice, Suceava
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UNUI PUŞTI

CAPITOLUL I. ASTA E VIAŢA
13.03.2011. Duminică
Viaţa mea e ca şi gândul meu. Vine la mine, îmi dă târcoale, stă destul de mult… asta până se plictiseşte şi apoi, când probabil că nimeni nu se
aşteaptă, pleacă.
By the way…ar trebui să nu uit că trăiesc într-o lume a improbabilităţii. În care nimic nu este ceea ce pare şi în care oamenii nu sunt cine par a
fi.
E înşelătoare, poţi să spui, precum vremea.
Dacă azi e soare, mâine probabil că va ploua şi alungă ceea ce a rămas din albastrul cerului.
Dar mie îmi place ploaia. Nu ştiu alţii ce zic şi sincer, nu prea mă interesează opinia lor… sunt părerile mele şi gata! Pe mine ploaia mă face să
zâmbesc.
Eu văd în lacrimile ploii mici balerine ce dansează până când ating pământul… şi fac o ultimă piruetă înainte de a dispărea..
Alţii probabil că văd grenade care se năpustesc asupra lor. Şi… nah! Eu nu prea am ce să le fac… Nu prea pot să schimb gândurile oamenilor. Şi
mai mult ca sigur chiar dacă aş putea nu aş face-o. Deoarece fiecare e special în felul său.
Toţi suntem făcuţi din acelaşi aluat… însă atât de diferiţi! Poate într-o zi cineva va găsi jurnalul acesta. Poate că în acea zi voi schimba viaţa
cuiva şi poate îl voi face să gândească limpede. Sau poate că nu… Cine ştie? Nimeni…
Cel mai important este că eu am acest prieten drag… carneţelul în care pot să scriu ce văd. Ce fac. Ce simt. Ce trăiesc. Uneori pot chiar să
transform realitatea în ficţiune… în vis… În vis în cadrul altui vis!
CAPITOLUL II. VIAŢA-I MIŞTO! UNEORI E ROZ, ALTEORI MARO!
13.04.2011. Luni
Poate vi se pare ciudat, dar eu am o zi specială în care scriu în jurnal. Cea care poartă, mereu, data de 13. Număr cu ghinion, ar spune unii…
NEH! E un număr obişnuit dar care, în topul meu ocupă locul de THE BEST DAY.
Aşa… Deci azi am fost la şcoală…Nu pare a fi o zi de luni mai specială ca alta… sau mai ciudată… Cel puţin, nu încă. Deocamdată a trebuit să
suport aceleaşi ore monotone (în afară de ora de română, care îmi place) şi poate că în afară de mate (care mă sperie!).
Şi ca în fiecare zi, trebuie să stau şi să ascult poveştile de dragoste ale Patriciei. Ceva de genul:
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Paty: Bla, bla, blaaa…
Eu: Mdaaa… ce interesant! Foarte frumos!
P.S. Chiar era o zi ca oricare…
CAPITOLUL III. CINE A ZIS CĂ VIAŢA ESTE LIVING HELL?
15. 04. 2011. Miercuri
Azi s-a întâmplat…. ceva. Ceva care mi-a stricat ziua asta frumoasă. Şi oare ce e iadul pe pământ pentru mine? Da! E testul-surpriză la mate…
Şi dacă nu ştiţi despre ce e vorba, povestea sună cam aşa :
– Bună ziua dragilor… ce mai faceţi dragilor?
– Foarte bine, d-na profesoară.
– A, atunci e bine…puteţi să scoateţi o foaie şi să scrieţi: TEST…
Cam aşa ceva… Şi după test, urmează întrebarea :
– Ai ştiut?
Eu: Ăăăă…Nu!
CAPITOLUL IV. TOTUL SE REIA DE LA CAPĂT DAR NU ÎN ACELAŞI FEL
21.05.2011. Vineri
VINERI…CEA MAI FRUMOASĂ ZI DIN SĂPTĂMÂNĂ.
Cel mai curat vagon dintr-un tren. Cea mai dulce acadea din bombonieră. Cea mai… Bine, mă opresc. Îmi place. Şi-atât.
De fapt, cui nu-i place? Ştiu! Îi compătimesc pe cei din grupa mică, pe pitici… care nu prea ştiu pe ce lume trăiesc şi nici când e luni sau vineri.
Unde mai pui că NOI, ăştia de gimnaziu, ne dăm aşa mari în faţa lor şi a celor din ciclul primar… Dar şi mai rău e că de noi se ia „liceul” şi tot
aşa…. şirul poate continua.
DAR sunt fericită când azi e… azi. Când mama nu îmi mai spune „Apucă-te de teme! Învaţă!“ AZI…măcar profit de faptul că mâine e sâmbătă
şi pot să stau trează până târziu… Naşpa e că vine Duminica… şi-apoi luni… şi o iau de la capăt…
Şi, vorba poetului – simt că că mâinile cuiva îmi trec viaţa din ce în ce mai departe…
Sebastiana Cornelia Joicaliuc
Liceul Regele Ferdinand, Sighetu Marmaţiei
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O vacanță de neuitat
20 IUNIE 2011
Este o zi toridă de vară. Soarele, cu puterea lui de împărat, cucerește tot cerul și aduce zâmbete pe
fețele copiilor de pretutindeni dăruind neuitata vacanță de vară. Toată lumea are ceva pregătit
pentru vacanță: unii vor merge la bunici, alții la mare, alții la munte. Eu împreuna cu familia mea voi
merge în Grecia, un loc splendid, cu plaje mari și cu multe locuri de vizitat. Sunt foarte nerăbdător! Nu
mai pot aștepta încă două săptămâni!
27 IUNIE 2011
Încă o săptămână ne desparte de bucuria de a petrece o vacanță de neuitat. Astăzi voi merge
împreună cu familia la magazin pentru a face ultimele cumpărături.
3 IULIE 2011
Este ziua plecării, toți suntem nerăbdători și foarte obosiți deoarece este ora 3.00. Facem ultimele
verificări la bagaje... După o oră de verificări, ne luăm rămas bun de la familie și prieteni și plecăm. Cu
primul pas pus în mașină am știut că aventura începe.
După douăsprezece ore de mers cu mașina ajungem la destinație!
– Unde suntem? De ce ne-am oprit?
– Probabil am oprit pentru a pune benzina. Să ne continuăm somnul! spuse fratele meu, Alex.
– Nu vă culcați la loc! spuse mama râzând.
– De ce?
– Am ajuns!
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– Serios? Foarte entuziasmat, îmi pun repede sandalele și ies cât pot eu de repede din mașină. Afară,
peisajul se schimbase: aer curat, palmieri cât vedeai cu ochiul, străzile perfect curățate, casele perfect
zugrăvite și așezate una lângă alta și plajele foarte aglomerate. Ne îndreptăm spre vilă. Acolo ne
așteptau două gazde foarte prietenoase, care ne-au întâmpinat cu un călduros ,, Καλώς ήρθατε’’
care ar însemna ,,Bine ați venit’’. Acestea ne-au condus până la camerele noastre foarte spațioase,
formate din: două dormitoare, două băi și un balcon imens.
După zece minute de ,,hoinărit’’ prin apartament, am început să despachetăm, în gândul meu ,,Ce
plictisitor…’’, așa că m-am dus să mă plimb pe plajă. Pescărușii, sunetul mării mă înviora. Întorcândumă la vilă, o limuzină neagră de aproximativ 7 metri îmi tăia calea. Din ea ieși cea mai cunoscută
trupă din Grecia ,,B.S.B.’’, care urma să înceapă un concert pe plajă. Era trupa mea preferată.
Mă grăbesc la vilă să le spun marea veste părințiilor mei, aceea că trupa B.S.B va concerta la doar 10
m de vilă. La această veste, mama, încântată, săr în sus de bucurie.
– Intrarea este liberă?
– Da? De ce?
– In cazul acesta, MERGEM CU TOȚII PE PLAJĂ!
Ajungând la concert, am fost foarte uimit să aud că mama mea știa fiecare vers în parte din fiecare
melodie. După două ore de cântat, ne-am grăbit să fim primii la sesiunea de autografe și spre uimirea
mea asta s-a și întâmplat.
– Pentru cine este acest autograf? întrebă A.J unul dintre chitariștii trupei.
– Pentru Andrei! spun eu emoționat.
– Dar văd că mai ai un tovarăș lângă tine, cine este?
– De fapt, este mama mea.
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– Și pe ea cum o cheamă?
– Laura!
– Atunci ,,Pentru Laura și Andrei de la B.S.B’’.
Ajungând la vilă tata primește un telefon foarte important de la un mare regizor.
– Paul Lumină?
– Da, dar cu cine vorbesc?
– Cu domnul John Ford, director executiv al filmului ,,I can’t go on, I’ll go on’’. Știu că aveți o
experiență remarcabilă în regizarea unor filme! Am nevoie să regizați dumneavoastră acest film
deoarece regizorul meu are o mică problemă pentru care trebuie să plece în Hong Kong. Credeți că
ați putea?
– Desigur, domnule!
– Excelent, începem peste două săptămâni! Agentul meu îți va oferi mai multe detalii.
4 IULIE 2011
Ziua începe cu un mic dejun delicios și continuă cu plimbarea prin oraș. Tata, de dimineață a fost
chemat la studio să vadă atmosfera din ,,spatele scenei’’, numai că nu mai avea voie să aducă pe
altcineva. Avionul particular al lui John Ford ajungea la vila noastră de abia peste două ore așa că neam mai putut distra. Cele două ore au trecut foarte repede, dar înainte să decoleze avionul, mă
strecor în el și mă ascund unde pot eu mai bine. Ajungând la destinație, primul lucru pe care îl văd
este cabina celor de la B.S.B. Intru pe furiș în ea, unde din fericire nu era nimeni. Găsesc pe masă de
machiaj un jurnal a vocalistului J.J. Deschid jurnalul la o pagină oarecare.
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Dintr-o dată un zgomot se auzi dinspre ușă. Erau
cele trei vedete pop. Am intrat în panică și nu
știam unde să mă ascund. Am găsit un dulap
gigantic… Trăgând cu urechea l-am auzit pe
toboșar zicând:
– Meseria asta este frumoasă, dar grea. Pur și
simplu nu mai pot face față stresului înainte de
concerte, fanilor care țipă
după noi și blițurile
aparatelor de fotografiat
care mă orbesc.
– Așa este, dar asta este!
Asta am ales noi nu mai
putem da înapoi!
– Sau poate putem!
– Cum? întrebă chitaristul
A.J.
– Ultimul concert al nostru va fi mâine. Haide să anunțăm presa că acesta va fi
concertul de adio și după concert încheiem contractul cu ,,I can’t go on, I’ll
go on’’.
– Așa să facem!
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5 IULIE 2011
– Cum au putut să facă așa ceva? spune tata furios. Cum au
putut să se despartă fără să ne spună mie și directorului? Și
mai important ce se va întâmpla cu ,,I can’t go on, I’ll go on’’.
Trebuie să vorbesc în particular cu ei.
Tata, ajungând la studio, îi întâlni pe băieți.
– Cum ați putut face asta?
– Asta am simțit și am crezut că asta va fi foarte bine.
– Să vă explic cum stă treaba: voi vă despărțiți, iar filmul se
sfârșește!
– Stai liniștit, nu încheiem contractul, filmul rămâne, dar după
ce terminăm, gata cu melodiile. Nu filme, nu B.S.B.!
- Bun! Ați făcut o alegere bună.

20 IULIE 2011 (ziua plecării)
– Mamă, de ce nu este făcut bagajul lui tata?
– Asta mă întreb și eu. Probabil are treabă la studio.
– Mamă, tata nu prea a stat cu noi în această vară. Aici trebuia să ne relaxăm... Nici măcar de ziua
mea nu a fost cu noi, spuse fratele meu dezamăgit.
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În acest timp, la studio tata ajunsese la o înțelegere pe care avea să fie bucuros să ne-o comunice.
Ajungând la vilă tata este primit cu tristețe.
– De ce sunteți toți triști?
– Deoarece toată vacanța nu ai fost cu noi.
– Îmi pare rău, dar am fost foarte prins cu filmul. Dar o să mă iertați când o să vă spun o veste mare!
Domnul John a spus că ne prelungește perioada de ședere la vilă și ne lasă să ne alegem și locul unde
să ne petrecem restul verii numai noi și pe deasupra veși apărea și voi în film. Ce spuneți?
Dintr-odată fețele triste se transformară în fețe fericite.
10 AUGUST 2011
Directorul John a găsit un regizor care să îl înlocuiască pe tata, așa că împreună am plecat pe insulă
Hawai unde am petrecut pe cinste!
Andrei Lumină, 12 ani
Colegiul Național Costache Negri, Galați
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JURNALUL UNUI PUŞTI
PU TI SIMPATIC
Sunt un băiat pe nume Bogdan. Urmează să trec în clasa a cincea şi, drept să spun, este prima dată când mi-am făcut un jurnal. Mi
s-a părut cam plictisitor să-Ńi „transcrii acŃiunile” în fiecare seară în el. Dar am zis să încerc şi sunt sigur că nu o să iasă
nemaipomenit.

August
Joi.
Joi Astăzi a fost cam nasol. Mâine este ziua mea şi am zis să mă respect puŃin şi să nu o mai ajut pe mama la pregătiri. Aşa că m-am
trezit la zece; nu m-am spălat pe faŃă şi nici pe dinŃi; nu mi-am făcut nici măcar patul. M-am uitat la televizor până la douăsprezece.
Şi, pac, vine mama de la bunica, crezând că m-am trezit la opt, m-am spălat pe faŃă, inclusiv pe dinŃi, m-am îmbrăcat, am făcut curat
în dormitorul meu etc. Sincer, nu vroiam să vină pentru că m-a certat foarte tare şi m-a pedepsit, punându-mă să o ajut la pregătiri.
Eu aveam planuri mari să mă joc cu prietenii mei, Paul, Raul şi Rareş şi să furăm floarea-soarelui.
Mama m-a pus să car nişte apă pentru mâncare, dar eu am luat găleata, am mers puŃin, am lăsat-o şi am fugit la Raul acasă. Acolo
erau Paul şi Rareş. Ne-am jucat cam până pe la şase, apoi am mers să furăm de pe câmp floarea-soarelui.
Am venit acasă cam pe la nouă seara, iar mama, săraca, a pregătit tot, dar acum era de două ori supărată pe mine. Aşa că mi-a
„promis” că a doua zi, după aniversare, o să scriu toata tema de vacanŃă – că doar nu am scris nimic.

Vineri. Azi nu a fost deloc o zi nemaipomenită. M-am trezit la opt, m-am spălat pe dinŃi (numai de dragul părinŃilor mei), m-am
îmbrăcat ca să fiu mai şic.
Au venit prietenii, rudele şi a început petrecerea. Ca să fiu drept, ieri a fost o zi cu 99% mai bună ca asta. Azi nimeni nu prea m-a
băgat în seamă, parcă nu eram eu sărbătoritul. Îmi venea să Ńip, să dau din mâini, să le dau bobârnace, orice, numai să se uite la
mine! Am mâncat, am dansat puŃin şi m-am cam plictisit. Paul, Raul şi Rareş stăteau cu verişorii mei, dar eu nu aveam chef de
vorbă, de dans etc. Culmea! ToŃi s-au distrat, cu excepŃia mea, a sărbătoritului.
A venit seara, musafirii au plecat, spre marea mea uşurare. Am urcat în dormitorul meu, mi-am luat cadourile şi le-am desfăcut. Am
primit foarte multe daruri – singurele care m-au înveselit.

Sâmbăt
Sâmb tă.. Azi, cum am spus deja, este o zi grea şi agitată, cu scrisul, bineînŃeles.
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Ca să fiu sincer, mie nu îmi place deloc să scriu şi să învăŃ. Acum am terminat clasa a patra şi nu am luat niciun premiu. Dacă îl
luam, tata îmi cumpăra o bicicletă nouă, pe care mi-o doresc foarte mult. Dar ce să faci!? Şcoala este foarte grea! Mă vait de ea din
clasa întâia!
Mă apuc eu de scris, dar sună Rareş să mă duc la el. Mama făcea curăŃenie lângă mine şi nu aveam cum să evadez. Continui să scriu
şi pândesc un moment de neatenŃie al mamei, reuşind să mă strecor afară. Mama, foarte supărată, a venit după mine şi m-a certat,
chiar mi-a dat două palme (!!) de faŃă cu prietenii mei. M-a luat acasă şi m-a pus să scriu toată ziua fără oprire. Am scris, ce era să
fac ?!
Seara, pe la nouă, eram obosit mort, am adormit cu pixul în mână şi cu capul pe caiet, dar m-au trezit tati şi cu fratele meu mai mic,
Dragoş, să mă spăl. Dar eu aveam un alt scop: să scriu un jurnal pentru că am uitat.

Duminică.
Duminic . Astăzi am scăpat un pic de teme pentru că au venit unchii mei, bineînŃeles şi verişorii mei, Andrei – 7 ani şi Vlad – 13
ani. Mi-au adus un cadou super – o maşină roşie cu telecomandă pe care mi-o doream foarte mult. Nu am înŃeles niciodată de ce nu
am primit-o de Crăciun sau de ziua mea! Ştiu că părinŃii mei nu au vrut să mi-o ia pentru că i-am supărat, dar nu ştiam că l-am
supărat şi pe Moş Crăciun!
M-am jucat cu verişorii mei mult timp „de-a v-aŃi ascunselea”, apoi i-am bătut la ,,popa prostul”. I-am întrebat pe Andrei şi pe Vlad
dacă vor să ne jucăm şi cu alŃi copii. Au vrut. Vlad s-a dus la mama lui să-i ceară voie să ne jucăm. A fost de acord până şi mama!
Ne-am dus pe drum. Acolo erau Paul, Raul, Rareş, Mihai, Dani, Vali şi alŃii.
Pe drum a fost super! Ne-am jucat toŃi fotbal. Eu cu verişorii mei ne-am întors acasă pe la şapte pentru că ei trebuiau să plece cam în
jumătate de oră. După ce au plecat ei, m-am dus m-am uitat la televizor cam până pe la nouă, apoi am făcut un duş, am venit în
dormitor şi am început să scriu în jurnal.

Luni. Ce pot să spun! Ziua de azi ar fi putut fi perfectă dacă nu era dimineaŃa.
M-a trezit mama să mă apuc de scris, că ea va pleca la bunica să o ajute la treabă. Mi-a spus ca până la nouă să îmi fac curat în
dormitor şi să mă apuc de scris fiindcă mai am foarte mult.
După ce a plecat, eu de-abia mi-am făcut patul şi, cu aceeaşi lene, m-am spălat pe dinŃi. La prânz m-am apucat de teme, dar o văd pe
mama trecând pe la geam. A venit la mine şi mi-a spus să mă pregătesc că ne-au chemat părinŃii lui Rareş la ei. Am mers cu toată
familia la Rareş. Acolo a fost super, păcat că mamele noastre nu ne-au lăsat să ieşim pe drum la prietenii noştri. Dar tot ne-am făcut
făcut de cap. Am luat nişte scândurele, am construit o căsuŃă pentru păsărele, pe care am agăŃat-o într-un copac. Le-am pus şi
mâncare acolo şi păsărelele au început să vină. Ne-am bucurat foarte mult când am văzut că păsărelele zburau în jurul căsuŃei.
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La întoarcerea acasă, mă aştepta altă surpriză. Pisica mea favorită, CocuŃa, născuse patru pisoi. Bucuria a fost foarte mare! Erau atât
de mici şi drăgălaşi, încât îmi venea să mă joc cu ei.
Dar noaptea a venit pe furiş şi mi-a adus un somn odihnitor... Mai scriu şi mâine în jurnal. Cred ca voi Ńine acum unul şi despre
pisoi.
Ioana Marin, 11 ani
Şcoala cu clasele I-VIII Dridu
Com. Dridu jud. IalomiŃa
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Jurnalul unei puştoaice
Luni
Ideea de jurnal i-a încântat pe adolescenŃii tuturor timpurilor. Nu v-am spus încă, dar şi
eu sunt adolescentă, deşi mama susŃine altceva: ,,La nici 12 ani nu poŃi fi decât un copil!”
Ei bine, e jurnalul meu şi în el pot fi ceea ce vreau eu. Cred că pe mama o sperie faptul că
,,puiul” ei creşte.
Deşi ea vrea să pară înŃelegătoare, eu ştiu că se adaptează greu la transformările prin
care trec. Mai întâi mi-am transformat camera într-un altar rock în care chitara stă la loc
de cinste. S-a despărŃit greu de sutele de jucării de pluş cu care îmi ticsise camera şi a
asistat resemnată la decorarea pereŃilor cu formaŃii rock. Iar reclamele de pe uşa camerei mele par să o fi îngrozit de-a binelea...
Uneori o aud vorbind îngrijorată cu tata: ,,– Crezi că ar trebui să consultăm un psiholog ? Oare e
teribilism sau tulburare de comportament?”
Sigur că sunt sănătoasă, dragii mei părinŃi, cresc doar, şi îmi aleg singură lucrurile care îmi plac.
Oooo... e târziu! Trebuie să
mă pregătesc pentru şcoală. Nu v-am spus: sunt elevă în clasa a V-a la o şcoală dintr-un mare
oraş. Sper că acum nu v-aŃi aliat cu mama şi nu gândiŃi la fel, că... ,,sunt doar un copil”.
MarŃi
DimineŃile sunt sigură acasă, aşa că, după ce-mi fac temele, mai pot vorbi... cu voi. Şi,
pentru că iubesc benzile desenate, o să şi ilustrez ce spun, aşa, pentru distracŃie.
La şcoala sunt OK, am terminat primul semestru cu media 10.
Să vă mai povestesc despre ,,conflictul dintre generaŃii”, deşi nu
este chiar un conflict ci, mai degrabă, o metamorfoză a
mentalităŃii părinŃilor în raport cu acŃiunile mele. (Ce exprimare
academică! Mama ar fi fost mândră de mine !)
Sigur că nu sar calul şi păstrez limitele bunei-cuviinŃe. Ce poate
fi rău în a refuza să îmbraci rochiŃe
înzorzonate şi roz şi în a-Ńi face o tunsoare rock, de ,,lungime
incertă”, cum îi spune mama? Şi pe deasupra fac şi
compromisuri : mi-am prins bretonul în clămiŃe absolut ,,nerock”,
dar liniştitor pentru tata.
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Cam aşa arăt...
Gata, fug la şcoală. Mâine vă dezvălui o nouă pasiune de-a mea, care a îngrozit-o pe bunica din partea mamei.
Miercuri
Am avut multe teme şi încep orele mai devreme. Doar câteva rânduri şi un desen, azi. Despre ce? Despre ... vârcolaci!
Nu vă înspăimântaŃi, sunt personaje fantastice. Cine mai crede în creaturi care mănâncă luna, când avem explicaŃii ştiinŃifice despre
eclipsă? Dar îmi plac, aşa cum îmi plac personajele din cărŃi. SpuneŃi voi că nu este fascinant?!
Joi
Aşadar, la vârcolac rămăsesem. Am citit cartea Amuleta din Insula Vârcolacului de Chris Mould, m-am documentat de pe internet şi,
pentru că îmi place să desenez, am făcut şi un desen cu un vârcolac şi l-am agăŃat de un perete, în camera mea. Când ne-a vizitat
bunica, o persoană foarte religioasă, a scos imediat de pe perete desenul cu ,,necuratul” şi-a atârnat în loc o icoană. O iubesc pe
mamaia şi n-am încercat să-i explic că-i doar un desen, o creaŃie plastică. Am păstrat pe perete iconiŃa şi adorm spunând ,,Tatăl
Nostru”, aşa cum fac întotdeauna.
Vineri
Îmi place ultima zi de şcoală din săptămână. Acum este şi tata acasă, un
alt motiv să fiu fericită. El lucrează pe o platformă petrolieră şi stă mult
timp departe de casă. Poate o să-mi conving câŃiva colegi să mergem
mâine la un film. La unul cu vârcolaci, ce spuneŃi?
Dragă prietene jurnal,
Azi îți spun la revedere, deoarece și mâine e o zi.
Pe curând, prietene PS: Am uitat să îți spun că mintea mea e
complexă (oarecum): -

Ana Maria Olaru, 11 ani
Şcoala cu clasele I-VIII Ion Jalea, ConstanŃa
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Jurnalul lui Tudor
Dragă Jurnalule,
Din clasa întâi am învățat să salut înainte de a vorbi, așa că ,,Dragă Jurnalule, salut”. M-am tot gândit la o întrebare: Cum te poți distra la școală?
Ei bine, eu nu prea pricep cum se distrează alții. De exemplu, astazi mi-a trimis colega de bancă un bilețel pe care scria:

Tudor, esti supă???

Ce sa fac?! Unii mă cred supă, alții extraterestru sau bătrâneii spun că sunt fată, deși sunt băiat. Din fericire, există oameni care mă cred OM.
Trebuie să îți… ba nu, nu trebuie, ci te rog să îți imaginezi că ai petrece o dimineața cu mine. Ei bine, te trezești, te scoli din pat, cu pași grei de
parcă ai avea trenuri în picioare, și ca o prună uscată și deshidratată te speli pe fată și pe dinti, te-mbraci repede și tot repede cobori la masă
unde te așteaptă o farfurie cu fructe tăiate bucățele, peste care sunt presărate semințe de toate felurile.
Uite, mi-a venit o altă idee. Ce-ar fi să-ți vorbesc despre locurile în care traiesc ? De exemplu, la bunici iarna ninge, ninge și tot ninge peste
pământul așa de negru ca sufletul unui țap înfuriat, iar iarba, părul Mamei Naturii, este spălată de spume albe de nea. Fiecare copac încâlcit în
jurul lui zici că danseaza înzăpezit. Toata lumea pare copleșită, chiar și soarele care prin globul său de sticla luminează tărâmurile fericiților si
nefericiților. Așa e la bunici afară, dar înăuntru e altceva. Ioana, sora mea, se tot ceartă cu verișoara noastră, Letiția. Nu știu cum de se
ciondănesc toată ziulica, din nu știu ce motive stupide, dar de fiecare dată, Ioana începe această faimoasă luptă a vorbelor. Trebuie să precizez
că și eu intru în această poveste. Cele doua certărețe își instalează câmpul de batălie ori lângă mine, ca să-mi întrerupă liniștea, ori se plasează
FIX în fața televizorului, când eu mă uit la TV, de unde, bineinteles, nu se mai mută. Și acasă la noi, Ioana face aceeași chestie. Vine în biroul în
care eu tastez cu înverșunare la calculator, numai cu un singur scop: ca să mă enerveze pe mine. Vine și se uită așa insistent la ce scriu eu pe
messenger, iar când se hotărăște să plece, iese fără să închidă usa. Vorba lui tati: ,,Știe că nu-ți place cu uşa deschisă și fix de aia nu o închide”.
Dacă aș putea vorbi mai mult cu tine, te-aș întreba cum arată camera ta, dar pentru că tu nu poți răspunde, doar asculta, îți spun eu cum e
camera mea. Nu cea video sau foto, ci cea în care locuiești, dormi, faci chestii fără sens uneori. Ei bine, camera mea e mare, dar nu prea
interesantă fiindcă nu are ceea ce mi-aș fi dorit eu. De exemplu, eu mi-aș dori un DVD Player ca să pot asculta muzică tare, fară să mai deschid
vreun alt aparat, mi-aș mai dori un fotoliu în formă de pară, umplut cu biluțe mici, care să aibă culoarea neagră (nu știu dacă ți-am spus
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vreodată, dar mie îmi place foarte mult culoarea neagră, nu mă întreba de ce, deoarece nu am să-ți răspund, pentru că nu știu de ce și cred că nu
are niciun rost să mă întrebi, din punctual MEU de vedere). AȘ mai vrea o DITAMAI biblioteca plină cu CD-uri cu muzică. Nu-ți pot zice care e
muzica mea preferată, pentru că îți dau prea multe detaii, iar tu eşti tu, iar eu sunt eu. Poate nu ai să înţelegi din prima, dar eu nu spun altora
multe lucruri despre mine, deoarece s-ar putea să nu fie de acord.
Și cu toate astea, aș mai vrea, totuși să știi că eu cânt la pian și că m-am dus la concursul Pro-Piano. Dar te avertizez, unde scrie PRO, să știi ca ai
de-a face cu trei ore de stat continuu pe scaun. Până la urmă, a meritat, deoarece am luat premiul de excelență.
Cu școala e altă treabă: îți înveți, îți faci temele, iar când ajungi acasă și sfârșești treaba cu scrisul, stai așa linistit și te gândești că ai terminat
TOT. Când colo… ai uitat de limba germană. Dar de data asta NU, de data asta este unu la douăzeci (1-20) pentru germană. Adică, de data asta
mi-am ÎNVĂȚAT.
Aș vrea să-ți descriu pe cineva. Acel cineva nu e invizibil, doar că exista în mintea mea. E un puști de vreo 12-13 ani destul de înalt ce crește
deodata cu mine. Fața lui e de culoarea zăpezii, iar pe obraji se arata doua petale de trandafir. Privirea este înțepătoare și serioasă ca un jaguar
lent care vânează. Fruntea pare gânditoare și un pic încruntată, din cauza gândurilor apăsătoare. Gura este închisă, iar marginile îi atârnă în jos
ca două greutăți care arată tristeţe. Mâinile lui sunt subțiri în haina largă și elegantă cu mâneci lungi și buzunare joase. Părul lui, șaten, lung se
aseamănă cu o cascadă care curge. Palmele albe ca pudra mamei sunt acoperite de mănuși negre și așezate cu grijă în buzunarele largi. Are o
postură dreaptă și tot timpul se gândește la mine, deoarece el nu are atâtea probleme câte am eu. De fapt, el nici nu are probleme, deoarece a
fost creat de mine pentru mine. Așa că pentru el exist doar eu. Tot timpul îl văd prin preajmă, îl văd uitându-se la mine insistent ignorându-i pe
ceilalţi. Nu mă deranjeaza deloc prezența lui pe lângă mine, căci el are rolul de sfătuitorul meu. E atent la orice mișcare a mea și îmi spune
părerea lui despre fiecare zi. Eu îl ascult cu grijă și analizez dacă are dreptate. Uneori sunt de acord cu el, alteori nu.
În mintea mea există o grămadă de persoane ca el. Fiecare se ocupa cu câte o părticică din viaţa mea. Dar sunt unele mici probleme pe care
trebuie să le rezolv: cum ar fi cea legată de dreptul lor la un nume. M-am tot gândit și m-am tot gândit și mi-am dat seama că sunt gemeni
oarecum între ei, pentru că sunt baieți toți. Așa că am hotărât să le zic ,,gemenii vieții mele”.
Prietene, îti spun eu ceva mai interesant: A VENIT PRIMĂVARA!! Eu, cel puţin, sunt un MARE fan al primăverii. De când am așteptat să vină
zilele de primăvară! Îmi plac foarte mult ghioceii, pentru că sunt mici… și gingași… și mici. Cel mai tare e să îi culegi! E ca o căutare de comori,
numai că se sfârșește cu un mănunchi de ghiocei (dacă ai noroc). Îi poți dărui mamei sau profesoarei tale ca un gest frumos de primăvară. Fac
pariu că ar fi foarte fericite.
Tudor Pitic, 11 ani
Clasa a V-a Școala Elf, Cluj-Napoca
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Acesta a fost Jurnalul unui puşti
Dragă jurnalule,
Cu ultimii mei bani te-am cumpărat pentru a mă descărca cuiva. Viaţa mea nu este tocmai una
obişnuită. Mama este în fiecare seară bătută de tata, eu nu prea am bani de mâncare, dar bine
că nu sunt unul dintre acei golani care stau prin scări şi se droghează. Nu, eu nu sunt genul
acela de băiat, ba chiar sunt împotriva acestora. La şcoală am numai note mari şi ştiu
întotdeauna lecţiile.
Am cam spus tot ce era de spus despre mine, în concluzie învăţ bine, chiar dacă familia mea
este destrămată sentimental. Acum mă duc la şcoală, aşa că o să mai scriu mâine.
A doua zi...
zi...
Dragă jurnalule,
Astăzi, când mă îndreptam spre casă, am văzut nişte băieţi cum râdeau într-o
scară şi se „jucau” cu mulţi bani. Au văzut că mă uitam cam insistent la ei şi mau invitat şi pe mine. La început nu am vrut, dar, din dorinţa de a explora
necunoscutul m-am dus. Mi-au dat o grămadă de bani şi mi-au spus să mă duc
la un „Spice Shop”. Mi-au spus multe nume vag cunoscute de la televizor, iar
după ce le-am cumpărat mi-am dat seama că sunt droguri. Le-am dus, iar băieţii
m-au lăudat şi m-au întrebat dacă vreau să intru în „gaşca” lor. Eu, puţin ameţit
de fumul ţigărilor, am spus “DA.”. Fără să îmi dau seama am luat şi eu droguri,
şi… mi-a plăcut.
Acum mi-am schimbat total părerea despre băieţii aceia de cartier care stau prin scări. Ei de fapt nu sunt
nişte băieţi răi, iar când stau în scară râd şi se distrează.
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A treia zi...
Dragă jurnalule,
De dimineaţă, la micul dejun, am vomitat tot ce-am mâncat şi m-a durut îngrozitor capul. Am aflat de la băieţii din scară că am luat
Heroină. Nu mi se părea cine ştie ce... M-am interesat pe internet, şi, durerea de cap nu putea dispărea decât după a doua doză. Miam spus : „Şi ce?”. Oricum m-am distrat bine aseară şi, chiar dacă nu mi-am făcut temele, nu mă simţeam vinovat. Mă simţeam
chiar foarte bine ştiind că am luat prima mea notă de 3. Am răspuns profesorilor cu bancuri şi înjurături, distrându-mă pe cinste.
Toată clasa a râs alături de mine, iar „tocilarii” cu care stăteam înainte mă tot băteau la cap că „Nu e bine ce fac...”, că „O să mă
distrug...” şi îmi aminteau mereu că nu o să mai fiu primit la olimpiade şi la concursuri şcolare, iar eu îmi spuneam în sinea mea :
„Ce îmi pasă mie?!” Acum am o altă viaţă şi alte hobbyuri”.
A patra zi...
Dragă jurnalule,
Am luat a doua doză de heroină şi mi-a plăcut. Nu era cine ştie ce, dar este bine că mi-a trecut durerea de cap.Din păcate au aflat ai
mei despre noii prieteni. Au făcut un scandal-monstru dar tot nu-mi pasă. Important este că îmi place
noua mea viaţă şi nu vreau să o schimb. Dar tata o bate din ce în ce mai des pe mama, iar aceasta,
plină de lovituri, nu se mai poate duce la serviciu, aşa că au dat-o afară. Bani în casă nu mai sunt, iar
tata a devenit alcoolic şi partea cea mai rea este că bea pe datorie. Întreţinerea casei nu am mai platit-o
de mult timp, aşa că putem fi daţi afară din casă din moment în moment.
A cincea zi...
Dragă jurnalule,
Aceeaşi rutină zilnică: Mă trezesc, stau cu băieţii “mei”, mă duc la şcoală (dacă este absolută nevoie)
iar dacă mă duc, râd de profesorii mai indulgenţi sau mai iau câte o notă mică. Când vin, ies cu băieţii
iar dacă este una din zilele în care sunt binedispus trec pe acasă şi mă interesez de starea de sănatate a
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mamei. Chiar dacă mă cert cu ea mai mereu, totuşi îmi pasă şi nu vreau să sufere aşa tare.
A şasea
asea zi...
Dragă jurnalule,
Astăzi când am venit de la şcoală am trecut pe acasă şi am vazut-o pe mama jos, întinsă pe podea. Am chemat Salvarea şi m-am dus
şi eu la spital.
Acolo, medicii mi-au spus că mama este grav bolnavă, iar viaţa ei atârnă de un fir subţire de aţă.
aptea zi...
A şaptea
Dragă jurnalule,
Astăzi am aflat cumplita veste – mama a murit. Tata s-a îmbătat aşa tare, încât a fost nevoie să fie şi el dus la spital. De el nu îmi
părea chiar atât de rău, deoarece din cauza lui familia noastră s-a destrămat.Tot astăzi am mai aflat o veste cumplită. Din cauza
datoriilor la întreţinere am fost nevoiţi să plecăm de acasă. Eu am rămas cu baieţii mei, iar de tata nu maivreau să ştiu nimic.
M-am hotărât! Rămân cu „drogaţii” mei pentru totdeauna.
După
Dup ceva timp...
Dragă jurnalule...
Am fost cel mai bun prieten al băiatului căruia îi aparţinea jurnalul. El nu mai putut continua jurnalul, dar nici viaţa nu şi-a dus-o
mai departe. A luat o supradoză care i-a fost fatală ...
ACESTA A FOST JURNALUL UNUI PUSTI..
Loredana Tănase, Elena Ştefania, Anca, Ilie Zanfir, 12 ani
Şcoala cu clasele I-VIII Ion Jalea, Constanța
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Jurnalul Tiei
2011, miercuri, 26 ianuarie
Dragă Jurnalule, am vrut să o ajut pe verişoara mea mai mare, Andra, la gătit. Repede-repede am cumpărat ingredientele şi ne-am
apucat de gătit. Am vrut să facem salam de biscuiţi pentru că primisem o reţetă de la mătuşa noastră favorită. Eu am stat numai
lângă foc şi am amestecat... nu am crezut că este atât de plictisitor să găteşti! Am crezut că o să fie palpitant, dar vezi că înveţi câte
ceva în fiecare zi!
Deci, eu amestecam iar Andra făcea „ceea ce e mai greu”... stătea şi aştepta să fie gata. Eu a trebuit să tai şi nişte nuci... aşa că am
făcut schimb de locuri. Nu ştiu ce reţetă minune era dar, după ce am terminat tot, a trebuit să o modelăm. Apoi am pus-o în frigider
– la rece. După 2 ore am scos salamul de biscuiţi din frigider şi l-am gustat. Cred că aşa fac toţi bucătarii: după ce termină mâncarea
– o gustă! Nu era deloc rău şi prima mea delicatesă a fost gata. Andra a vrut să mai gătim ceva – nu foarte complicat. Am făcut nişte
fructe pasteurizate, am adăugat nişte frişcă şi până în acest moment – în care scriu ‒ am mâncat din delicatesele pe care le-am făcut.
Ce zi dulce!!!!
2011, joi, 27 ianuarie
Dragă Jurnalule, astăzi a fost o zi groaznică pentru că mi-am pierdut inelul preferat ‒ cel care avea un trandafir mov pe el. Am
început să-l caut, dar ştii proverbul „cauţi acul în carul cu fân”!!! Am început să îl suspectez pe motanul meu că l-ar fi mâncat sau
ascuns... pentru un motan e foarte deştept, să ştiţi! Dar de unde să ştiu dacă într-adevăr el l-a luat sau nu? Vina nu cădea doar pe
motanul meu... verişoara mea, Andra, mi-a spus cu cinci minute în urmă că şi-ar dori unul la fel. Deci, ca să recuperez inelul aveam
nevoie de dovezi clare pentru că nu puteam acuza pe nimeni doar pe bănuieli. Aşa că... am stat toată ziua cu ochii pe motanul meu,
dar nu am descoperit nimic şi nici nu l-am văzut săpând după ceva. Am urmărit-o şi pe Andra şi chiar am fost capabilă să arunc un
ochişor în geanta ei atunci când era la baie. Dar nimic... nici urmă de inel... Unde ar fi putut fi??? Uffffff... Spre seară m-am gândit că
poate cei doi suspecţi nu au nicio legătură cu dispariţia inelului... mi-a trecut prin minte că ar putea fi la altcineva, dar nu ştiam cine
ar putea fi cel de-al treilea suspect. M-am tot plimbat prin casă şi... ghiciţi ce am văzut sub pat??? Inelul meu cu trandafir mov!!!!
Cum am dat de comoara de aur am sărit în sus de bucurie şi l-am pus în cutiuţa cu bijuterii. Înainte de a merge la culcare să îţi dau
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un sfat: nu poţi da vina pe nimeni dacă nu ai dovezi! Hai, paaaaaa!!!!
2011, vineri, 28 ianuarie
Dragă Jurnalule, astăzi am mers la ţară pentru a face curăţenie. Mama m-a trimis la magazin să mai cumpăr o soluţie de şters gresia.
Am ajuns la un moment dat pe Strada Morii unde se află magazinul ‒ „Cooperativă” – un cuvânt foarte vechi şi plictisitor. Am
intrat în magazin şi am luat tot ceea ce trebuia şi m-am întors spre casă. Nu totul a mers aşa cum vroiam eu.
Pe Strada Morii, încă eram pe lângă magazine, când un băiat m-a urmărit. Eu i-aş fi dat zece ani, dar avea doisprezece, căci a intrat
în vorbă cu mine. Băiatul nu mai pleca de lângă mine aşa că am făcut tot posibilul să scap de el. Nu aveam o idee mai bună decât
aceea de a o lua la sănătoasa… mă enervase destul… Nu ştiu de ce, dar a început să fugă după mine. Si eu fugeam de numa‘... iar
el... în sfârşit... s-a oprit!!! Mai aveam puţin de mers până acasă, dar mama m-a pus să merg la un şipot să iau apă. De acolo iau toţi
oamenii apă pentru că nu au robinete în casă. Am luat şi apa... dar, ghiciţi pe cine l-am văzut? Pe acel băiat enervant de doisprezece
ani. M-am ascuns lângă un pom şi... ce noroc am avut că nu m-a văzut!!! Am plecat liniştită după ce a plecat şi băiatul, dar aventura
nu se terminase. M-am întânit cu prietena bunicii, nana Maria, care m-a ţinut la poveşti şi nu m-a mai lăat să plec. Într-un târziu am
plecat şi am ajuns acasă unde am ajutat-o pe mama în continuare. Ce mod plictisitor de a îmi petrece ziua, nu-i aşa?

Alte zile din viaţa
via a unui copil
Într-o zi mama a mers în camera fiicei sale. În timp ce făcea ordine a găsit un jurnal. Pe acesta scria „Jurnalul unei puştoaice”. Curioasă, mama îl
deschide, începe să îl răsfoiască şi găseşte trei „poveşti” interesante:
„28, ianuarie, 2011

Dragă Jurnalule, astăzi s-a întâmplat ceva: m-am certat cu prietena mea cea mai bună. A fost ultima zi de şcoală. Am plecat împreună cu
Alexandra şi ne-am plimbat prin parc, însă bulgării de zăpadă ne-au asediat şi am fost nevoite să plecăm spre casă un pic mai repede decât ne-am
stabilit.”
Mama răsfoieşte în continuare şi:

„Dragă Jurnalule, azi am luat o notă mică, un patru la germană – la un test. Mama o să măcerte dacă află. Ce să fac? Gata, ştiu! Nu este bine...
dar n-am ce face: nu îi voi spune nimic despre notă. Data viitoare o să învăţ şi o să ştiu la teste. Îmi pare rău că nu îi voi spune ... poate că va
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mici.”
Gânduri... gânduri... Fiica mea a luat un patru şi eu nu ştiu? Sunt foarte supărată. Oare să-i spun că am aflat? Nu cred că îi voi zice ceva... să
vedem când o să îmi zică ea. Sper să îmi spună curând. Mama răsfoieşte în continuare paginile colorate, cu flori, cu inimioare... ce frumoase
sunt! gândi ea. Se pare că nu ştiu prea multe despre fiica mea. Nu mai trebuie să se întâmple acest lucru... data viitoare poate va fi ceva mai
grav şi... Răsfoieşte paginile din ce în ce mai repede pentru că trebuia să vină fata de la şcoală. Găseşte o pagină mai colorată decât celelalte:

„Dragă Jurnalule, azi am chiulit de la ore, nu am avut chef să mai stau. Este plictiseală mare la ore. La şcoală trebuie să fii atentă, să asculţi ce
zice profesorul şi eu nu prea am chef să fac asta... de aceea am plecat. Ce bine ar fi dacă nu ar exista şcoala, nu? Mama nu ştie că am lipsit de la
ore. Of!!! Trebuie să mă duc să îmi iau o scutire de la doctor. Nu vreau să ies acum afară... dar nu am ce face. Imediat începe vacanţa şi nu va
mai trebui să merg la şcoală. Voi merge la bunici, voi putea face ce vreau...trebuie să îmi fac şi temele, să învăţ... ce urât!!! Nu cred că îmi mai fac
temele... pentru că este prea plictisitor...Abia aştept să ajung la bunici!!! Mama va tristă dacă află că am chiulit. Poate nu o să afle... urează-mi
noroc!!! Poate aşa nu o mă va prinde!”
Uauu!!! Nu ştiam că aşa este fiica mea!!! Mă îmbrac repede şi mă duc la şcoală, trebuie să o caut pe dirigintă!
Mama intră în cancelarie şi o întâlneşte pe dirigintă. Se uită şi în catalog. Notele sunt bune, n-am ce zice, dar absenţa aceea?!?! Pleacă spre casă
înainte de pauză. Ajunge şi Ioana acasă şi îşi dă seama că nu era ceva în regulă cu mama... se duce la ea şi îi spune despre notă şi mai apoi
despre absenţă. Nici ea nu ştia ce o determinase... poate ochii aceia trişti. Mama o surprinse, ştia... îi citise jurnalul. Nu era frumos să citească
jurnalul, dar o ispitise caietul acela albastru şi curiozitatea puse stăpânire pe gândurile sale. Paginile o surprinseseră... nu îşi imaginase că fata ei
putea să îi fie atât de străină. Plânseră una pe umărul celeilalte... Ioana îi promise mamei că va mai lua note mici şi că nu va mai lipsi de la ore.
„Dragă jurnalule, mama mi-a promis că nu o să se mai uite în acest caiet... să sperăm că de acum o să fie mult mai bine ca înainte... Te pup... Ai grijă de tine
şi de mine!!!”

Tia, 12 ani
Colegiul Naţional Octavian Goga, Sibiu
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Jurnalul unei puştoaice
Ianuarie 1870, luni
Dragă jurnalule, m-am săturat de predicile mătuşii Marta. În fiecare zi mă ceartă şi m-am săturat. Nu-mi place să o ascult cum îl laudă pe
fratele meu. O să-mi iau lumea-n cap şi o să plec cu tine şi cu colegele mele de şcoală pe mare. Cine a zis că pirateria e doar pentru bărbaŃi?
Marea mă cheamă în fiecare zi. O să găsim o peşteră unde să ascundem comorile şi prizonierii.
Asta da viaŃă!!!

Ianuarie 1870, marŃi
Astăzi mi-am chemat colegele pentru iniŃiere. Fiecare trebuia să aducă cel puŃin un lucru răpit de la un om bogat. După aceasta trebuia să
găsim o peşteră unde să ne ascundem comorile. Apoi trebuia să semnăm cu sânge pe o bucată de lemn că nu ne vom părăsi camarazii.
O colegă de‒a noastră, în loc să aducă bunuri materiale şi-a adus prietenul. Din această cauză am exclus-o din grup.
Concluzie: „Într-o fată îndrăgostită să nu ai încredere niciodată.”
Ianuarie 1870, miercuri
Am găsit o plută.
Aventura este gata să înceapă însă dacă s-a ivit o nouă problemă:
„– Avem nevoie la toaletă!!!” strigau fetele.
A trebuit să traversăm trei străzi până să găsim o toaletă. Doamne, când îŃi vine, îŃi vine. După asta, o altă problemă:
„– Ne e sete!!!” strigau în cor.
Am mers la o cofetărie unde am băut suc. Apoi iar la baie, plus banii pe suc. Şi ultima picătură: „– Ne e foame!!!”
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A trebuit să mergem la restaurant şi acolo mâncarea era foarte scumpă. Ne slăbisem foarte rău buzunarul.
Şi capac la toate, pluta fusese luată de valuri şi dusă în largul mării, iar peştera ocupată de animale sălbatice.

Ianuarie 1870, joi
Astăzi trebuie să găsim o nouă plută, o nouă peşteră şi noi provizii. După două ore de discuŃii am plecat toate să căutăm noi provizii, o nouă
plută şi o nouă peşteră. Era o muncă grea şi obositoare pentru fete.
În sfârşit, norocul ne surâde. Fetele adunaseră destule provizii cât pentru o lună pe mare. Mai rămânea doar să găsim o plută şi o peşteră.
Ianuarie 1870, vineri
vineri
Ziua de astăzi a fost rezervată plutei.
Trebuia să o construim deoarece nu am găsit niciuna. Trebuia să tăiem copaci groşi, să-i legăm cu frânghii şi să punem un catarg.
Prima treabă a fost cea mai istovitoare. Prima dată nu am găsit topoare. Apoi a trebuit să facem rost de autorizaŃie pentru defrişare ceea ce s-a
dovedit şi mai istovitor. Cine credea că într-un oraş aşa de mic se defrişează aşa mult? Mai apoi a trebuit să găsim 10 metri de frânghie. După
multă muncă şi osteneală am terminat pluta.
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Ianuarie 1870, sâmbătă
Peştera. Un lucru important pentru piraŃi. Am căutat... şi-am căutat. Dar n-am găsit nimic. Era să ne pierdem speranŃa.
Dar spre bucuria noastră, în timp ce treceam cu pluta pe apă, vedem săpată-n stâncă o peşteră de toată frumuseŃea: rece, întunecată, sinistră şi
foarte uşor camuflată. „Una problemă”: era un urs în ea. Am mers la vânător şi i-am spus că ursul acela ne-a atacat. Urmarea... o bănuiŃi.
Astfel, minunata peşteră era pregătită la sfârşitul acelei zile.
Ianuarie 1870, duminică
Singurul şi unicul lucru care ne lipsea era înfăŃişarea de pirat. Aceasta era cel mai greu de suportat lucru pentru fete.
Trebuia să renunŃăm la băile lungi şi relaxante, la hainele scumpe, la ruj, la parfum. Un chin pentru orice fată. Trebuia să ne luăm adio de la
privitul în oglindă, la paturile moi, la familie, la viaŃa luxoasă.
Din această cauză fetele, şovăind s-au îndepărtat, spunându-mi că sunt istovite şi viaŃa aceasta cere prea multe sacrificii.
Şi eu, cu ele, am plecat hotărâte, la cofetărie.
Concluzie: “Pirateria nu e pentru fete.”
Ana Spinei, 11 ani
Şcoala Constantin Săvoiu, Buzău
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Jurnalul lui Cristi
Septembrie 15 (joi)
Ca urmare a notelor slabe de anul trecut la română, doamna profesoară şi mama mi-au sugerat să îmi fac un jurnal al lunilor
septembrie-octombrie pentru a-mi îmbunătăţi scrisul. La început nu mi-a plăcut ideea, dar a trebuit să o accept când mi s-a spus că
mă va ajuta la notă. Să fim sinceri: cui îi convine media 6? În nici un caz mamei!
Mă rog, hai să începem odată: mă cheamă Cristian, Cristian Popescu, dar lumea îmi zice Cristi... eh bine, poate cu excepţia mamei
care atunci când e furioasă pe mine îmi spune Cristian, iar atunci când nu e, e chiar mai penibil: Puişor... Da, ştiu, nu-i deloc mişto,
mai ales când sunt colegii mei prin preajmă. Am 12 ani şi azi a fost prima mea zi în clasa a VI-a. Verdictul meu: oribil! După o vară
întregă în care am dormit până la 11, să mă trezesc la 6.45 a fost groaznic. Partea bună e că în prima zi nu se predă, dar am ajuns
totuşi târziu, fiindcă programul şcolii mele se termină la 18.00 şi începe la 8.30. Când am ajuns acasă, m-am uitat la televizor şi mam culcat devreme.
Septembrie 17 (sâmbătă)
Nu mi-aş fi imaginat că mă voi bucura atât de mult de sosirea sfîrşitului de săptămână. În sfarşit, pot dormi până când vreau eu... În
fine, m-am trezit la 9.30. De fapt nu m-am trezit de bunăvoie: m-a trezit frate-meu pentru a-l ajuta să scrie pe un site de pe
computerul lui. N-am ce să-i fac, are doar cinci ani şi-l cheamă Dan. Cel mai naşpa e că oricât aş încerca să-l evit, părinţii mă roagă
în continuu să îl ajut. Pe seară totul a decurs normal, am mai făcut nişte teme...
Septembrie 21 (miercuri)
Azi am avut ceva probleme la şcoală: m-a durut stomacul, aşa că m-am dus la cabinetul medical, unde mi s-a spus că am apendicită
şi doamna doctor mi-a sugerat să o sun pe mama. După ore am mers la spital, unde am fost internat. Voi mai scrie în jurnal după ce
mă voi opera...
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Septembrie 24 (sâmbătă)
Ieri am fost operat, dar m-am refăcut repede şi azi mi s-a dat drumul acasă. N-am voie sa fac sport o lună şi voi sta acasă două
saptămâni. Din păcate nu am voie să mănânc decât brânză, sticksuri şi grisine. M-am bucurat enorm când am ajuns acasă şi le-am
spus tatei şi lui Dan că sunt bine şi totul va fi în regulă. Sincer, mă simt destul de bine cu o gaură în burtă... Mă consolează faptul că
voi lipsi de la şcoală!
Octombrie 7 (luni)
Azi, când am venit la şcoală, toată lumea a sărit pe mine întrebându-mă dacă sunt bine. N-au idee cât de bine m-am simţit, dar
eram deja în extaz când la ora de română colegii mei au primit rezultatele la testul predictiv, test dat cât timp am stat acasă. La fel sa întâmplat şi la mate... şi la fizică.
În timpul pauzei de prânz, Marius, cel mai bun prieten al meu, se schimba în echipamentul de fotbal, fiindcă echipa şcolii avea meci
ziua aceea. M-am simţit puţin ciudat că n-am participat. Oricum, mă consola faptul că am avut o vacanţă prelungită.
Când m-am întors acasă, frate-meu s-a dus să mănânce nişte ciocolată, dar mama l-a certat. În timpul ăsta, eu am fugit la el în
cameră şi m-am ascuns în dulapul lui. Când a intrat în cameră, eu am sărit din dulap, iar el a ţipat şi a fugit la părinţi spunându-le
ce i-am făcut. Am fost pedepsit, dar a meritat!
11 octombrie (marti)
Azi am avut dirigenţie şi clasa mea a făcut alegerile pentru consiliul elevilor. M-am înscris pentru că acest consiliu are întâlnirile
joia, când clasa mea are mate. Am câştigat pentru că singurul meu contracandidat a fost George, băiatul tocilar, nou venit în şcoală.
13 octombrie(joi)
Astăzi a fost prima întâlnire în consiliu, când ni s-au atribuit sarcinile şi responsabilităţile. Eram paralel şi cu greu am putut să îmi
du seama ce se petrece. Dar am scăpat de mate! La finalul zilei Marius m-a invitat la el acasă în weekend. Părinţii mei au acceptat,
deci îmi voi petrece weekendul cu el.
17 octombrie(luni)
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Urăsc lunea.... De ce? Pentru că mereu ni se ia tema la corectat, şi subliniez, mereu. Nu-i de ajuns, nu-i aşa? Bine îl scriu şi aplecat cu
litere mari: MEREU. Acum eşti mulţumit, nu? Hai, ştiu că eşti. La mate ne-a luat tema, dar jumătate de clasa n-a făcut-o. Uneori mă
întreb de ce există şcoala? Oare cine a inventat-o? (nu de alta, dar m-aş întoarce în trecut ca să-i spun ce greşeală face), şi nu în
ultimul rând, aş mai vrea să ştiu: Cine a băut ultima gură de suc din frigider? Pot spune doar că aceste întrebări nu au răspuns, dar
o să mă risc şi o să spun că răspunsul la toate întrebările este....: E=MC2. Ce e? Chestia asta, ce-o fi şi ea, e spusă de Einstein, şi ştiu că
tipul ăla a fost unul deştept.
22 octombrie (sâmbătă)
Mama a hotărât să facem ceva împreună weekendul acesta, aşa că am fost la mall să vedem un film, dar din cauza lui Dan am fost
la ,,Prietenii domnului ţestoasă", fiindca i-a fost frică să vadă un film de acţiune. Cel mai stresant e că atunci când merg cu mama
trebuie să intru în toate magazinele de haine cu ea, în loc să merg într-un magazin de electronice.
26 octombrie (miercuri)
Azi am făcut şi eu sportul şi trebuie să recunosc că nu mă simt prea bine pe picioarele mele. M-am împiedicat de vreo două ori şi
am căzut din cauză ca mă doare piciorul drept. Mâine vom avea un test la mate, dar, fiindcă sunt la consiliu, voi scăpa de el.
În drum spre casă am discutat cu mama despre ziua de naştere a lui Dan, care era ziua următoare. Dan a spus că vrea o maşină
teleghidată, aşa că am fost la magazin şi i-am cumpărat-o. Evident că a ales-o pe cea mai scumpă, dar mama i-a luat-o.
31 octombrie (luni)
Azi este ultima zi în care voi scrie şi chiar sper că mă va ajuta... Am luat un 10 la română pe tema redaactată exemplar. Până la urmă
se pare că chestia cu jurnalul a dat roade şi mama a avut din nou dreptate.
Când am ajuns acasă, la masă am avut spanac. l-am mâncat până la urmă, dar mama a vrut să mă convingă că e sănătos, aşa că a
intrat pe un site nutriţionist.
La sfârşitul zilei am realizat că noi, copiii, ar trebui să avem mai multă consideraţie pentru părinţi.
Alex Pană
Şcoala Europeană Bucureşti
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Jurnalul unui elev de la Şcoala de Cupidoni
Dragă jurnalule,
Azi a fost cea mai îngrozitoare zi din viaţa mea. Tata m-a dat la şcoala de Cupidoni, pentru ca eu să-i fiu urmaş şi să devin
Cupidon, cel ce face ca dragostea să se înfiripe în oricine. După cum am spus, am fost la şcoala de Cupidoni, încă din prima zi.
Pe holuri, ceilalţi copii alergau cu gura pân’ la urechi, fetele vorbeau între ele şi, din când în când, mai scoteau câte un chiţăit, iar eu
stăteam pe hol singur, fără să fiu măcar băgat în seamă.
Cel mai mare chin a fost la prima oră, când profesoara, Doamna Lolove, ne-a dat cărţile roz pe care le vom folosi în acest an. Acest
an? Adică… o să trebuiască să stau acolo un an? Apoi, a trebuit să mergem în ‚,călătoria cu trenul iubirii’’ pentru a vedea celelalte
încăperi şi a ne face noi prieteni. Normal că am stat ultimul în şir şi nu am apucat să reţin nimic. Tocmai când credeam că o să fie şi
mai rău, s-a sunat de ieşire, iar tema noastră de week-end a fost să înţepăm pe cineva cu o săgeată mică pe care ne-a dat-o
profesoara.
În pauză, încercam să îmi găsesc un prieten, când am văzut o doamnă înaltă, îmbrăcată într-o rochie roz. Când s-a întors cu faţa
spre mine, am fost atât de speriat, încât mi-am folosit săgeata primită ca pe o armă şi apoi am fugit în clasă.
Acolo profesorul venise deja, aşa că m-am strecurat într-o bancă. Lângă mine se afla un băiat mic. L-am întrebat dacă vrea să fie
prietenul meu. El s-a comportat ca şi când nici nu m-ar fi auzit, când un barosan m-a apucat de camaţă şi mi-a zis: ‚,Linişte! Am zis
ca nimeni să nu vorbească în timpul orei mele! Sunt Domnul Nocaut şi cu mine veţi face ora de efort. Înţeles? ’’
Când toată lumea a răspuns, a zis ,,Am zis să nu vorbească nimeni’’ şi aşa a ieşit din clasă, în acelaşi timp în care s-a auzit şi
clopoţelul.
Restul zilei s-a petrecut fără evenimente prea importante, până ce a venit ora de Istorie a Iubirii. Doamna Redhart ne-a vorbit o oră
întreagă despre cum s-a format prima dată iubirea, despre cum familiile încă respectă obiceiul de a-şi duce copiii la ,,Zâna Iubirii’’
cu 26 de zile după ce au împlinit un an şi 6 luni, despre „Al treilea război mondial împotriva Urei” şi multe alte lucruri la fel de
,,interesante’’. Atunci, a sunat o alarmă foarte enervantă, iar profesoara ne-a zis să facem un şir indian şi să
ieşim în linişte în curtea şcolii. Acolo ne aşteptau mai multe persoane care ne-au spus că sunetul a fost alarma
de incendiu şi că noi supravieţuiserăm primei simulări.
Am mers cu toţii în clase, iar eu am aflat de la o colegă că aveam desen. Profesorul nostru era un domn pitic,
cu capul rotund şi cu urechile clăpăuge şi mari. Era îmbrăcat într-un costum de catifea roşie, cu o eşarfă
neagră. Ne-a pus să desenăm o inimă cât mai frumoasă, iar cel ce o va avea pe cea mai bună va primi încă o
săgeată fermecată. O fată mai mare a câştigat, dar noi nu ne-am supărat deoarece nu ne doream neapărat una.
La sfârşitul zilei, tata a venit să mă ia, iar eu am conştientizat că… NU SUNT NĂSCUT SĂ FIU CUPIDON!
Cu drag,
Mara Petcana, 12 ani
Şcoala Europeană, Bucureşti
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Jurnalul unui puşti
Mi-era deja clar că toată viaŃa voi încerca să car o valiză de două sau chiar de trei ori mai mare
decât mine, să merg cu ea la aeroport, de unde să îmi iau zborul spre lumea în care voi trăi. De
aceea, am decis cu aprobarea surorii mele că o astfel de scriere nu ar strica pentru a-mi dezvălui
frământările ce m-au cuprins.
Luni, 22 ian.
Azi nu o să car nicio valiză, pentru că mami m-a obligat să fac un lucru mult mai înfiorător decât asta:
este prima zi de gimnaziu.Intru într-a cincea. Cred că a merge la şcoală, cel puŃin la şcoala la care
merg eu, nu înseamnă altceva decât să demonstrezi ba că eşti cel mai popular, ba că eşti putred de
deşteptăciune... ceea ce te duce tot la popularitate, până la urmă...
Ideea asta de jurnal nu e nimic mai mult decât o idee strălucită a surorii mele, Miky, o enervantă şi
jumătate, care totuşi de data asta a gândit inteligent: visează că va deveni faimoasă şi are de gând
să cucerească podiumul, plasându-mă şi pe mine acolo; îmi trebuie un adevărat CV pentru toată
îmbârligătura asta, pentru că chiar am de gând să o trec cu brio.
Întreaga treabă cu gimnaziul este aşa ...ceva care să îŃi ocupe din timp: geografie, istorie şi altele, mai
ales MATE,unde eşti supus calculelor muncitoreşti, şi, bineînŃeles, că lista ar putea continua, dar cam
astea sunt materiile care nu sunt pe gustul meu, deoarece... am ajuns să mărturisesc adevărul, punctul
care nu trebuia descoperit, fiindcă e o ruşine: nu sunt o fire tocilară să adorm cu cartea sub pernă ca
să visez noaptea definiŃiile şi calculele, dar la copiat de pe fiŃuici când nimeni nu se uită, am mai
exersat şi mi-a mers, până când mami a aflat. Mă încurajează enorm să învăŃ şi încerc să o înŃeleg, dar
nu reuşesc! De parcă ea nu a fost cândva elevă şi nu i-au trecut prin cap gândurile alea Acestea au
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fost viziunile măreŃe din ziua de azi! Mâine voi veni cu noi peripeŃii, vă daŃi seama că majoritatea se
petrec la şcoală.
MarŃi, 23 ian.
Ceasul deşteptător îŃi omoară tot cheful de viaŃă! 7.05 şi coşmarul începe să-şi facă efectul. Pe lângă obişnuitul
mic dejun pe care mi-l pregătesc singur, pentru că părinŃii sunt plecaŃi la servici şi altcineva nu are cine să mi-l
prepare (soră-mea nu ar face-o nici gând), la şcoala...să vă zic ce s-a întâmplat: poarta elevilor era larg deschisă, toŃi
şcolarii agitaŃi pentru că se sunase şi era destul de grav dacă întârziai la momentul în care se strigau numele elevilor
menŃionate în catalog. Dau buzna în şcoală şi pac! poc! Mă lovesc de ditai mai burdihanul profesorului Cory; e
simpatic, în legea lui, dar nu ştiu ce avea azi, că nu era în toane bune. Nu am putut evita o ceartă zdravană din cauza
întârzierii noastre, dar cu toate astea, continua să ne Ńină predică despre regulamentul semnat şi NERESPECTAT!
Uitasem că prima oră o aveam chiar cu domnul Cory, deci pierdeam din timpul cuvenit chimiei, ceea ce nu era
neapărat o tristeŃe. Profesorul e destul de tinerel, dar uneori îŃi trezeşte un sentiment de antipatie. Nu ar trebui, dar n-ai
ce face.
În acea oră de chimie chiar m-am simŃit mai bine decât de obicei, nu ştiu de ce, dar s-ar putea să fi avut noroc de
Rocky, care tocmai îi predase domnului profesor un proiect (era de fapt tema. Desigur că nu m-am obosit să o fac
pentru că ştiu că domnul Cory uită mereu ceea ce ne dă de pregătit pentru acasă). Cu toate astea, am hotărât să
spun „la revedere, teme la chimie. Nu mai sunteŃi o grijă pe care să mi-o asum.”
Oh! acum să nu credeŃi că sunt un chiulangiu (la teme mă refer). Tema pe care ne-a dat-o azi domnul Cory chiar mi s-a
părut interesantă şi mi-am zis că voi încerca să o fac împreună cu prietenul meu, James. Am uitat să vă povestesc

despre el. E aşa ca mine, nu degeaba suntem prieteni: roşcăŃel, micuŃ de statură (dacă ar fi ca elevii
să fie repartizaŃi în clase în funcŃie de înălŃime, cred că James va rămâne mereu în clasa întâi), e
simpatic, dar câteodată spune nişte glume nesărate, de care eşti nevoit să râzi dacă nu vrei să îl vezi
pe bietul băiat deprimându-se.).
Să revin la temă! De data asta, lecŃia la chimie se împletea cu alchimia. Din puŃina mea cultură
generală despre această ştiinŃă (ştiu că nu e chiar o ştiinŃă, dar nu ştiu cum să o numesc alt fel),
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alchimiştii încercau să transforme orice substanŃă în aur. Nu era tocmai rău să mă preocup de o astfel
de chestiune: faima mea ar fi fost mult mai mare (faŃa de acum, când e la pământ). Franci este cel
mai popular băiat din şcoală, iar dacă reuşeam printr-o minune, să facem transformarea, toŃi profesorii
ne-ar fi căzut la picioare! Ei bine, poza nu ar fi arătat chiar aşa, ci profesorul în locul elevului, îngrijorat
de kilogramele de aur scoase! Sper că vom fi în formă, suntem doi la o asemenea acŃiune care nu
trebuie tratată cu indiferenŃă, dacă vrem într-adevăr să câştigăm respectul celorlalŃi din şcoală. Am
stat de vorbă cu mami şi cu tati şi lor li s-a părut ideea foarte bună (nu doar eu şi James aveam să
câştigăm încrederea domnului profesor, ci şi părinŃii aveau să se descurce mult mai bine în viaŃa de zi
cu zi cu atâta aur. Hm! Astăzi am învăŃat un termen nou la educaŃie civică. SOCIAL... „viaŃa socială” (e
corect?).
Avem noroc de tati care zice că s-a descurcat cu chimia şi că ne va face rost de un laborator
ultraechipat.
Miercuri, 24 ian.
L-am avertizat pe James să nu spună nimic despre planul noastru. Am renunŃat să mergem azi la
şcoală, obosisem inventând idei pentru descoperirea noastră şi cred că merităm un răgaz!
Într-o singură zi, tati a găsiut toate ustensilele care urmau să ne fie de folos la experimentul nostru. Ne-a
făcut o prezentare a tuturor alambicurilor, eprubetelor, poŃiunilor şi a substanŃelor care sper că ne vom
duce pe calea reuşitei.
Laboratorul era construit pe undeva prin pivniŃă. Ah! ce uituc sunt! De ce nu mi-aŃi amintit? Nici măcar
nu v-am spus că locuiesc într-o casă. Nu aveam deloc ferestre la laborator. Noroc că mama a vrut să
exploatăm ideea de energie regenerabilă şi acum lumina nu ne mai costă nimic, e important doar să
avem soare!
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Nu cunosc formule chimice şi evit să spun că sunt tămâie la acest obiect, mai ştiu ceva la fizică
(E=MC² ), pentru că tati mi-a vârât-o pe gât în vacanŃa de vară.
Proiectul la chimie trebuie să fie gata în doar două zile. Ca prim pas, am pus praful de aur la fiert, am
adăugat cimbrul neted pentru o clocotire mai rapidă, deoarece aurului îi trebuie destul de mult să
fiarbă şi, pentru a se topi în totalitate ca să
devină cremă, am turnat peste amestecul iniŃial şi
merişoare cu rozmarin. Poate suna destul de
interesant pentru o incursiune în lumea culinarului,
dar vă asigur că mirosul acestor substanŃe,
combinat cu aurul, nu era un lucru plăcut:
mirosea îngrozitor. Însă cum poŃi ajunge la reuşită
fără să treci şi de nişte obstacole? Nu ai cum!
Amestecul nostru a ajuns la forma finală. Timp de
şapte ore, cât i-a luat să clocotească, să nu
credeŃi că am pierdut vremea: am topit tot felul
de lucruri, de la plastic la sticlă şi vă daŃi seama
că ne-am ales cu o mulŃime de arsuri.
Şansele ne-au fost spulberate atunci când tati şia cerut scuze, spunându-ne că experimentul nu
mai are rost, pentru că nu avem cunoştinŃe în
cauză. Ce să mai zic? Aur nu se poate face din
orice, cum nu poŃi face dintr-o muscă un fluture şi
nici invers: fiecare lucru are rostul lui şi doar cu
atât rămâne. ŞtiinŃa mă depăşea, dar trebuie să recunosc că mă bucur că am încercat să fac acest
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experiment, altfel aş fi rămas cu gândul la el pentru totdeauna; mai am destul timp în viaŃă să îmi
îndeplinesc dorinŃa „de a face din orice aur”....
Am fost învăŃat să spun mereu adevărul, poate că nu tot timpul aleg cel mai potrivit moment de a-l
rosti, dar acum chiar sunt convins că este. De fapt, eu nu sunt puştiul pe care vi l-am descris în rândurile
citite de voi. Aş vrea să fiu ca toŃi ceilalŃi: să merg, să alerg, să mă mişc.
Nu vreau să mă fac o victimă şi a problemelor de sănătate pe care le am, pentru că oricum nu aş fi
găsit prin asta un mijloc de rezolvare. Nu aş face decât să arăt faptul că nu lupt pentru ceea ce îmi
doresc cu adevărat. Prin acest însemnări am vrut doar să dezvălui cortina ce înconjoară universul
bucuriei, al comorilor pe care majoritatea copiilor le au: ei pot să meargă, să alerge, să se joace.Pe
mine copiii mă jignesc pentru că merg cu ajutorul unui scaun cu roŃi, râd, mă desconsideră şi în sufletul
meu răsare cât se poate de firesc acea întrebare îndurătoare: eu ce rost am în viaŃă? CeilalŃi ar trebui
să se bucure de ceea ce au şi să îi răsplătească pe părinŃi pentru dragostea şi grija pe care le-o
poartă şi în mod special pentru că i-au născut sănătoşi, întregi, apŃi de orice aventuri noi. Lumea e atât
de egoistă, visează doar la câştig, bani, aur, lucruri trecătoare, care nu aduc fericirea. Şi eu am vise, şi
eu aş vrea ca un experiment ca cel descris să îşi arate magia asupra corpului meu: vreau să merg, să
fiu ca voi toŃi şi să mă pot bucura de viaŃă!
Iasmina Maria Răceanu, 12 ani
Colegiul NaŃional Petru Rareş, Suceava
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Jurnal cu Lăbuşa
Luni
Eu am o căţeluşă care este albă cu urechi maro şi cu buline pe spate. Are patru ani şi o cheamă Lăbuşa.
Odată a făcut ceva ciudat. A desenat. Când a văzut o formă în zăpadă (era un cerc), ea a dat cu lăbuţa şi a
făcut un soare. Îi place să deseneze. Cred că a desenat un soare pentru că era frig şi aştepta căldura.
În vacanţa de vară vreau să o învăţ să picteze. O să îşi bage lăbuţa în vopsea şi o să deseneze multe lucruri.
Prima dată am s-o învăţ să pună lăbuţa jos şi să vadă că poate face şi altceva. Apoi o să facă un cerc, ochii şi
nasul şi apoi gura. Până la urmă o să facă un câine. Va începe cu picioarele, apoi coada, spatele, gâtul, capul,
ochii, botul şi burtica.

Marţi
Când mă plimbam într-o zi pe afară am auzit un sunet.
– Ce-i acolo în iarbă?
– Păsări! răspunde tati.
‒ Merg să văd! Oau, un pui de piţigoi! A căzut din cuib.
‒ Ţi-e foaame, puişor? Piu! Piu! Piu!
Aşa că i-am spus la tati care i-a dat mici bucăţele de pâine şi apă. Cip cirip! Vine o pasăre să îl
scape. Eu pun puiul în iarbă, iar pasărea vine şi îl duce în cuib. Apoi puiul a făcut „piu” de
fericire.
Eu am mai stat câtva timp şi apoi am plecat în casă.
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După un an l-am văzut din nou. Era mare şi avea puişori. Erau nişte pui foarte drăgălaşi. El m-a recunoscut. A zburat pe un geam, iar eu lam întrebat: „Ce faci acolo? Hai, coboară! Apoi zboară de acolo! Atunci, cum era mai înnorat, el a coborât, le-a dat puilor mulţi viermi, i-a
luat sub aripă şi s-a culcat. Iar eu mi-am spus „vine ploaia, plec de-aici!”

miercuri
Ca să faci un om de diamante cred că îţi trebuie mult lipici şi multe diamante. Mai întâi facem o formă de om, facem
ochi din argint şi gură din aur, iar apoi mergem în pădure. Vedem un copac cu zece ramuri, le luăm, le împletim şi le
vopsim în auriu, apoi noaptea, când dormim, el prinde viaţă.
Dimineaţa se uită în jur şi o vede pe căţeluşa mea Lăbuşa. Cum ştie limbile fiecărui animal, o întreabă pe Lăbuşa:
– Ce cauţi aici?
Ea, enervată, răspunde:
– E casa mea! Tu ce faci aici?
– Eu nu ştiu cine sunt.
M-am trezit speriată de zgomot:
– Cum te cheamă? l-am întrebat pe om.
– Eu nu am nume. Nu vreai să-mi dai tu unul?
– Îţi dau numele Strălucitorul. Stai să-mi chem prietenii să te vadă.
Când l-au văzut s-au speriat rău, dar s-au calmat şi noi am chemat alţi oameni care i-au găsit haine, mâncare şi o casă mare, frumoasă. De
atunci a trăit fericit şi el.
Ariana Vaida
Colegiul Naţional George Coşbuc, clasa a II-a, Năsăud,
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Prima carte citită

În poveste era vorba despre o fetiŃă pe nume Matilda…
Pe la şapte ani, cărţile mi se păreau o pierdere de timp. De ce părinţii îmi spuneau mereu să citesc când eu în cărţi nu vedeam nimic mai mult
decât nişte bucăţi de hârtie cu imagini plictisitoare şi mormane întregi de litere? Cum puteau aceste lucruri să mă ajute? Cu ce?
Când am mai crescut, mi-am făcut curaj şi am mers la bibliotecă să mă înscriu. Am împrumutat o carte care mi se părea mai interesantă.
Scurtă e adevărat, dar era şi acesta un început. Îndată ce am ajuns acasă am deschis cartea cu gândul să descopăr ce se ascundea în spatele
literelor şi ilustraţiilor. Era o carte scrisă de Roald Dahl. În poveste era vorba despre o fetiţă pe nume Matilda care, la numai vârsta de patru ani,
a început să citească şi nu numai că a început. În scurt timp a reuşit să citească expresiv. Spre mirarea mea care am învăţat să citesc de la şase
ani, dar citeam pe silabe. Matilda era o fetiţă foarte inteligentă. Spre nefericirea ei, părinţilor ei li se părea o prostie lectura şi, cu alte cuvinte, o
vedeau pe Matilda ca şi pe crusta unei răni. Mergea la o şcoală obişnuită ca toţi copiii, la domnişoara Honey în clasă. Cum Matildei îi plăceau
enorm cărţile, mergea zilnic la bibliotecă să citească; dar nu citea orice fel de cărţi, ci din acelea groase. Bibliotecara îi spunea că nu are ce să
înţeleagă deoarece sunt prea grele pentru ea, dar Matildei nu îi păsa, îi plăceau cuvintele care se legau între ele şi formau propoziţii lungi.
Doamna TrunchBull era directoarea şcolii, cea de care se temeau toţi copiii inclusiv domnişoara Honey, mai puţin Matilda. Fetiţa şi-a
descoperit super-puterea de a mişca lucrurile din priviri. Domnişoara Honey nu îi era numai învăţătoare , ci şi prietenă de nădejde căreia îi
povestea totul. Matilda era curioasă de ce se temea şi ea de Doamna directoare. Domnişoara Honey i-a povestit Matildei că Doamna Trunchbull
este de fapt mătuşa ei care i-a furat casa când părinţii ei au murit. Matilda, aflând acestea s-a dus la şcoală şi ajutându-se de puterile sale, i-a
scris pe tablă doamnei directoare un mesaj înfiorător care a făcut-o să doarmă pe vecie. Domnişoara Honey a invitat-o pe Matilda să locuiască
cu ea în casa care i-a revenit pe drept, căci părinţii Matildei au plecat în Spania împreună cu fratele ei mai mare.
Revenind la viaţa mea, am stat şi m-am gândit ,,Matilda citea cărţi doar pentru simplul fapt că îi plăceau cuvintele şi propoziţiile; dar eu sunt
mai mare şi înţeleg sensul propoziţiilor. Dacă stau bine şi mă gândesc, cărţile nu sunt tocmai o prostie cum credeam la început. Nu credeam
niciodată că ,,Pofta vine citind”. După cum v-aţi dat seama, am fost prinsă în mrejele lecturii. Am tot mers pe la bibliotecă şi am citit cărţi cu
fiinţe imaginare şi reale. Au fost povestiri care mi-au atras atenţia şi chiar am încercat să ascult sfaturile autorilor. Atât de mult a început să mă
pasioneze lectura, încât am început să scriu şi eu. Câteodată scriam până seara târziu şi mama nu ştia cum să facă să îmi distragă atenţia. Mi-a
făcut chiar şi prăjitura preferată, dar nu a reuşit nici pe departe să mă desprindă de lumea cărţilor peste care, am reuşit să fiu stăpână. Acum,
scriu când sunt fericită, scriu când sunt tristă şi când simt nevoia să fiu singură mă refugiez în Lumea mea. Dorinţa de a zbura ca un fluture în
sute de lumi diferite, arde ca flacăra ce nu se va stinge niciodată.
Adriana Gabriela Alexandru, 13 ani , Liceul Regele Ferdinand , Sighetu-Marmaţiei
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Prima mea carte…
În clasele mici, abia aşteptam ora de lectură. Era cea mai îndrăgită oră, deşi, spre supărarea mea, era doar o singură dată pe săptămână.
Profitam din plin de fiecare minut al orei; eram fascinată, sau, mai bine spus: parcă eram cuprinsă de o vrajă care mă ajuta să înţeleg firul
poveştilor, să le înţeleg învăţătura; şi împreună cu ea, cu vraja, călătoream timp de o oră prin fel şi fel de ţinuturi deschise cu grijă şi descrise cu
cele mai frumoase vorbe şi cuvinte pline de fior.
Poate că tonul pe care domnul învăţător îl adapta fiecărui personaj, ritmul… precum şi privirea blândă a dânsului mă ajuta să înţeleg fiecare
cuvânt şi cu fiecare dintre ele dragostea mea pentru lectură să crească.
Începusem de mică să citesc…
Citeam poate şi pentru că mă punea mama mea să fac acest lucru. Îmi spunea că mă va ajuta să citesc cursiv, cu intonaţie.
De la sfatul mamei până la dragostea mea de lectură a mai fost doar un pas.
Începusem deja să iubesc literatura…
Citeam mult, mereu… dar, cam fără rost , pentru că eu doream să citesc poveşti mari, scrise de autori mari, cu vorbe mari … şi nu le prea
înţelegeam…
Dar totuşi, citeam…
Am citit ce am mai citit… până ce… am dat de o carte… si anume „Singur pe lume”.
De când i-am citit titlul, de când am răsfoit-o, am ştiut că acea carte îşi va păstra pentru totdeauna un loc in inima mea...
Pentru acea carte aş fi stat fără să mănânc, fără să mă joc , fără telefon, fără calculator, fără prieteni, fără tot...
Înghiţeam pagină cu pagină ... nici nu ştiam cum trec... parcă acum era primul rând, acum ultimul...
Cu fiecare pagină citită aflam mai multe, doream să aflu şi mai multe, ba chiar în mintea mea îmi imaginam variante posibile pentru final…
Am trăit împreună cu personajele emoţia, tristeţea, bucuria, curajul… am plâns odată cu ele, am râs odată cu ele…
Rând cu rând, paragraf cu paragraf, filă cu filă, capitol cu capitol…
Mai aveam de citit un paragraf… am luat o pauză şi mi-am adus aminte întreaga poveste, toate personajele… după care am început să citesc şi
ultimul paragraf.
Nu a mai durat decât câteva secunde… şi, gata! Cartea s-a terminat!
Bucuria cu care aşteptam finalul s-a transformat în tristeţe: CARTEA SE TERMINASE!
Pentru mine, terminarea cărţii era ca şi cum o parte din mine s-ar fi închis… dar nu pentru totdeauna, pentru că am să citesc această carte oricând,
„hrănindu-mi spiritul”.
Cartea „Singur pe lume” este prima carte citită şi înţeleasă de mine, este cartea împreună cu care am călătorit prin lume, am trăit odată cu
personajele ei şi, cel mai important lucru, ESTE CARTEA CARE VA CONSTITUI O PIESĂ A UNUI PUZZLE ... A VIEŢII MELE... A INIMII MELE.
Ariana Vaida, 14 ani
Şcoala Păduroiu, Poiana Lacului, Sat Păduroiu Deal, Judeţul Argeş
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Mâine poate încep alta
Era o minunată zi de vară, eram în vacanţa de după clasa I.
Eu de abia mă trezisem, nici nu îmi venea să mă dau jos din pat, dar totuşi trebuia să mă trezesc, deoarece era ora 12 şi dacă mai dormeam
puţin, pierdeam toata ziua. M-am ridicat din pat şi am deschis geamul. La colţul casei era o vrăbiuţă care ciripea, parcă ar fi vrut să vorbească
cu mine. După ce am plecat de lângă geam, păsărica veni şi se aşeză pe pervaz. Cânta aşa frumos încât aş fi vrut ca în fiecare dimineaţă să mă
trezească cântecul ei.
Am făcut puţin curat în cameră şi am plecat la masă. Când am ajuns în bucătărie mama deja imi pusese masa. După ce am terminat de
mâncat, am spălat vasele şi m-am dus în sufragerie să văd ce face mama.
– Bună dimineaţa!
– Acum e dimineaţă? Tu nu vezi cât este ceasul?
– Ba da, dar pentru mine acum este dimineaţă.
– Da, bine. Ce faci azi?
– Păi, cred că mă apuc să-mi fac temele.
– Bine. Atunci du-te în camera ta şi apucă-te de scris.
Când am intrat în cameră, am stat puţin să mă gândesc ce să fac: „Să mă apuc de scris? nuuu... Mai bine citesc o carte. Acum vine întrebarea:
ce carte??"
În bibliotecă erau o mulţime de cărţi care mă asteptau, dar totuşi mi se păreau mari şi după titlu, şi grele. Am găsit o carte... Fraţii Grimm,
„Albă ca zăpada”. Cu toate că mi s-a mai spus povestea şi am văzut şi desene, ce ar fi dacă aş citi-o? O carte niciodată nu strică dacă este citită.
Iau cartea din bibliotecă şi mă aşez pe pat să mă apuc de citit. Nici bine nu am dat prima pagină a cărţii, că uşa se deschise... Era mama.
– Ce faci aici?
– Bine, mă apuc de citit. De ce?
-Păi... Ce citeşti?
– „Albă ca zăpada”.
– Asta e carte pentru tine? Citeşte şi tu alta, la asta ştii deja povestea...
– Da, ştiu povestea, dar vreau să o citesc ca să intru în lumea personajelor. Am auzit că e minunat.
– Adevărul ăsta este... E minunat să intri în lumea personajelor, dar dacă tu deja ştii povestea, nu ştiu cât de minunat o să fie…
– Da, ştiu la ce te referi. Dar eu pe asta vreau să o citesc, nu altele din care nu o să înţeleg nimic.
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– Bine. Citeşte ce vrei...
A ieşit din cameră în sfârşit. Dacă eu pe asta vreau să o citesc, de ce se bagă ea?... In fine, să mă apuc de citit... Deschid cartea şi incep să
citesc... Deja după primele rânduri mă luase somnul… Parcă era frumos să citeşti, să intri în lumea personajelor... Dar după cum văd nu este
aşa… Totuşi trebuie să citesc măcar o carte în vacanţa asta.
Stăteam în pat cu cartea în mână şi dintr-o dată mi se păru că aud pe cineva... Oare cine o fi?? Nu e nimeni…Cred că sunt prea plictisită şi
imaginaţia îmi joacă feste. Calculatorul parcă mă aştepta. Mi-a venit o idee si cred că e bună... Dacă aş lua rezumatul cărţii de pe internet… ar fi
mai simplu să citesc o pagina de calculator decât 50. Dar dacă în momentul când incepem şcoala ne întreabă doamna învăţătoare ce am citit???
Eu nu o să mai ştiu nimic... Oare ce să fac? Lasă, e mai bine să citesc decât să mă fac de râs în faţa întregii clase.
Messenger-ul parcă mă striga: „Hai, vino, nu mai sta cu amărâta aia de carte."
Dacă intru pe messenger nu o să mai citesc şi în altă zi nu prea cred că o să mai am chef să citesc. Aşa că mai bine citesc.
In primele pagini cartea părea atât de plictisitoare... Cu greu am citit primele cinci pagini. Cartea a devenit parcă puţin mai interesantă. Dar
parcă nu mă mai atrăgea atât de mult ce spuneau alţii că dacă citeşti intri în lumea personajelor şi e o senzatie foarte plăcuta. Oare să fi avut
mama dreptate? Dacă ştiu povestea să nu mai fie atât de interesantă? Nu cred.
Uşa se deschide... Era verişoara mea mai mică.
– Emi??? Ce faci acolo?
– Citesc, tu ce faci?
– Bine... Poţi să vii la mine să ne jucăm?
– Nu.Acum trebuie sa termin de citit acastă carte.
– Bine...
– Dacă vrei, stai lângă mine şi o să citesc tare.
– Da, e mai bine aşa că acasă nu am ce face.
– Ok! „Era odata o fata frumoasă...”
– Cât de frumoasă?
– Andreea, ţi-am spus să stai lângă mine, dar lasă-mă să citesc… = să vezi pe parcurs.
–Bine...
Am citit ce am citit… eu deja mă plictisisem. Andreea plecase, trebuia să doarmă după- amiază...Gata cu cititul, mai bine stau puţin la
calculator şi termin de citit mai târziu.
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Am intrat pe messenger, am vorbit cu o prietenă. Şi ea avea de citit, dar altă carte. Am intrebat-o dacă îi place şi a zis că da, deoarece e foarte
atentă şi deja citise jumătate.
Dacă aş fi şi eu mai atentă si să nu mă mai gândesc la nimic în afară de carte, poate m-ar atrage mai mult? Nu prea cred, dar în viaţă trebuie să
incerci că altfel nu ai de unde sa ştii cum e. Am stins calculatorul, am luat cartea de pe birou şi m-am apucat iar de citit. Parcă acum era alta..
Acum îmi doream atât de mult să o termin şi să văd ce se întâmplă până la sfârşit, încât nu ştiam ce este cu mine. Acum mi-am dat seama prima
dată cum e să citeşti o carte şi să nu vrei să o laşi din mână până nu o termini.
Incepusem să mă simt într-o altă lume, asta înseamnă că deja începusem să intru în lumea personajelor.
Seara a venit, eu mai aveam 10 pagini de citit. Mama a venit să-mi spună să mă culc pentru că este târziu şi mâine mă voi trezi iar la ora 12..
Când a văzut că citesc mi-a spus că pot să mai stau puţin şi să-mi las imaginaţia să zburde pe alte meleaguri.
Prima mea carte citită era la început una banală şi plictisitoare. Acum mi se pare o carte perfectă.
De abia acum mi-am dat seama cât de frumos e să citeşti şi să te pui în pielea personajelor... Vorbele mamei erau adevărate.
Din momentul acela nu am mai lăsat cartea din mână. Era prima data când simţeam aşa ceva şi chiar dacă la inceput nu mi-a plăcut. Am
învăţat că o carte nu se cunoaşte după titlu sau primele 2 pagini.
Am terminat! Sincer chiar mi-a plăcut cartea. Mâine poate încep alta. Acum, dacă am terminat, pot să mai stau puţin la calculator. Când am
intrat pe messenger i-am mulţumit prietenei mele că mi-a deschis ochii în ceea ce priveşte cititul unei cărţi de la cap la coadă.
A fost o zi minunată, nu mă aşteptam să fie atât de frumoasă o zi în care citeşti. Plus replica pe care am tot auzit-o „Cititul îmbunătăţeşte
imaginaţia şi vocabularul". Aşa că trebuie să mă apuc mai mult de citit.
Noapte bună!
Emilia Popescu, 13 ani
Scoala Sfânta Maria, Mizil, Prahova
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Primul a fost Martinel…
Nu îmi găsesc cuvintele. Punct.
Două ore mai târziu nimic nu pare să se fi schimbat.
Două ore jumătate mai târziu încep deja să scriu o chestie care probabil va avea iz filozofic și va fi menită să impresioneze și să dea pe spate
lectorul, indiferent cine ar fi acela. Povestea vieții mele se va desfășura în fața ochilor uimiți și fascinați ai lumii și voi ajunge celebrăăăăă șiiiii...
aberez, nu-i așa? Probabil trebuia să mă opresc acum două ore, atunci când nu aveam idei geniale ce-i drept, dar nici nu băteam câmpii fără
sens. „Bătaia” asta de „câmpi” am învățat-o, să știți, nu e nimic nativ. Am învățat-o pe o cale care mi-a deschis toate orizonturile, care m-a
învățat să visez, să înțeleg, să cunosc, și mai ales, m-a învățat să învăț. Mi-a fost mereu alături, a stat sub plapuma mea în iernile reci și sub
mărul meu favorit, atunci când era incredibil de cald și grădina bunicii se dezbrăca de copilărie în fața ochilor mei însoriți. A stat lângă mine în
tramvai, când unii nu se spălau și șoferul nu dormise bine, așa că ne balansam cu toții într-un suav și românesc miros de ceapă și sudoare. A
stat sub banca mea în orele în care mă plictiseam și m-a scutit de lecțiile interminabile la materii care îmi distrugeau și ultima speranță că
neuronii mei ar putea supraviețui până la pauză.
Am făcut cunoștință cu ea, pe la 2-3 ani, destul de precoce, desigur pentru că am fost cel mai deștept și frumos copil din lume (vezi cronicile
vremii). Era neagră și avea un alfabet desenat superb, și nu îmi amintesc alte poze decât cea cu Martinel de la M și cea cu o lămâie de la L. Am
răsfoit-o până am ferfenițit-o de tot, și chiar dacă acum a trecut în lumea drepților datorită unei boli la cotor care i-a separat pe vecie paginile, va
rămâne mereu cartea mea favorită.
Teoretic vorbind, ea a fost prima. Practic însă, fiecare e prima. E o nouă poveste, o nouă viață. Am trăit pentru prima dată iubirea cu iz
oriental a lui Eliade, și i-am compătimit miopia adolescentină. M-am privit alături de Paler în prima oglindă spartă și am dus o viață fericită
alături de el pe un prim peron. Am citit Lolita, atât pe a lui Nabokov (nu fără o fărâmă de oripilare), cât și pe cea a lui Nafisi, într-un Teheran
închistat de prejudecăți și bântuit de teroare. Am iubit primul iugăr de pământ al lui Ion ca și cum ar fi fost centrul universului meu. Am
admirat viața lui Canetti și l-am transformat într-un idol boem care aprinzându-și „Facla în ureche” mi-a luminat drumul spre literatura de
calitate. Am dansat cu Zorba lui Kazantzakis și l-am ales drept scriitorul meu favorit, și l-am iubit atât de mult încât Zorba m-ar învăța să
dansez frenetic între valuri și soare, dacă ar ști ce iubire i-am purtat. Am mers cu Petru a lui Sienkewicz la Roma, și același Isus blând i-a
răspuns la același Quo Vadis? sub aceleași cruci martire. Saga lui Galsworthy și dramele lui Steinbeck, nefericiții lui Dostoievski și pasiunile lui
Emily Bronte, Moromeții lui Preda arși de soare și împovărați de finanțe, ambițiosul Eden a lui London și obidiții lui Dickens. Lângă ei am trăit
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povești care mi-au lăsat un gust amar sau un sentiment de nestăvilită fericire. Ei sunt cei care au cuprins în paginile lor toate obsesiile și nopțile
mele nedormite. Ei mi-au adus noi prieteni și simpatii, noi povești care să îmi țină de urât în zilele bacoviene, noi lacrimi care să îmi spele
gândurile răvășite de dramele cuprinse în paginile lor, noi zâmbete care să plutească pe deasupra cafelei mele de dimineață, de zi, de noapte, de
viață. Cafeaua cu care le-am pătat paginile încercând din răsputeri să rămân trează până când se va termina procesul kafkian sau plimbarea
mea de o noapte neîntreruptă prin Berlin Alexanderplatz.
Primul a fost Martinel. Nu avea o poveste dramatică, dar avea o literă, avea un desen, avea o pagină. Din acea pagină am crescut, cu gândul la
un paradis borgesian, doar că al meu ar cuprinde și muuuultă mâncare pe mesele înșiruite în bibliotecă. Sunt convinsă că Faulkner i-ar iubi pe
Martinel și pagina lui dacă ar ști că prin ei i-am iubit și eu pe Snopesi.
Roxana Maria Sabău, 17 ani
Colegiul Naţional Elena Ghiba Birta, Arad
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Aceasta este prima carte… scrisă de mine
În prezent......
La impunătorul muzeu din nordul Londrei, numit „Lacrimile timpului", s-a adus în dimineaţa zilei de 4 martie un pachet ambalat într-un
material impermeabil purtat ani în şir de apele oceanului. Fiind aşezat pe biroul din capătul sălii de artefacte, învăluite în splendoare şi mister,
asupra lui erau aţintiţi doi ochi de catifea conturaţi de pe chipul blajin al unei fete. Numele ei era Miriam, fiica profesorului de istorie .Ea studia
vechimea comorilor aduse la muzeu, după care descifra fiecare poveste cu al ei tâlc. Aşa că fata desfăcu delicat pachetul în care descoperi un
medalion lucrat în filigram alături de un teanc de foi. Uimită, luă pachetul şi păşi cu atenţie pe scările spiralate ale clădirii cu multe nivele
brodate în foiţa aurului pur al apusului. Intrând în minunata lume a tatălui său, şi anume biblioteca, fata îi arată bijuteria descoperită.
– Tată, priveşte cu atenţie, această lucrătură!
–N-am mai văzut aşa ceva. Am crezut că este doar o veche poveste a timpurilor îngropate în mister, însă după două sute de ani a ieşit la
suprafaţă! De unde o ai?
– Păi.., John a găsit-o! Făcea scufundări pe coasta estică a Pacificului şi a descoperit o corabie naufragiată! Dar de unde ştii despre bijuterie?
– Vreau să te întreb ceva! Cum arăta mai exact corabia naufragiată? Ţi-a spus John?
– Da… deci… într-un fel era masivă, îmbrăcată în haina anilor trecuţi, iar în partea din faţă era sculptat un chip pe care era gravat „The ocean
mistery...”.
Şi fata curioasă ceru tatălui său să-i împărtăşească această poveste.
– În regulă!
Şi începu să povestească....
Era primăvara anului 1811. În Royal Porto, locuia o fată pe nume Elisabeth. Era o persoană elegantă, hotărâtă, cu ochi pătrunzători. Pasiunea
ei erau călătoriile, aventurările în necunoscut şi tainele ascunse ale apelor ce adăpostesc comorile timpului. Pe data de 23 aprilie, hotărâse să
plece pe ocean în căutarea „Insulei de Răsărit ", însă până în Caraibe trebuia să privescă peisajele din compartimentul trenului. Împreună cu
profesorul Morris a urcat în „Rapidul exotic", care urma să-i ducă până în însorita Caraibe. După un drum lung, trenul s-a oprit în gara
minunatului paradis.
– Elisabeth, am ajuns! exclamă entuziasmat profesorul.
– Atunci hai să coborâm, deoarece trebuie să prindem o corabie gata de călătorie!
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În portul Mării Caraibelor, pluteau nestingherite titanice corăbii făcute din cele mai rezistente esenţe de lemn. Elisabeth zări o corabie parcă
învăluită de pânze, neliniştită în bătaia vântului.
– Profesore Morris, grăbeşte-te, altfel vom pierde această ocazie!
– Vin… vin… de parcă mai am douăzeci de ani! spuse hotărât.
Căpitanul vasului, Lucas, şi soţia lui, Carolina, i-au primit cu căldură pe noii oaspeţi ai oceanului.
– Eeee, dragi prieteni de-acum vom admira împreună nuanţele cerului sub lumina clarului nocturn!
– De acord, căpitane, însă îţi vom ce înseamnă aventura!
Văzând curajul fetei, căpitanul îi urmă vorbele în bătaia vântului.
– Elisabeth, să ştii că aceste ţinuturi sunt ale piratului Bill şi ale vasului său, „Misterele oceanului”. Iar cei care s-au aventurat pe aici au fost
luaţi fie sclavi, fie oaspeţi.
-- Eu îmi doresc să găsesc comoara pe care tatăl meu nu a putut să o descopere, pierind într-o mare înghiţită de furtună.
-- Ascultă vorbele căpitanului, dragă Elisabeth! spuse profesorul Morris, care intră în cabina sa....
După două zile, răsăritul iar învălui bolta cerului, însă nu şi corabia căpitanului Lucas, ce era înconjurată de piraţi. Luându-i la bord pe
căpitanul Lucas şi pe frumoasa Elisabeth, vasul piraţilor dispăru în misterele oceanului. Lord Morris, impacientat, văzând lipsa celor doi, se
întoarse la mal împreună cu soţia căpitanului, care pregătea bucate în clipa răpirii lor...
La bordul marii corăbii, Elisabeth se trezi din leşin:
– Unde mă aflu?... Cine sunteţi voi?
– Domniţa şi-a revenit ... începu să râdă Bill, căpitanul piraţilor, ciupindu-şi cu două degete vârful mustăţii răsucite,.
– Unde e profesorul Morris? Dar Lucas?
– Un prieten de-al tău e jos, puţin ameţit ... iar pe celălalt nu-l cunosc!
Şi deodată, fata se ridică şi începu să se impacienteze, spre amuzamentul piraţilor:
– Daţi-mi drumul! Cu ce drept ne-aţi luat la bordul vasului vostru?
– Sunteţi în zona noastră şi tot ceea ce e aici ne aparţine! zise piratul, mângâindu-şi, ca din întâmplare, tocul pistolului.
Auzind acestea, fata îi privi chipul dârz, ars de soare şi vânt. Dori să îl vadă pe căpitanul Lucas. Căpitanul Bill îi îndeplini rugâmintea. Lucas
începuse deja să-şi facă un plan de evadare.
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– Nu ne ajută cu nimic! Oricum nu putem să scăpăm! Singura şansa este ca profesorul Morris să ne vină în ajutor.
Acceptând temporar această idee, Elisabeth ieşi pe puntea vasului, unde căpitanul Bill îşi curăţa pistolul.
– Eehh, domniţă, ce cauţi pe punte?
– Am venit să privesc apusul soarelui! zise ea liniştită.
– Vreau să te întreb ceva! Încotro te îndreptai? o iscodi nestingherit piratul care citea pe chipul fetei teama ce o simţea numai la gândul că va
cutreiera apele şi zilele, orizonturile şi tărâmurile toate alături de el.
– Spre „Insula de Răsărit”, unde voi merge pe urmele tatălui meu în căutarea comorii străbunicului meu.
Auzind acestea, Bill a dorit să vadă harta pe care Elisabeth o ţinea la piept. Cu o şiretenie deplină, piratul spuse că îi va arăta drumul către
insulă, doar dacă îi va da şi lui o parte din comoară. Elisabeth nu răspunse, însă Bill a luat tăcerea ei ca pe o confirmare. La bordul navei, se află
un tânăr pe nume Jack, a cărui inimă era cuprinsă de admiraţie faţă de frumuseţea fetei. Privind oceanul Elisabeth oftă adânc...
– Amurgul va veni curând…
– Cine eşti tu?
– Eu sunt nepotul căpitanului Bill.
– Cum te numeşti?
– Numele meu este Jack, iar dacă unchiul Bill ar afla că vorbesc cu tine.... mă va căuta şi în gaură de şarpe şi mă va ucide.
– Văd că ai un suflet bun, zise fata, simţindu-şi inima bătând nebuneşte, fără să ştie de ce.
Şi, întorcându-se în cabină, fata se culcă imediat. De dimineaţă, fata zări Insula de Răsărit, care era înconjurată de ape cristaline. Coborând pe
ţărmul ei, echipajul împreună cu fata şi cu Lucas, care era într-o permanentă teamă, se aventură în mijlocul necunoscutului. Cutreierând păduri,
drumuri nisipoase şi zone înconjurate de ape, ajunseră la capătul drumuluii. În înteriorul unei cascade dintre munţi, se afla peştera ce
adăpostea mii de bănuţi bătuţi în aur. Dar cea mai de preţ comoară fu găsită de Jack: colierul albastru pe care străbunicul fetei îl aşezase într-un
cufăr mic. Jack deschise cu grijă sipetul şi luă în mâinile sale puternice un cadou demn de o fată precum Elisabeth. Acolo mai era şi o pictură
veche.
Întorcându-se la corabie, Elisabeth privi portretul, îl întoarse... şi, citi inscripţia: „Tatăl tău te iubeşte". Restul comorii o împărţiră echipajului,
care îi mulţumi.Văzând generozitatea fetei, căpitanul Bill işi dezgheţă inima de piatră şi îi spuse că o va lăsa la mal imediat cum vor pleca.
Porniră la drum, în data de 3 mai 1811,de-a lungul coastei oceanului Pacific..
Pe o hârtie delicată, Jack îi împărtăşi sentimentele sale lui Elisabeth. Puse scrisoarea alături de colier, le împachetă într-un material
impermeabil şi le lăsă pe patul fetei.
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Seara, văzând colierul şi biletul lui Jack, Elisabeth ieşi pe punte în căutarea lui, însă vuietul furtunii se intensifică foarte mult, iar valurile
oceanului se ridicară până la orizont. Găsindu-l lângă catargul corabiei, aceasta îl sărută, îi împărtăşiră aceleaşi sentimente şi îi spuse că se vor
întoarce teferi la mal...
Însă de dimineaţă, profesorul Morris veni cu ajutoare. Timpul nu era în favoarea lui. Corabia piratului Bill dispăru în noapte. Doar un pachet
plutea… iar apoi şi el se ascunse în adâncurile apei fără fund... Iar deasupra apei, un catarg şi pânzele albe dovedeau întâmplarea unui dezastru
fără margini... Se spune că dragostea lor a învins orice, chiar şi spumoasele borduri ale apelor ce au păstrat şi păstrează corabia piraţilor de la
răsărit......
– Da.....
– A fost poate cea mai frumoasă istorisire a timpurilor, însă ceva mă frământă! De unde ştii această poveste, tată?
– Profesorul Morris a fost bunicul meu….
Aceasta este „The ocean mistery”, prima carte scrisă de mine... o elevă din clasa a VIII-a. Colegilor mei le-a plăcut. Sper să placă şi altor copii...
şi să nu fie ultima...
Raluca-Marieta Vişan, 14 ani
Şcoala Alexandru Ioan Cuza, Brăila
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Primele mele sentimente pierdute
În mansardele caselor vechi din orașul meu, cele cu ferestre în formă de ochi, mi-am pierdut prin praf entuziasmul. Încet, rutina-mi intrase pe
sub piele, începuse să curgă în mine în locul sângelui. Fără să-mi dau seama, m-am trezit plictisită de prospețimea primăverii ce mă-nvăluia
prin ploile de aprilie. Lucrurile care altădată mă făceau fericită, așa cum mă face fericită o bucată de ciocolată belgiană, o tigară mentolată, un
moment de percepție mai profund, un peisaj, câinele meu care are chef de joacă nu mai aveau niciun efect.
Am rămas undeva blocată în interiorul meu, depresia mă-nvăluia la fel cum păianjenul își învelește prada în panza sa ca să o imobilizeze, să o
conserve. Emoția, pe care am simţit-o altădată, se atrofia în mine, la fel cum mușchii se atrofiază în lipsa mișcării. Prea mult ai intârziat, iubitule,
nu știu dacă mai sunt capabilă să simt tot ce-ar trebui să simt. Sensibilitatea e-n stare de putrefacție avansată, simțurile amorțesc, degeaba vine
primăvara dacă înăuntru, în suflet, tot iarnă e. Și anul acesta e criză economică, psihologică, așa că în iarna asta care tocmai a trecut n-a venit
niciun Moș Crăciun Sentimental, Făt-Frumos s-a dus cu Harap-Alb la altele, anul asta intru în colaps, nu vine niciun erou de poveste fantastică
să-mi restarteze un pic viața, să-mi dea un refresh, ceva... Simt cum libelulele mor în cutia mea toracică, copacii care nasc stele mor și ei, dar în
mintea mea spațiul dintre percepție și reacție se dilată umplându-se cu chihlimbar, conservând în aur, toate gândurile mele.
Unghiile dizgrațioase cu oja roșie, dusă de jumatate, și rujul de prost gust nu mai contează pe fundalul blocurilor comuniste și al mizeriei
umane… nu mai contează în comparație cu degradarea psihică, cu țipătul isteric, zgârieturile, starea de greață față de propria persoană,
mântuirea-i dusă de mult pe apa sâmbetei, la fel iluziile și falsele speranțe, cele mai josnice minciuni dintre toate, pentru ca ceea ce e ulterior lor,
deziluzionările, te conduc la actul lașitătii supreme, sângele se prelinge pe podeaua cariată, veche, obosită...
Viața-i doar zahăr și scrum, zahărul acela din cafenele în pliculețe mici, pe care îl iei și ți-l pui în geantă ca să îl dai pe gât când simți nevoia de
ceva dulce. Se uită la mine, încearcă să mă studieze fără a lăsa impresia asta, nu întelege nici pe departe că eu am încetat demult să mai cad în
gol, de foarte mult timp, s-a înrăutățit, de foarte mult timp mă scufund, cu păru-mi lung castaniu și rochia albă schițând parcă felul în care
cerneala se dispersează în apă.
Mi-e cel mai frică de faptul că m-aș putea afla într-un abis și că nu o să ating niciodată un fund nămolos, să mă transform în Samantha, să fac
rădăcini, să cresc, să ies din apă mai spectaculos decât m-am afundat, sub forma nufărului.
Oxana Bischin, 17 ani
Liceul de Artă, Sibiu
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Prima mea… rază de soare prin fum
Cu toţii ne-am zis odată că nu are rost, că vrem să murim, că totul se năruie în jurul nostru, că fericirea e un cuvânt din alt univers; doar un
ideal la care toţi aspirăm sau visăm, dar nu trăim decât într-o piesă de teatru! Avem impresia că suntem trupuri din ceară rece… că
sentimentele îngheaţă între noi. Prima dragoste vine însoţită de prima dezamăgire; fiecare începe cu un zâmbet, continuă cu un sărut şi se
termină cu o lacrimă.
Nu are rost să te pierzi printre gânduri ca printre străini. În final, toate trec, nu merită lacrimile. O viaţa ai, iar când vei rămâne imun la iluzii,
vei privi în urmă şi vei regreta că ai suferit atât, că ai luptat cu morile de vânt, ca apoi să-ţi treacă, să uiţi şi să rămâi indiferent. Mereu era cineva
acolo să mă ridice când cădeam iar în dragoste, când o căutam prin casă, umblând cu picioarele reci pe gresie. Acum toţi lipsesc...
Sufletul oftează melancolic. Am chef de ducă. O ducă nebună! Mă simt ca un înger care şi-a pierdut raiul. Uneori, mai văd câte o lumină-n
zare, dar vai… e doar un tren ce trece grăbit… şi parcă fuge cu fiecare speranţă la o lume mai bună, la un viitor împreună. Viaţa calcă discret
peste scuze, cu un secret pe umeri şi unul întins pe buze, nerostit. Ultimul zid de care mă simţeam sprijinită era un zvon, ce se plimba odată cu
fiecare vârtej de frunze, la fiecare colţ de stradă.
Mă hotărâsem să-mi las mintea să zboare printre nori, să alerge după soare şi să se ascundă după stele; să le fure sclipirea şi să dea lumină
viselor mele. Cu câteva persoane nepotrivite, alesesem să evadez şi să sparg zidul de monotonie, să urmez vechea vorbă Carpe diem!.
Ziua aceea era atât de rece şi îmi îngheţa mintea… Ne-am întâlnit, ca de obicei, pe aceeaşi stradă veche, la aceeaşi bancă pe care leneveau
atâtea amintiri frumoase, dar de mult apuse. Privirea îmi cobora adesea spre ceas, deşi eram obişnuită cu aceeaşi întârziere, urmată de aceleaşi
scuze. Totuşi, ceva nu mai era la fel. Simţeam că sunt pe cale să fac un lucru greşit, dar indiferenţa îmi ştergea fiecare remuşcare şi dorinţa de a
gusta fericirea din nou creştea fără ruşine.
,,Bună si vouă!”, le-am spus eu pe un ton timid, apoi am plecat în grabă spre locul unde avea să se întâmple „magia”. Ne întâlniserăm cu un
băiat ce avea o privire atât de goală, parcă lipsită de sentimente, unul atât de indiferent şi totuşi ostentativ... Ne-a spus ,,Ştiu eu un loc, hai să
mergem!”. L-am urmat, păşind cât mai natural. Totuşi, privirea trăda ceea ce avea să se întâmple. Călcasem într-o baltă şi-mi stropisem jeanşii;
parcă era răul ce ne urmărea în galop.
Am luat un foc de la diavol, n-aveam nevoie de brichetă. Băiatul a aprins ţigara şi mi-a oferit un prim fum, fără nicio vorbă, fără nicio
expresie. O ţigară ardea la fel ca plămânii mei, încet dar precis, fără compromisuri. Am tras adânc în piept şi am scos fumul acela dens. Felul în
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care acesta se juca de-a prinselea cu aerul mă fascina. Aş fi putut să mă opresc atunci, aş fi putut, dar n-am făcut-o. Mă amuzam confuză şi
susţineam atât de fals că ,,N-am nimic, vi se pare!”.
Într-un minut, lumea începea să prindă un alt contur, iar eu eram pictorul. ,,Hai să încercăm şi altceva!” mi-a şoptit tipul acela necunoscut. A
luat ţigara şi a tras cât a putut, mi-a făcut semn să mă apropii şi, poate de la ameţeală, sau pentru că aveam impresia că fumul se ducea departe,
într-o clipă de rătăcire, ne-am atins buzele vinete. O secundă sau mai multe, nu ştiu cât a durat, căci timpul deja îşi desfiinţase graniţele; apoi
ne-am distanţat, deşi cred că, la acea bătaie a ceasului, niciunul nu realiza ce se întămpla în realitate.
Pupilele deveneau infinite. Simţeam cum sângele curgea prin fiecare venă, cum fumul se agita necontenit în plămâni ca o herghelie de cai
înnebuniţi. Era o senzaţie stranie, dar îmi plăcea. Imaginea se mişca odată cu bătăile inimii, însă ceva nu era în regulă. Aceasta începea să se
mişte din ce în ce mai rapid şi filmul se derula mai repede ca niciodată. În final, s-a oprit. Prin vene nu-mi mai curgea sânge, inima pompa
fericire. Euforia s-a instalat rapid şi a dat culoare puzzle-ului numit viaţă. Fiecare bucăţică completa punctul culminant, când starea aceea
ciudată era dusă la extaz.
Cerul îşi arcuia genele într-un curcubeu, apoi îmi făcea ştrengărăreşte cu ochiul, pictând, colorându-mi mii de grame din suflet. O senzaţie de
plăcere ireală îmi invada întreaga fiinţă. Nu mai eram în lumea noastră, eram în a mea, cea creată de mine, aşa cum o voiam. Baruri de ciocolată
şi arome de fericire se regăseau în fiecare parfum. Un zâmbet fals, dar ale cărui trăiri erau adevărate mi se instalase pe faţă. Divin sentimentul
acela: grijile dispăreau, stresul nu exista şi nimic din neplăcere nu se inventase vreodată.
Mă plimbam agale, fără jenă şi fără teamă, ţinând lumea în buzunar. Uşa mea, punctul de stabilitate, era scoasă din balamale şi aruncată într-o
cascadă de senzaţii şi sentimente intense. Totul se contopea cu cel mai real vis. Aveam o stare ca şi cum chiar aş fi contat, ca şi cum, dacă n-aş
mai fi fost, chiar i-ar fi păsat cuiva. Nu eram în dispoziţie pentru răspunsuri la vreo întrebare, însă mă simţeam bine, chiar dacă nu mai ştiam de
mine. Priveam desene gri ce se derulau încet într-o ploaie rece şi dulce-acrişoară.
Totuşi, visul s-a transformat brusc în coşmar. O durere surdă mi-a încleştat tot corpul. Picioarele mi s-au înmuiat şi am căzut pe cimentul rece.
Orice era bun, parcă era absorbit de blocurile jegoase ale cartierului, iar cerul sângera îndurerat. În jurul meu se topea realitate şi fiori reci îmi
străbăteau şira spinării. În aerul ticsit de praf, mă înecam cu ultimele fumuri. Timpul cu scrum pe buze mi-a spus ,,Stai!” şi m-am oprit. Totuşi,
eu îmi uitasem ceasul şi, cu el, pasul. Mă legănam în deziluzii, cum obişnuiam să fac atunci cănd încă mai speram.
O ploaie acidă începuse, lăsându-mi găuri adânci în trup pe care am încercat să le umplu, poate, cu fum. Cum ştim că acesta dispare, ele au
început să fie goale din nou. Pur şi simplu, fiinţa mea era infectată de răutatea de din afară, ce intra prin fiecare spaţiu liber cu o viteză
nefirească. Sărutul paradisului e mărul interzis. Doamne, odată ce i-am gustat buzele cu arome ilegale, mă simţeam în al nouălea cer. I-am
mângâiat pielea fină acoperită de ierburi, i-am simţit mirosul ameţitor… Din palmaresul de sentimente, l-am ales pe cel mai nepotrivit, dar care
avea să-mi aducă liniştea.
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Într-o scară de bloc murdară şi rece am fost cuprinsă de remuşcări. Ascultam vuietul gândurilor mele, cum se plimba obosit într-o dezordine
de nedescris. O ploaie torenţială pornise din văzduh, însă cerul era cuprins în ochii mei. Lacrimi grele îmi apăsau obrajii palizi. Mi-am fumat
visele, amintirile au fost arse de vânt. Din buzunarul inimii mi-au căzut toate gramele demnităţii, m-am înjosit. Am avut un caracter slab şi am
crezut că îl pot intări, dar am greşit. Însă..„ ce nu te omoară te face mai puternic”!
Nuanţele infernale de alb ale cerului s-au stins într-un negru închis. Am fost deasupra, pluteam, apoi doar cădeam. ,„Paraşuta” mea s-a
blocat, la fel ca şi inima mea. Cu un zâmbet mânjit de falsitate, prietenii” mei mă întrebau pe un ton ironic: ,,Mai încerci?” şi, printre lacrimi
nevăzute, ei reuşeau să-mi smulgă un hotărât ,,Nu, niciodată!”.
Am plecat spre casă cu spatele spre iad. Nu ştiu cum am ajuns, ci doar că toate cele şapte cărări aveau aceeaşi destinaţie. Cine mai avea nevoie
de chei?! Mi-am desenat uşi pe alei si am păşit înăuntrul lor. Acolo mă aştepta mama, cu zâmbetu-i cald, ca de fiecare dată. Am refuzat să o
privesc în ochi şi m-am lăsat pradă patului minţind atât de uşor: ,,Mi-e foarte somn!”.
Mâine am să plec pe mare, îmi pun destinul într-o sticlă şi-l las să plutească departe, să uit de orice fapte. Sper să nu se înece, că o viaţă am şi,
oricum, repede trece. În drum poate va întâlni şi fericirea, ce mi-a rămas odată agăţată de o geamandură. Îmi place marea, are personalitate.
Stăteam cu ea, fumând ţigări din foi scrise cu noapte. În rochie de seară, cu pantofii în mâna dreaptă, mă loveam de ea ca de o stâncă.
Degeaba, eu alergam după tren. Primăvara aceasta începe cu aripi de aracet şi caut penele alene în vagoane şi compartimente. Caut asfinţitul
în scrum şi desene gri. Parcă mi-am pierdut firea şi încep să adun amintirile din drum, dar în zadar... Pe cer s-a împăştiat pudră albastră.
Reuşesc cu greu să mă ridic din cearşaful unde am aţipit. Sting o ţigară... Şi te strig…
Ruxandra-Maria Cojocaru, 14 ani
Şc. Nr. 18 Sf. Dumitru, Craiova
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Primul meu înger
Ai fost tu. Ai considerat că merit dragostea ta şi ai venit să facem schimb de iubire chiar acum în mileniul III, când – se spune – oamenii sunt
mai răi.
Uită-te la mine însă! Sunt minunată, dinamică, deschisă, un pic mai nebunatică… cine şi-ar mai putea dori altceva! Am nevoie de sprijinul tău.
Trupul şi sufletul meu îţi cer să le ocroteşti
Dorinţa e a mea, alegerea va fi a ta. Ani în şir nimic nu s-a declanşat mai rapid în mecanismul meu psihic ca recunoştinţa, chiar dacă, de la o
vreme, n-am mai putut citi după căderea amurgului în Carte. Nu, nu gutuiul – mai puţin roditor anul acesta – a fost de vină, ci neaşteptata
redescoperire a substantivul „bucată”: o bucată de Mozart, alături de o bucată de caşcaval sau de pâine sau, de ce nu, o bucată de drum! Hm,
disponibil cuvânt! Şi, pe deasupra, expresia: a-i face bucata… (ha, ha, ha! cui? uite că la asta nu m-am gândit, dar nu-i timpul pierdut, aşa-i?).
Şi totuşi, o bucată de lectură nu voi spune niciodată! Mi-a interzis profa mea care crede, pe bună dreptate, că lectura nu se face pe bucăţi…
Mda, ce-aş fi-nţeles – de exemplu – din „Iona” dacă aş fi citit doar prima bucată (a se citi: primul act)? Aşa, am înţeles şi eu că e vorba despre un
om singur şi destinul lui, care l-a condamnat să-şi regăsească Sinele, trecând din burtă în burtă de peşte…
Nici un spectacol nu-l poţi viziona pe… bucăţi! Ce relevanţă ar mai fi avut – de pildă – jocul lui Virgil Ogăşanu interpretându-l pe Iona, dacă
eu aş fi plecat din sală după prima scenă (pentru că era mare gălăgie…generaţia copy-paste nu e obişnuită să asculte, dom’le)? Ei, da! N-aş mai
fi aflat, cu câţiva ani mai devreme, că IO-NA sunt EU! Noroc de îngerul meu care punând umărul împreună cu îngerul păzitor al lui Ogăşanu
au reuşit, în cele din urmă, să-i facă să tacă pe consumatorii de manele; fără număr, fără număr...
De atunci, de la acestă minune (îmblânzirea scorpiei) mă simt de parcă fiecare zi aşază un măr pe creştetul meu şi vreun pretins Wilhelm Tell îl
ţinteşte mereu. Încăpăţânată, îmi expun mărul jucându-mă cu viaţa de-a moartea şi am şi un prieten care arată ca un zmeu blond, deşi eu nu sunt
o zână blondă. E noapte (noaptea orice poveste deznădăjduită de dragoste nu este decât – aţi ghicit! – poveste deznădăjduită de dragoste!) iar
între Cer şi Pământ sunt eu, sufletul meu şi Cerul – şerpi de foc, peisaj straniu din jurul unui castel locuit de Îngerul-Poet.
Scriu. A câta filă îmi zboară pe dinaintea ochilor? Şi despre ce cuvântă ea? Poate despre trecerea timpului (aş dori să aflu de ce clepsidra îşi
varsă viitorului… nisipul), poate despre eternitate (parcă aud deja zumzetul trăirii retrospective)… Da, oamenii vin şi se duc, dar „ceva” rămâne
pururi locului. Mi-ar plăcea să cred că acest „ceva” care dă chip secundei eşti chiar tu, îngerul meu păzitor. Meriţi văluri de aur şi argint.
Flacăra iubirii nu trebuie să se stingă. Asta este condiţia mea! Numai aşa te las să-mi fii protector!
Inima-mi bate abrupt, se opreşte, apoi îşi reia fanfara halucinantă. Sunt urmărită? Dar… eu… eu nu urmăresc pe nimeni… Şi atunci ce să aleg
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ca să marchez eternitatea iubirii noastre? Izvorul – scurgere nesfârşită şi fără întoarcere (ca şi timpul), niciodată secat sau basmul? Da, am
descoperit ce-mi lipseşte: o mantie de vis pentru adâncul fiinţei mele şi o frumuseţe a cărei bătaie de aripă să-mi protejeze taina. Suava taină!
Iubesc basmele, tărâmurile de basm pe care aş vrea să mi le arăţi…
***
Cu nasul lipit de geam, fetiţa priveşte bolta înstelată şi simte Vântul apropiindu-se ca un curier de taină: – Ce veste-poveste mi-aduci? îl
întreabă copila. – Sst! – şuieră Vântul – taci şi priveşte! Prin fereastră, pe o rază, se pogora un Înger… Aripile lui fâlfâiau domol. Un mesager al
Cerului? Timpul trecea şi trecea… Mădălina îl vedea alunecând spre ea. Închise ochii şi simţi atingerea aripei lui ocrotitoare… – Va ninge –
gândi fetiţa. Ştia de la bunicul ei că, fără fâlfâirea de aripi a Îngerului-Dansator, n-ar ninge pe lume. Deschise ochii. Se scuturau peste Pământ
fulgii din aripile cohortelor de Heruvimi… Glasul Arhanghelilor îl luă Vântul şi îl purtă pe aripi amplificându-l, apoi învălui cu el fereastra
Mădălinei. Fetiţa înţelese clipa magică trăită şi ar fi vrut-o eternă.
*
Mi-ar plăcea să cred că acest „ceva” care i-a adus Mădălinei fericirea, dând chip secundei, este Sărbătoarea. Într-un muzeu imaginar închinat
Sărbătorii, pe un perete întreg din cea mai vizitată sală, aş vedea scris un gând – menit să rămână veşnic în memoria generaţiilor pentru
frumuseţea şi simplitatea mesajului transmis: „Viaţa merită trăită!”… Un cuvânt scris mai mare, altul mai ondulat, altul mai colorat… şi, pe
acest gând, o rază! Doar una! Să-i lumineze îndemnul.
Azi m-am hotărât să cerşesc în faţa acestui Muzeu Închinat Sărbătorii. Ţin mâna întinsă. Exploatez emoţia aproapelui meu! Am un trecut,
ascund o poveste. Mă aşez pe trotuarul ce cunoaşte prea multe istorii similare. Îmi caut destinul într-o lume ce se deplasează mecanic de la o
trăire la alta şi… primesc o conservă plină cu praf de Înger.
*
La opt fără un sfert o iau pe jos spre şcoală, paralel cu staţia de taxi şi departe de hârbul de Dacie a tatălui meu. Port aceeaşi balerini verzi şi
paşii leneşi se înscriu în cotidian ajutându-mă să-mi strivesc mai bine sub ei… destinul: îmi cam luceşte părul şi mă întreb de cât timp nu l-am
spălat, sau de cât timp lucrez pentru aceste trei-patru fraze de pe monitor, sau cât timp voi mai fi nefericită, sau…
Diana Diaconu, 15 ani
Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea
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Primul meu… Traumatism. Nu cerebral, sentimental
O cunoscusem cu mult timp în urmă. Pierdusem deci noţiunea clipelor încă de la prima întrevedere. Era misterioasă şi răspândea în jurul său
un parfum cald, feminin, de violete. Ai fi zis că este întruchiparea Domnişoarei Christina a lui Eliade, dar frumuseţea ei diafană părea că
ascunde mult mai multe taine celeste. Îmi permisesem o călătorie scurtă de un week-end la Satu Mare. Întâmplător, ne fusese rezervat acelaşi
microbuz infam care ne obliga să ne apropiem unul de altul mult mai mult decât ne-am fi dorit. Eram un cuplu bizar, tăcut, nu ne vorbeam
decât rar şi mai tot timpul ne înţelegeam din priviri. Impropriu spus cuplu, căci unii mă vedeau numai pe mine, iar alţii numai pe ea. Ne
suprapuneam atât de perfect, încât nimeni nu ne putea zări deodată şi sincer, nici nu ar fi îndrăznit cineva să încerce să vieţuiască pe muchia de
unde puteam fi observaţi amândoi. Eram doi adolescenţi apatici, care abia învăţau mersul pe valuri în picioare, care se apucau sfioşi de-o rază
palidă de soare. Nu ştiam ce vrem, eram confuzi. Uitasem ca doi proşti că ne iubim, iar timpul ne-a învăţat o lecţie dură: ne-a separat fără ştirea
noastră, atât de repede încât am rămas paralizaţi şi nu am putut să ne împotrivim. Purtam povara dulce a celuilalt pentru o eternitate, o
eternitate care se strecura nevăzută în picăturile de rouă care ne umpleau chipul în fiecare dimineaţă. Ne despărţiseră fără ca noi să ne dorim
asta.
Aveam adresa ei ascunsă pe undeva, printr-un sertar. Nu îndrăzneam să-l deschid, trecuse deja un an şi credeam că m-a uitat. Îl deschideam
totuşi pe furiş, parcă ascunzându-mă de mine însumi, cercetând cu voluptate foaia de hârtie încă albă, pe care cineva scrijelise nişte date
importante, însă care nu mă interesau decât foarte puţin. Cu excepţia uneia, cea a fetei pe care o visam de ceva vreme încoace. Speram să uit,
dar soarta e un păpuşar crud, te chinuie, te mânuieşte după bunul plac, te joacă pe degete, iar apoi, când ajungi să fii sleit de puteri, te lasă să-ţi
duci la bun sfârşit scopul. Începutul şcolii ne-a adus iar împreună. Cel puţin în aceeaşi incintă. Te repartizaseră la acelaşi liceu la care învăţam şi
eu, parcă să-mi facă mie în ciudă. În sinea mea, speram asta. Aşteptam cu ardoare momentul revederii, dar trăiam cu o frică teribilă că nu mă
mai vei recunoaşte şi că vei trece pe lângă mine ca şi cum nu ne-am fi cunoscut cu câteva luni în urmă. Totuşi, un sejur de trei zile în care
schimbi maxim cinci propoziţii în fiecare zi nu se poate numi chiar cel mai bun prilej de a cunoaşte pe cineva. Te-am văzut şi m-ai văzut. Ne-am
zâmbit. Era pentru prima oară când îmi zâmbea şi ceva m-a făcut să cred că era mai inocentă decât credeam. Sufeream de atâta dragoste
cenuşie, fumegândă. Nu ştiam dacă să te caut într-o zi şi să te oblig să redevenim prieteni sau dacă ai fi fost dispusă să mă suporţi în fiecare zi,
să mă vezi colindând culoarul pentru a veni să te văd sub pretextul că am venit să vorbesc cu vreun coleg de-al tău despre nu ştiu ce carte pe
care o uitasem intenţionat la el în ghiozdan sau pe care o împrumutasem cu bună ştiinţă, sperând să nu mi-o returneze prea curând pentru a
găsi motive să o vizitez. Ţin minte că îi lăsasem unei colege „Portretul lui Dorian Gray”, cartea mea preferată. Tot timpul îi frecventam clasa ca
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să o întreb dacă s-a apucat de citit, însă de fiecare dată îmi spunea că e prea ocupată, că are lecţii de chitară, că s-a rugat cineva de ea să-i fie
model. Iar eu păream dezamăgit că amâna momentul începerii lecturii. Asta până ce într-o zi mi-a returnat-o pe motivul că şi-o cumpărase şi ea.
Rămăsesem, deci, fără motive de pelerinaj. M-am avântat, cu toate acestea, într-unul sentimental, pornind în mine în exil. M-am refugiat
solitar în bibliotecă, unde ştiam că voi avea parte de liniştea atât de dorită. Însă când am deschis uşa, privirile ni s-au intersectat. Trăiam, aşadar,
în mijlocul unei furtuni care îmi izbea tâmplele de stelele sideralului zi de zi, poate sperând să vadă cât pot rezista. Destinul mă manevra iarăşi
atent, dar mă lăsa să cad pradă propriilor mele deziderate. Începusem să-l detest, să-l urăsc cu desăvârşire. Dar eram conştient că trebuie să
acţionez, să încerc să profit de această ocazie, de această oportunitate pe care mi-o oferise. Am luat loc chiar lângă ea, sperând astfel să
conversăm. Mi-a zâmbit. Eram totuşi într-o bibliotecă, unde, chipurile, trebuie să păstrezi liniştea şi să o respecţi pe cea a celorlalţi. Am încălcat
totuşi această regulă sacră şi m-am făcut că par interesat de tot ceea ce făcea ea. Am găsit o mică breşă, o scăpare de-a ei, ca să pot să-i ofer
ajutorul. A acceptat, chiar dacă nu era prea convinsă că sunt în stare să o ajut sau mai degrabă să ajut pe cineva, ci doar că mă scol dimineaţa
pentru a mă contrazice, pentru a fi „rău” sau a mă autolăuda. M-am încurcat puţin, dar am reuşit să o duc la capăt. Îmi aduc aminte şi acum
cum mă ironiza când exageram cu sarcasmul şi spuneam că e o mare mincinoasă. Îi plăcea să discute cu mine, să-i mănânc timpul preţios
pentru că eu aveam prea mult sau cel puţin aveam îndeajuns de mult pe care să vreau să-l pierd în compania ei. Nu conştientiza că mi-e dragă,
că răutatea mea era un fel de dovadă de afecţiune tacită. Tânjeam să-i simt atingerea buzelor suave, s-o strâng in braţe, să-i aud glasul. Mă suna
în fiecare zi să-i explic banalităţi. Îmi plăcea să-i ascult vocea, s-o privesc în timp ce căuta vreo carte, s-o aud oftând fără vreun motiv anume, să
tac pur şi simplu şi să-i contemple frumuseţea. Eu nu aveam mai nimic de spus, câteodată o complimentam subtil, dar îndeajuns de evident
încât să realizeze că o fac, sau câteodată mă lamentam legat de grijile mele cotidiene, anoste, insipide. N-aş fi crezut că putem deveni prieteni
buni atât de repede, dar totul se întâmplă brusc în ziua de azi. Mă speriam câteodată când nu vorbeam câteva ore şi încercam din răsputeri să
găsesc vreun pretext ca să putem vorbi. Era prima dată când sufeream un traumatism. Sentimental, desigur. Iubeam, deşi nu eram îndeajuns de
puternic încât să o recunosc, pentru prima oară. Parcă eram blestemat. Nu îmi mai puteam lua gândul de la ce va trebui să fac mâine ca să ne
putem întâlni, de la ce ar trebui să spun. Eram posedat de un duh atât de puternic încât orice imagine a ei care-mi apărea în minte făcea ca toate
coardele din mine să vibreze zgomotos, să tremure, să mă interzică.Mă diagnosticasem cu primul meu traumatism erotic.
Mihnea-Alexandru Găman, 16 ani
Colegiul Naţional Fraţii Buzeşti, Craiova
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Prima mea iubire… ultima lui poveste
De ce plângi?
De ce nu aş face-o? Oricum nu mai am pentru cine zâmbi, iar afară e la fel de înnorat ca şi în sufletul meu…
Îmi pare rău…
Da, ştiu şi mie…
***
Ploua… Ploua infernal şi tot ceea ce simţea acum era doar un gol imens care dansa cu paşi trişti sub muzica legănată a unui destin blestemat
de lună, de soare sau poate chiar de amorul unei adolescenţe grăbite…Viaţa era un labirint pe care Tania nu-l înţelesese niciodată. De fiecare
dată când credea că descoperise ieşirea, se afunda mai tare pe drumul întunecat al vieţii. Povestea cu acelaşi final se reflecta mereu şi mereu în
oglinda tristeţii interioare şi oricât de mult ar fi încercat să închidă coperţile, timpul le redeschidea la loc. Acum stătea singură în camera de
lucru şi doar câte-o rază purpurie o mai însoţea din când în când. Nici frunzele arămii nu mai dansau în vânt, nici soarele nu mai picta curcubee
pe bolta cerească, căci ochii adânci ai Taniei se pierdeau odată cu această frumuseţe tomnatică. Când, deodată, se ridică grăbită, iar apoi… apoi
se opri …stătea acolo în mijlocul încăperii înţepenită, nici măcar nu clipea, iar după vreo două minute ieşi din încăpere aproape sufocată.
Liniştea se estompa …punctul culminant sosea! Simţea odată cu asta nevoia aerului curat, nu mai putea respira. Exista oare acolo nevoia de aer
sau doar prezenţa unui dor nemărginit de viaţă?
Ieşi. Se îndrepta cu paşi mărunţi, aproape nedesluşiţi pe pământul acela reavăn, spre un loc pe care nici măcar ea nu-l cunoştea…Vroia doar
să se îndepărteze de locurile familiare, de tot ce-i amintea de Mihai, de moartea lui, de povestea lor pierdută. Până mai ieri avea o lume doar a
ei, o lume în care ea şi cu Mihai erau cei mai mari. O lume în care iubirea era nemărgită , iar clipa nedefinită şi doar din când în când puneau
buşteni pe foc pentru c-acea iubire să nu îngheţe. Şi împreună plecau aşa, hai-hui pe-o linie de dealuri, în năluciri de gânduri şi frunze amărui,
cu ceruri rotitoare şi iarbă încâlcită, pământ al nimănui…dar doar al lor! O lume în care privirile altora nu putuseră să intre, iar simţurile lor
normale să pipăie. Tania simţea în ea sufletul unei regine care-şi trăia ultimele zile printre supuşi, iar odată cu pierderea lui Mihai avea să
înceapă exilul.
„Oare o să-l uit? Nu, nu de o mie de ori!” îşi spunea ea. Cum ar putea să lase alt gând să-i cerceteze gândurile, altă inimă să-i întrebe inima,
alţi ochi să privească în sufletul ei, alte mâini să-i mângâie trupul, alţi paşi să-i conducă paşii… „Nu, asta niciodată! Deşi sufletul cărnii tranşat
şi cântărit pe talerele sugrumate ale clepsidrei încă mai doare… doare la fel ca amintirea ta!”
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Străbătuse oraşul aproape toată după-amiaza fără a avea o ţintă anume. Ar fi putut căuta dragostea şi afecţiunea prietenilor sau pe cea a
părinţilor, dar nu dorise…Era mai bine aşa, doar ea singură, singură cu gândurile şi tristeţile ei, oricum prezenţa altora i-ar fi făcut mai mult rău
decât bine. Acum totul era în umbră, iar o tăcere de cavou parcă cuprinse totul. Se rupseseră chiar şi petalele luminii, iar speranţele din altă
lume descătuşaseră mâna vântului ce-i mângâiau obrajii şi o sărutau!
Tania simţea că încet, încet avea să înnebunească de durere, de dor. Ea era vinovătă de moartea lui Mihai, ea, doar ea! De ce îl lăsase să plece
cu maşina în acea seară, de ce? Murise din cauza ei, doar ea era vinovată! Atunci s-ar fi zis că ochii ei nu mai văd, că gândul ei nu mai gândeşte,
că ea însăşi nu ştie dacă merge sau stă pe loc. Dar nu era aşa…Tania avea o ţintă…
Fugise de lume, de viaţă, iar acum urcă vijelios scările unei construcţii încă neterminate şi iat-o ajunsă pe platformă. Se opri pe margine.
Întinse braţele şi privi sper cer, apoi scoase un ţipăt şi alunecă…Alunecă în gol, dar pe buze avea un zâmbet amar, poate acum era fericită
pentru că într-o fracţiune de secundă, avea să pătrundă în lumea infinită şi eternă a umbrelor, în lumea lui Mihai…
Stătea întinsă pe pământul ud. Ochii îi erau îndreptaţi spre cerul plumburiu şi aveau o strălucire tristă, ca o lacrimă fără relief. Stropii grei şi
reci îi mângâiau obrazul…şi doar singurătatea şi uitarea – iederă învăluind-o în sufocarea ceţii unde se pierd gândurile - mai trăiau acolo…A
fost!
***
De ce ai făcut asta?
De ce nu aş fi făcut-o…oricum nu mai am pentru cine trăi, iar acum cerul e la fel ca lacrimile de pe obrazul meu.
Imi pare rău…
Da, ştiu, dar mie nu…
Luiza Gogozan, 18 ani
Liceul Teoretic St. L. Roth, Mediaş
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Prima stare de incertitudine
Mâniat de hazardul ce îmi aduce în viaţa cotidiană doar pură dezamăgire neşlefuită am luat-o la goană, involuntar, pot spune, fugind departe
de banalul ridiculizat într-un mod diabolic ce îmi înfăţişa casa de la marginea pădurii, arzând în flăcările sufletului meu neruşinat.
Păşeam încrezător pe maldărul de frunziş ce emana odată cu isprăvirea fiecărui pas, o esenţă aleasă pe gustul meu, fapt ce îmi ameliora din
intensitatea manifestărilor stării mele nebune, dar nu pot să omit că frunzele moarte de ceva vreme, se trezeau la viaţă din nesimţirea lor
haotică, acestea neevitând nicidecum ocazia de a-mi irita simţirea prin zgomotul enervant reprodus la comanda adidasului meu. Le urăsc
pentru asta, aproape că mi-a dispărut euforia din trupul meu bolnav de dorinţa de a cunoaşte necunoscutul.
Măream viteza într-un mod foarte alert, doream să fac uitat zgomotul hain ce mă urmărea nemilos, pretutindeni. Silueta mea de adolescent cu
măsurile potrivit de sănătoase, se desfăta într-un ritm ludic în aerul umed de toamnă. Abstras de altfel, deoarece tocmai în momentul în care
aveam impresia că divinitatea îmi acordă aripile necesare pentru a deveni o făptură iubită a cerului infinit, m-am prăbuşit cu capul în cel mai
impunător bolovan din preajmă. Nu am simţit nici cea mai neînsemnată molestare ce avea să se manifeste printr-o durere insuportabilă la
nivelul capului, ba chiar, dimpotrivă, simţeam cum adrenalina din corpul meu creştea simţitor.
Tot la fel de ciudat mi se părea faptul că afară ploua, turna cu găleata din moment ce în urmă cu cinci minute era însorit şi niciun nor nu avea
neruşinarea pur estetică de a-şi face apariţia pe cerul senin.
Straniul evolua şi se materializa cu trecerea fiecărei secunde, lucru demonstrat de apariţia bizară a unei siluete de maximum 1,50 metri, cu
părul grizonat. Îmi luă capul cu mâinile ei fine, moi, „ce bine era...”. Îmi trecu un deget peste buze, pentru ca mai apoi buzele ei să se
zdrobească senzual de ale mele. Oare eram în rai? Categoric nu!
Începu să se îndepărteze, dar am avut norocul de a mă agăţa de rochia albă acoperită nestemate. Începu să se înalţe la cer trăgându-mă după
ea. Aveam impresia că habar nu avea că eu atârn de ea în aer, aşa că m-am hotărat să îi atrag atenţia într-un mod ce da dovadă de proastă
creştere. Mi-am desprins mâna dreapta de rochia ei şi am plesnit-o cu brutalitate peste fundul zvelt, foarte jucăuş în aer. Ea se opri în zbor, mă
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privi uluită fix in ochi şi îmi transmise că trebuie să mă intorc; apoi îmi dăruise un ultim sărut din cale afară de pasional, fapt ce îmi distrase
atenţia şi făcu posibilă desprinderea mea de frumoasa cu chip angelic.
Brusc am simţit o lovitură la nivelul capului. Eram din nou pe frunzele sâcâitoare cu capul culcat pe bolovanul grosolan ce se spăla în voie în
sângele meu. Am început să lăcrimez din cauza durerii provocate de despărţirea definitivă de frumoasa mea.
Am început s-o caut din priviri, dar durerea insuportabilă nu se lăsa învinsă aşa uşor. Am căzut în genunchi rugând cerul să mi-o aducă
înapoi. În zadar! Nu primeam niciun răspuns...Oare existase cu adevărat? Sau întâlnirea cu ea a fost una imaginară, favorabilă stării mele de
inconştienţă?
Ceva, dar nu ştiu ce, mă îndemnase să-mi privesc mâinile. Era o bucată din materialul rochiei divine. Instinctiv am îndreptat materialul
strălucitor asupra rănii din zona capului cu scopul de a-mi opri hemoragia. În timp ce tamponam rana, cu grijă de altfel, durerea îmi dispăru ca
prin minune. Spre mirarea mea, bucata de material rămăsese imaculată şi sclipitoare. Cum era posibil aşa ceva ?
În mod normal sângele meu trebuia să pună stăpânire necontenită pe singura dovadă că ea existase cu adevărat şi că nu este rezultatul stării
de inconştienţă de care dădusem dovadă.
O invălmăşeală de întrebări şi un singur răspuns: mintea mea prea bulversată pentru a gândi în momentele acestea, tocmai a fost zdruncinată
de un cutremur de magnitudini uriaşe, fapt ce atesta devierea imediată de la sănătatea mea psihică.
Romario Guran, 16 ani
Liceul Teoretic Jean Monnet, Bucureşti
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Primul sărut
Cum aş putea începe o poveste, captivantă pentru cititori, încadrată în ramele timpului nostru însetat de mai mult şi mai mult, nemaiputând
să se bucure de lucrurile mici imperfecte din realitate si totuşi atât de perfecte în subconştientul nostru încât să ne îndulcească viaţa? Nu mai e
vremea lui Shakespeare când domniţele învăluite în rochii pompoase fluturau din gene şi lumea le era la picioare. Nu... nu mai e. Dar totuşi în
această fotografie vastă a timpului unele evenimente depăşesc rutina plicticosului atât de prezent în viaţa noastră, iar amprenta unei poveşti
mereu ţinute minte ne odihneşte, sufletul şi mintea şi ne face să visăm... la ce a fost sau ceea ce am fi vrut să fie.
Eram o boboacă, plină de vise şi ambiţii, gata să schimb lumea dacă cineva îmi dădea ocazia. Dat fiindcă neaşteptat a trebuit să ne mutăm din
oraşul meu perfect, poza vieţii mele minunate s-a sfâşiat, iar eu am sfârşit într-un oraş nou, şcoală nouă... un nou, nou dacă s-ar putea numi
astfel. Eram atât de supărată, încât frustrarea mi-a umbrit spiritul pe care-l aveam înainte, spiritul care era capabil de orice, putea schimba
lumea, putea visa din nou... şi l-a lăsat sterp. În mintea mea s-a format involuntar o fotografie în paralel cu filmul care se derula în prezent, iar
eu îmi trăiam propria lume fictivă împreună cu gândurile mele care erau oriunde, dar nu aici. Aşteptasem cu atâta nerăbdare să încep liceul, să
calc într-o lume nouă, primejdioasă, gata să înfrunt pericolul de oriunde ar fi ţintit el. Dar am fost decupată din poza mea perfectă si lipită în
această imagine imortalizată pe care eu o vedeam doar alb şi negru. Aşa meditam eu într-o dimineaţă la şcoală, bâjbâind confuză prin noile
holuri ale noii şcoli scotocindu-mi prin minte. „Unde mai era şi sala aia de teatru?” Ce mă gândisem eu? „Dacă toată lumea mă consideră un
copil frustrat, atunci frustrările mele se puteau transforma în ceva productiv.” gândeam eu optimistă în timp ce citeam pe uşa albicioasă vopsită
manual – nu în stilul vintage în orice caz – „Artă teatrală” , iar grimasele de pe chipuleţele alea două desenate pe plăcuţa cu numele sălii m-au
făcut să intru fără să mă gândesc prea mult înăuntru.
În sfârşit, studiez lumea instinctivde pe un loc, care sigur nu era ocupat, din prima bancă. Scanerul meu intelectual nu a detectat decât
obişnuitele specii ofticate numite elevi, etichetate de mine ca fiind bârfitoarele, fashionistele, normalii, tocilarii, tipii cool, tipu’ de care-mi place
şi eu. Tipul de care-mi place se tot holba la mine. Şi se uita, şi nu se mai uita, şi iar se uita, şi nu m-am mai uitat eu la el că deja mă lua cu
emoţiile.Dat fiindcă eu trăiam într-o lume în care nimicul era la ordinea zilei, un val de căldură îmi colorează obrajii, respiraţia mea accelerată
îmi provoacă un acces de tuse idiot, iar sudoarea rece prelinsă în palmele mele şi tremurul involuntar mă fac să-mi scap pixul pe jos. Ce clişeu...
atât de sec încât mi-am îngăduit o palmă mentală din oficiu. Proful a intrat, eu uit de pix în timp ce zgomotul „speciilor studenţeşti ofticate
numite elevi” îmi accentuează nervozitatea. Monologul profului prindea deja amploare, dar mintea mea nu putea decât să asculte şi... atât. Asta
până când un ţipăt ascuţit a spart monotonia atât de densă în clasă. M-a luat prin surprindere fiindcă eu ţipasem. Dacă ar fi să punem „stop” şi
să privim imaginea am vedea cum Darius, colegul meu de bancă, şi tipu’ de care-mi place stă într-o poziţie ameninţătoare cu un pix îndreptat
spre mine. Dacă dăm „play”, Darius nu vroia decât să-mi dea pixul de pe jos. Profu’ plin de un sarcasm şi-un umor mai negru decât pisica ce
mi-a trecut prin faţă azi de dimineaţă, s-a arătat chiar încântat – da’ de unde – de „izbucnirea talentului dornic să fie descoperit.” Aşa am ajuns
Darius şi cu mine în faţa clasei, cu un început de câteva rânduri din Othello de Shakespeare şi cu un ordin de improvizare după ce se termină
scenariul scris. „Demenţial.” mă gândeam eu cu un sarcasm ca al profului care rânjea la câţiva metri de mine. Am tras o privire fugitivă peste
acele atât de puţine replici care se presupuneau că ne dau un imbold în improvizarea scenei; şi ca ziua mea mea să fie nasoală din toate
punctele de vedere – câte or mai fi ele – am sesizat că eu sunt cea care începe improvizaţia. O singură replică avea să conducă piesa spre o scenă
de dragoste sau gelozie, sau de orice altceva ar fi nutrit creierul meu nesolicitat de multă vreme. Câteodată liberul arbitru era aşa un avantaj în
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dezavantaj – pentru mine cel puţin – nu şi pentru profu’ care jur că încă mai rânjea demonic, parcă citindu-mi gândurile de adolescentă
confuză. Înainte ca mintea mea să se transforme într-un canon de întrebări fără răspuns accelerându-mi panica şi aşa la maximum, mi-am pus
gândurile pe „mute” şi m-am lăsat purtată de vânt... mai mult sau mai puţin.
„Ai venit Othello?″ recitam eu, alias Desdemona, de pe foaia care-mi tremura frenetic – sau aşa mi se părea mie sper – în mâini.
„Da, Desdemona.″ Chipul lui Darius, alias Othello, era înspăimântător şi crispat şi jur că nu mă prefăceam că eram speriată, uitându-mă
adânc în ochii lui pătrunzători pe care am avut ocaza să-i studiez în toată splendoarea lor.
„Ţi-ai spus obişnuita rugăciune astă-seară? ″ continuă el
„Da, stăpâne. Ce s-a întâmplat?″ şi cursul improvizaţiei urma să se nască cu ultimul rând recitat de pe foaie.
„Gândeşte-te bine″, scrâşni el din dinţi.
„Dar nu ştiu ce vrei să spui″, am continuat eu uimită de sentimentul nou pe care această situaţie mi-l provoca.
„Adevărul! Recunoaşte că m-ai trădat!″ a tună el cu o privire sălbatică, înflăcărându-şi glasul.
„Dar nu e adevărat!″ Simţeam cum lacrimile îmi podidesc ochii involuntar. „Prea mult timp te-am iubit în neştire, iar tu priveai oriunde
numai nu la mine!″ încercam eu să adaptez povestea la situaţia reală.
„Eu te priveam şi îţi sorbeam privirea când ochii tăi cutreierau departe. Cum ai putut să mă trădezi? Eu te-am iubit şi tu m-ai înşelat. Cum aş
putea să cred ce-mi spui acu m, când eu te-am aşteptat şi tu n-ai apărut... poate am greşit eu, poate n-am aşteptat destul, am spus cu ochii
înecaţi de lacrimi.″
„Prea târziu.″ a spus el cu glasul îngroşat în timp ce mâna lui îmi apucă gâtul, pregătind scena de sfârşitul improvizaţiei.
„Nu trebuie să fie aşa″, am spus eu pe nerăsuflate întrerupând deznodământul.Nu trebuie să se termine ceva ce încă nu a început, pendulam
eu între realitate si ficţiune. Faţa lui era atât de aproape de a mea încât îi simţeam răsuflarea dezmierdându-mi ritmat pielea. Totul era
învolburat şi sub presiune şi un sentiment nou clocotea în spiritul meu, prezent în lumea ce se derula in faţa mea acum. Şi asta era ceea ce conta
acum. Prezentul.Revelaţia mea era atât de plină de adrenalină, încât ştiam că totul se putea din nou, puteam visa din nou ,şi imposibilul era din
nou posibil prin ochii mei învăluiţi de un nou sentiment. Şi tocmai acel sentiment nou mi-a dat impulsul de care aveam nevoie. În loc să închei
improvizaţia leşinând, prefăcându-mă moartă în strânsoarea lui, aşa cum probabil se aştepta şi el şi aşa-zisul public, l-am tras mai aproape,
reducând mica distanţă dintre buzele noastre.
Am pus toată fiinţa mea în sărutul acela, toată durerea şi nerăbdarea ascunse în mine tot acest timp, senzaţia eliberării, mândria pe care o
simţeam la aplauzele „speciilor studenţeşti ofticate numite elevi” , gândul că şi el se avânta în necunoscut, euforia...
Şi atunci a sunat cretinul ăla de clopoţel.
Bianca Herescu, 15 ani
Liceul Gheorghe Şincai, Cluj
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Prima mea împlinire
– sau prima atingere la sentiment –
„Oare nu este sărutul un autentic autograf al dragostei?” se intreabă Henry Finck.
Definiţie de dicţionar: „sărut – gest constând în atingerea cu buzele în semn de afecţiune, respect, prietenie sau ca o manifestare erotică”. Consider că în
ultimul deceniu, semnificaţia sărutului a devenit superficială, insignifiantă, acesta constând într-un simplu contact de natură fizică. Nu-mi pare
rău că de-a lungul acestui eseu nu-l voi trata ca atare.
Sărut... Amalgam de sublimă pasiune şi sentimente insolite ale unui „alter ego” extravertit adus la lumină de emoţia scânteietoare a primei
iubiri; atunci te-am iubit cu toată fiinţa. Te-am iubit într-o manieră sentimentală, dar pasională în acelaşi timp. Ţi-am iubit trupul la fel de mult
cum ţi-am iubit visele.
Dacă aş rezuma această legătură la o satisfacţie pur carnală, excluzând astfel orice urmă de emoţie umană, ar fi un sacrilegiu de înaltă
infatuare. Este ca şi cum aş vorbi despre soare spunând ca luminează fără să ofere caldură. Sentimentul este definitoriu; este ceea ce ne
deosebeşte de lumea animală.
Alfred de Musset: „Singurul limbaj adevărat din lume este sărutul.”. Sunt capabilă să transmit la rândul meu intensitatea vibraţiei sale, pe care o
percep fie pe plan sentimental, mental sau fizic. De aici abilitatea de a reconstitui nanometric fiecare detaliu ce mi-a marcat existenţa printr-o
experienţă pasională şi dureroasă în acelaşi timp.
Am mai fost prinsă înainte în atingeri fugitive ale buzelor dansând ca marionete în decorul grizonat al unor „iubiri” palpabile, concrete.
Superficial gest incomprehensibil de pură ficţiune. Întâmplări ce stau în colţul minţii (şi nu al sufletului). Atunci părea atât de uşor să iubeşti...
Ca şi cum iubirea ar fi fost o nevoie socială, un sentiment simplu ce poate dispărea între două respiraţii grăbite. Pe măsură ce a trecut timpul,
însă, mi-am încrustat în suflet idee conform căreia iubirea este un lux, dorinţă complexă de a contempla raţiunea existenţei spirituale într-o
îmbrăţişare exaltată de afecţiune dezinteresată, plăcere dominatoare şi respect necondiţionat.
18.09.2009. nu e ca şi cum ar fi fost ieri, dar detaliile pe care le voi oferi în continuare sunt incontestabil veridice şi fidele realităţii indiferent cât
de îndepărtată pare aceasta... Seara se lăsase de ceva vreme, iar strada era luminată doar de câteva becuri răzleţe. Atmosfera era încărcată de un
amalgam de sentimente, iar premiera acelor cinci minute, pe care urma să le petrecem împreună fără nicio altă prezenţă străină, mă tulbura
până în adâncul sufletului. Acolo şi atunci, pentru prima dată după un an şi câteva luni, te aveam numai pentru mine. M-ai condus până la
străduţa întunecată care ducea spre casă. Îmi puteam auzi inima bătând printre emoţii ambigue, nedefinite concret, magnetism lăuntric de
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încleştare contorsionată.
Mi-ai luat mâna în mâna ta şi m-ai privit în ochii, străbătându-mi întreaga fiinţă până în adâncul sufletului. Insolită străfulgerare, geneză a
fiorului aşteptat şi râvnit în pragul unei inimi amatoare de „iubiri” senzuale, superficiale. Respiraţia ta blândă şi îmbietoare îmi încălzeşte
fiecare por al feţei, parcă imun aerului răcoros de toamnă. Buze tremurânde sub apăsarea dulce şi nevinovată a unui sărut adolescentin.
Oh, graţie divină de exaltare triumfătoare! Ce deliciu pasional, depunerea armelor de război, îmbrăţişând pacea sub atingerea ta suavă. Nicio
graniţă de trecut, nicio dorinţă de înăbuşit. Mă predau, fără drept de răzvrătire, fără vreo infimă posibilitate de evadare din acest rai idealizat
sub asediul sărutului tău. Mă ofer pasional şi emoţional acestor clipe de glorie eternă, acestui moment de fericire sublimă.
Fericire îngerească, exclusivă de posedare trupească sau silire sentimentală. Secunde de graţie nestingherită, imaculată din cenuşa cărora se
naşte iubirea precum o pasăre Pheonix fără stăpân. O iubire sinceră şi nevinovată ce găseşte durere în pasiune şi pasiune în durere. Tangentă la
fericire şi suferinţă în egală măsură. La o clipă de fericire singulară, irepetabilă, neînlocuibilă; o clipă de inimaginabilă fericire pentru care două
sute de suferinţe sunt incapabile să echilibreze balanţa sufletului tresăltând de intensitatea unicităţii ei.
Oliver Wendell Holmes: „Sunetul unui sărut nu este atât de puternic ca cel al unui tun, dar ecoul său durează cu mult mai mult”. Nu există persoană,
spirit sau entitate în întreaga lume largă, care să-mi poată smulge din suflet o amintire atât de inocentă, dovadă a unei slăbiciuni spiritualizate
până la extaz sentimental şi pasional, vinovată numai de prea multă iubire veridică: amintirea primei atingeri, a primului sărut, a primei iubiri.
Am aflat de la Eve Glicksman ce însemnătate aparte avea sărutul pentru iubiţii Lumii Antice: „Îndrăgostiţii din Antichitate credeau că un sărut le
poate unii cu adevărat sufletele, întrucât se spunea că spiritul este prezent în răsuflarea fiecăruia dintre ei.”. Câtă profunzime într-o singură unire a
buzelor! Eu mi-am legat sufletul de al tău pentru totdeauna. Ţi-l dăruiesc pe vecie ca o jertfă insignifiantă a dragostei mele pentru tine. Pentru
acea clipă în care mi-ai pus în lumină raţiunea existenţială a acestei vieţi pământene. Pentru acele câteva secunde umplute de fericire
inexplicabilă al căror caracter etern iremediabil încrustat în profunzimea fiinţei mele lăuntrice nu poate fi diminuat nici chiar de trecerea
inexorabilă a timpului.
Se spune că „cea mai mare parte a vieţii îndrăgostiţilor este plină de agonie, anxietate, frică şi grijă, plângeri, suspine, suspiciuni şi frământări, tăcere şi
soliutudine iritabilă”. Dar sufletu-mi îndrăgostit le poate îndura pe toate cu stoicism, chiar şi în absenţa ta. Sufletul meu poate fi un Pheonix
remodelat, arzând de dorinţă sfâşietoare, înviind din cenuşa propriilor sentimente, aşteptând cu răbdarea cuvenită să fie atins din nou de
primul tău sărut, într-o altă viaţă, care din nou începe şi se termină sub atingerea buzelor tale...
Andreea Iordănescu, 16 ani
Colegiul Naţional Nicolae Titulescu, Pucioasa, Dâmboviţa
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Prima mea… iubire
Când profa de română ne-a vorbit despre un nou concurs, sincer, mă gândeam doar la faptul că olimpiada la mate e atât de aproape încât
orice altă provocare e curată sinucidere! Dar când am auzit de „Prima mea.../primul meu...” o emoţie năprasnică m-a prins în gheare! Cum să-ţi
uiţi prima iubire??? Doamne, ce poveste grozavă! E clar, trebuie să v-o spun (sper doar să nu mă descopere mama! Închipuiţi-vă reproşurile!!!!
„Iar pierzi vremea cu prostii?! „Vrei să ratezi naţionala?!! „Chiar ţi-ai pierdut minţile?”etc., etc...) Dar ce nu face omul în numele iubirii... al
primei sale iubiri!
Deci, unde am rămas? A, da! Totul a început într-o dimineaţă ca oricare alta. Deşi era deja vară, un vânt tăios îmi tăia răsuflarea. Eram cu tata
în piaţa de vechituri şi, drept să vă spun, n-aveam chef de nimic. Mă iritau flecuşteţele alea vechi etalate mândru pe hârtie de ziar. Deodată am
văzut-o şi lumea întreagă parcă s-a oprit în loc! Era perfectă!!! Perfectă ca un raţionament matematic! Perfectă ca o zi de vacanţă! Perfectăăă!!!
Avea un scaun lat, căptuşit cu piele fină, de culoarea ciocolatei cu lapte. Cadrul vopsit în galben părea muiat în soare, iar abţibildurile cu
flăcări m-au dat gata. E drept că avea nişte cauciucuri cam roase, dar asta mă ajuta să pot face iarna scheme pe gheaţă cu ea. Saboţii de la frână
nu erau nici ei prea grozavi, dar zău că nici asta nu mă deranja deloc. Nu mă deranja nici spiţa aia îndoită... Era perfectă!!! şi trebuie să vă
mărturisesc acum că aceasta a fost prima mea dragoste.
Vă daţi seama că imediat am început să-l cicălesc pe tata să mi-o cumpere şi, curios, doar după cinci minute de spus „te roooog, te rog, te
rooooooog” acesta a cedat. E greu de explicat bucuria care a năvălit în inima mea atunci când am încălecat pe ea...
M-am oprit direct la garaj s-o aranjez puţin. Desigur cu un surplus de abţibilduri... dar unele mai moderne, cu Pokemon şi cu alţi eroi de pe
vremea aceea. Apoi am smuls emblema cu BMW de la maşina alor mei şi am lipit-o cu scotch la partea din faţă a bicicletei. Ştiam că tata se va
enerva rău, dar a fost frumos cât a durat! În definitiv am obţinut ce-am vrut... Era ca şi cum mi-aş fi îmbrăcat viitoarea soţie în rochia de
mireasă. N-au lipsit nici nuntaşii, toată puştimea din cartier adunându-se s-o admire.
Ce clipe minunate am petrecut împreună!!! Străbăteam oraşul de la un capăt la altul, atrăgeam toate privirile cu schemele noastre
nemaivăzute, ce mai, eram perechea perfectă!!!
Ca orice iubire adevărată şi a mea a avut un final tragic! După doar 8 luni, partenera mea de aventuri mi-a fost furată de extratereştri... Vă
jur! Chiar eu i-am văzut! Dar, evident, mama şi tata nu m-au crezut... La fel ca atunci când a venit creatura aia mică a lui Frankenstein şi a
mâncat toate fursecurile sau ca atunci când un zombi a ieşit din televizor şi a spart vaza aceea de la bunica, la care mama ţinea ca la moaştele
Sfintei Tereza... Dacă doriţi mai multe multe informaţii, sunaţi la numărul afişat pe ecran!
‒ Alo
o?! Cum adică nu avem ecran??? Ei bine, atunci vom suna noi şi veţi putea lăsa un mesaj după beep. Dar nu uitaţi copii, dacă ai voştri vă
acuză, absolut fără motiv, că aţi făcut vreo boacănă, trebuie să ştiţi că animalul vostru de companie e vinovatul! Jur!!! Peştele meu auriu e
malefic!!!! (Cum adică „imposibil”? Păi ecranul??? Unde-i ecranul???)
Claudiu Mihali, 15 ani
Borşa, Maramureş
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Primul meu punct. Şi de la capăt…
Fiecare dintre noi cândva, a fost povestea altcuiva… Trecutul altcuiva… care l-a schimbat pentru o vreme, făcându-l să râdă, poate dulce,
poate amar, să plângă, să sufere, să viseze, să spere, să regrete, să se închidă în el, să renunţe, dar, oricum, trecutul altcuiva… Am fost şi eu
povestea
cuiva şi asta mi-a rămas pentru totdeauna în buzunarul inimii. Adevărul e… că îmi este dor… mă uit în lista de mess, îl văd acolo şi mă doare
că nu zice nimic, tace… Se spune că absenţa luminii soarelui ne poate schimba comportamentul… poate devenim mai reci… cine ştie?
În iubire sunt doar două semne de punctuaţie: semnul întrebării şi punct. Întrebările sunt incertitudini. Pentru unii, sfârşitul poveştii
înseamnă un final fericit. Nu vrem, nu ne impunem, nu ne programăm să iubim. Ne îndrăgostim pur şi simplu. Iubim şi ne doare când nu
suntem iubiţi. Dar e un sentiment fermecător!
Mi-am dat seama, că tot ceea ce am nevoie găsesc în mine şi nu în lucrurile sau în oamenii din jurul meu care dezamăgesc, obosesc şi uită…
sau nu cred în vise… Cărora de multe ori nu le pasă, nu văd; care trec pe lângă tine, orbi la tot ceea ce încerci să le spui şi la tot ceea ce încerci să
faci. Oare ochii omului văd în exterior ceea ce simt în interior?! Oare de asta multe ne doboară, din cauza stării şi a sufletului pe care-l avem?!
Am pornit la drum, pură precum lumina… un copil cu scântei în ochi care nu ştia ce înseamnă vina, căutând iubirea şi stima şi cum nu ştiam să
lovesc…
Aş vrea să îmi regăsesc puterea în mine, deoarece ştiu că pot mai mult, pentru că trebuie să pot mai mult şi să trec peste nimicurile din jurul
meu… Eu am fost cândva, azi nu mai sunt, dar ce sunt azi îmi pare rău că nu am fost mereu.
Paşii caută o cărare prin gânduri… nimic nu e la fel ca înainte, nimic! Evitam tristeţea şi ea era pe urmele mele, ocoleam iubirea şi ea era în
sufletul meu, nu mă regăsesc în viaţa din jur şi totuşi face parte din mine!
Nu vreau nimic… nici măcar să mai sper în ceva! Cel mai rău lucru pe care ţi-l poate face cineva este să te facă să crezi că poţi avea aripi, că
poţi zbura şi atunci începi să visezi, vise pe care ţi le hrăneşte din clipe, din trăiri. Şi apoi, deodată, fără nici un motiv aparent îţi frânge aripile…
şi te izbeşti de pământ… de realitate. Ciudat este că nu ştii dacă acum visezi sau e doar un coşmar din care te vei trezi; dacă e un vis frumos sau
dacă e o amintire vie. Şi începi să speri că, poate, încă mai ai aripi… că nu le-ai pierdut definitiv. Începi să rătăceşti, să îţi cauţi aripile pierdute,
neavând siguranţa că vrei să le mai găseşti pentru că, iarăşi are să ţi le frângă cineva…
Azi aş vrea să tac… dar, uneori am nevoie să-mi adun cuvintele, să le număr şi să nu le împart cu nimeni… să le privesc din când în când, să
le ascund din nou în buzunarul gândurilor, aşa cum ascunzi ziua razele pentru la noapte…
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Azi aş vrea să tac… să nu mă întrebaţi nimic într-atât încât să spun ceva… lumea să continue să se învârtă măcar o zi fără nimic de spus…
Azi aş vrea să tac… oricum, ce-ar mai fi de zis? Aş putea spune mai multe într-o mie de tăceri decât cu vorbe… de fapt, cred că am încercat săţi mai spun ceva încă din ziua aceea… am înțeles că dacă tac te pot păstra cu fiecare cuvânt nespus…
Azi aş vrea să tac…
Lucrurile mici se împart mai bine la doi… iar gândurile bune se spun mai bine în şoaptă, seara, aşa cum spui o rugăciune…
Am mai mult curaj şi simt că pot trece peste orice dacă mă ţii de mână… mi-ai spus într-o zi că e uşor să fiu înger dacă strâng pleoapele şi
cred în tine… îmi plac răspunsurile la întrebări nepuse… întrebări abia ghicite în ochii cuiva, întrebări care se tem de sunete şi, pur şi simplu,
tac… îmi plac alegerile făcute în grabă… atunci când alegi cu sufletul, când „ştii” că va ieşi perfect doar pentru că tu vrei asta… îmi plac ideile
abstracte… să le văd absurdul rezonabil şi concret, să le simt sublime şi banale… să le ştiu departe şi să pornesc în căutarea lor în noapte, fără
cea mai mică lumină… să existe doar pentru ca eu să le pot găsi…
Ca în ultimele zile, şi azi la fel, tristeţea încă nu-mi dă pace… e strecurată în sufletul meu, încerc cu disperare să o fac să plece, o gonesc prin
orice zâmbet crispat şi încerc să o ucid prin gânduri pline de soare… Jocul sentimentelor ce iau fiinţă mereu în sufletul meu, sunt precum
pendula unui ceas care se izbeşte necontenit de zidurile zilelor de ieri şi de azi şi de mâine… Mă privesc în oglindă şi caut să mă regăsesc…
reflexia e neclară, şi plină de regretul de ce s-ar fi putut realiza… Cele mai apăsătoare momente sunt în cele care rămân doar eu cu mine, par mii
de minute… ce mă sufocă cu nuanţele de nostalgie şi particule de incertitudine… Dar oare de ce mă plâng eu? Prefer să zâmbesc spunând că
totul va fi bine, că totul va trece şi ca pe orice stradă, speranţa reînvie pe neaşteptate… Azi îmi doream să vorbesc cu tine… dar… asta a fost să
fie, nu? Am început să detest timpul liber şi asta pentru că îmi dă răgazul să mă gândesc, mă lasă să-mi autoanalizez fiecare cuvânt, fiecare gest.
Vreau săgfăsesec înţelegere… înţelegere în sensul de cunoaştere şi înţelegere din partea celorlalţi a sufletului meu. Îmi doresc fericire… Toate
trec pe lângă noi… însă rămâne un biet suflet ce doar el ştie cât mai poate îndura şi rezista. Cum rezistă să nu uite, deşi îl doare să ţină minte?
Cum rezistă să zâmbească, deşi îl doare tristeţea?
Te voi iubi în fiecare zi, mai mult şi mai frumos, te voi iubi cu fiecare clipă care trece, mai absurd şi mai normal, te voi iubi în mine, în sinea
mea şi în lumea întreagă, te voi iubi mereu tăcut…!
Elena-Denisa Negulescu, 16 ani
Colegiul Naţional Nicolae Titulescu, Pucioasa, Dâmboviţa
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Eşti primul meu TE IUBESC
…şi de unde atâta pasiune să scriu? de unde atâta Eu în rânduri pustiite de visuri? Mi-aş da şi viaţa să pot înţelege… de ce...
Şi mereu scriu despre el, nu vezi? E luni azi... luni, 9 februarie… am crescut prea mult, m-am pierdut prea mult printre ei, printre oameni. Mâna simte
încă literele care formează numele lui; e parte din mine acum... parte din mine. Orice pas şi vis şi gând are conturul lui, vocea mea sună
a el şi simt încă parfumul pielii sale.
Deşi azi sunt ani buni de când ochii mei n-au mai reuşit să înţeleagă lumina ochilor lui… îmi amintesc perfect de el; nu avea un anumit lucru
special, ci El era special. Era atât de dulce când încerca să-mi spună două-trei cuvinte, mi le sufla încet, la ureche, cum îi veneau în minte.
Regret că-mi mărturisesc sentimente uitate pe fundul inimii mele unei foi albe, modelate doar de gânduri ce nu-şi mai au loc în minte; dar,
dacă tot am început să-ţi povestesc despre el, despre mine, despre noi, foaie albă, ascultă-mă! Doar tu eşti singura care nu-mi va reproşa
niciodată nimic, vei fi de acord cu ce spun, vei râde cu mine sau îmi vei suporta tristeţea din ploaia de lacrimi ce te va acoperi. Ascultă-mă!
Era tot aşa, într-o luni, când l-am cunoscut...
Parcă toate ideile mi-au fugit, mi-au alunecat printre degete când l-am privit în ochi; părea ca soarele în strălucirea lui... atât de simplu, de
sincer şi, totodată, un necunoscut, un cineva pe care nu-l ştiam, cineva care m-a fermecat. Şi de atunci mi-a rămas întipărit în minte... a făcut
parte din viaţa mea, am găsit în el tot ceea ce-mi plăcea: lumină, flori, soare, cireşe şi… un lucru pe care nu-l mai întâlnisem, ceva de care doar
auzisem, cel mai frumos lucru din viaţa mea, dar şi cel care mi-a provocat cea mai mare suferinţă – iubirea.
Iartă-mă, jurnalule, că plâng… paginile ude nu plac nimănui, nici feţele plânse… Şi-ţi spuneam cum era el, sufletul meu... A fost mereu lângă
mine când am avut nevoie de o vorbă bună, a fost el persoana care să ştie să mi-o spună. A fost frumos la început, chiar nu m-aş fi gândit că mă
va înţelege... şi, totuşi, a reusit…
Îl adoram la început, el mă iubea enorm... Mi-era în gând şi mă ruga să îl visez când dorm... Şi mă opresc acum că intru în rime şi inima deja
nu mai poate, ştii bine: amintiri. Dar, dacă n-aş avea amintiri, ce-aş avea? Probabil nimic... pentru că n-ar mai fi el şi clipele-n care râdeam şi
plângeam, pierduţi laolaltă, n-ar mai fi el parte din viaţa mea… atunci când iubeam!
Mă cunoşti deja de cât timp îţi tot scriu, cărticico, eu nu te mint! Pur şi simplu, ori de câte ori îmi cazi în mână, îţi colorez paginile de cuvinte,
şi azi, am vrut să-ţi povestesc despre primul meu ,,te iubesc”. N-am prea reuşit în cuvinte mari, căci mâna tremura fără voia mea, acum inima
îmi controlează totul… nu-i cere nimic, te rog, ea încă nu şi-a revenit.
Poate te întrebi şi tu motivul pentru care sunt tristă, de ce plâng atunci când îţi povestesc lucruri frumoase… Pentru că, eu, am pierdut
dragostea, jurnalule, am pierdut-o!... am lăsat-o să se ofilească şi cum aş mai putea zâmbi acum fără ea? Pentru mine totul a rămas pustiu. Tu îţi
poţi imagina viaţa fără soare?
Regret rândurile scrise mai sus, dar tristeţea face parte din viaţa noastră şi, dacă eu mă eliberez prin cuvinte scriind, ceilalţi nu ştiu cum se pot
descătuşa de tristeţe…
Şi, acum la final, dragă jurnalule, vreau să păstrezi ceva pentru mine, vreau să ţii aici, închise bine, câteva cuvinte şi să i le spui doar lui, dacă
va dori cândva să te deschidă, să-ţi cunoască secretele şi înţelesul... Spune-i ca El a fost prima mea carte, primul meu vers, că a fost şi a rămas…
primul meu te iubesc...
Anca Nicoară, 18 ani
Colegiul Tehnic Alexandru Roman, Aleşd, Bihor
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Prima mea dragoste...
A început demult... cu multă vreme în urmă, pe când eram doar un copil fără nicio grijă, fără nicio preocupare, când în mintea mea înflorea
din ce în ce mai mult visul: „când voi fi mare voi fi ca mama... sau ca tata”, apoi alte vise au început să-şi facă loc în mintea mea... Dar niciodată
nu mi-am uitat PRIMA DRAGOSTE. A fost ceva mult prea special pentru a uita.
Îl consideram cel mai frumos bărbat de pe planetă, era perfect, era minunat, era puternic, era curajos, era înţelept, era eroul meu, era... tot ce
mi-am dorit vreodată şi era mereu alături de mine... era TATĂL meu.
Tatăl meu e singurul „bărbat” care mi-a furat inima până acum. De prima dată când mi-am deschis ochişorii şi i-am văzut umbra puternică şi
protectoare, l-am iubit şi am ştiut că e bărbatul pe care îl voi iubi până la capătul vieţii mele. Ce bine era să-i simt aproape prezenţa si chipul lui
mă liniştea mereu. Când aveam vreo nedumerire sau vreo frică, alergam la tata. Braţele lui puternice, mereu deschise pentru o îmbrăţişare, îmi
dădeau o linişte şi o pace deplină. El m-a învăţat tot ce ştiu… împreună cu mama. Ei m-au iubit de cum am venit în această lume. M-au iubit
încă de când eram un „ghemotoc “ fără niciun chip, fără nicio formă. Mi-au cântat, m-au liniştit şi zi de zi se rugau pentru mine, eram primul
lor copil. Ce minune să ai astfel de părinţi, o adevărată binecuvântare.
Pentru tata am fost atât băiatul pe care nu l-a avut, cât şi prinţesa lui. De mică îmi plăcea să merg la atelierul lui plin cu „instrumente”
fascinante pentru mine, să-l ajut, deşi ştiu că uneori, mai mult îl încurcam, dar întotdeauna îmi zâmbea cu acel zâmbet care mă liniştea şi ştiam
că totul e bine. Construiam alături de el, „cot la cot” cu el, chiar dacă el făcea toată treaba. Eu eram mulţumită să ştiu că sunt alături de el şi că
„îl ajut enorm”. Tata a avut rolul său atunci când am învăţat să merg, atunci când am început să vorbesc. Era alături de mine când încercam să
rostesc cuvintele care azi îmi aduc pace şi linişte: „ta-ta…ma-ma”…
Cu timpul am crescut dar am acumulat amintiri dragi mie legate de prima mea dragoste. Ţin minte că eram la cămin, mă jucam cu ceilalţi
copii şi m-am „cocoţat” pe o balustradă, nu ştiam ce mă aşteaptă... nu-mi trebui mult şi aterizai într-o baltă... tata a venit să mă ia de la cămin şi
ţin minte şi acum că am mers alături de el prin oraş, eu fiind aşa de înaltă cât jumătate din lungimea piciorului său, cu paşii mei mici şi repezi
pentru a putea ţine pasul cu tata, îmbrăcată în pijamale... îmi era ruşine de cum arătam, dar în acelaşi timp eram mândră că mă ţineam de mână
cu tata. Au urmat apoi alte „păţănii” de-ale mele. Mi-am spart capul... tata a fost acolo, mi-am spart bărbia... tata a fost acolo. Tata a fost mereu
aproape de mine. A fost alături de mine în prima mea zi de şcoala. Eram atât de fericită că mergeam şi eu la şcoală, dar dupa terminarea
careului m-am pierdut de colegi şi de părinţi şi am mers la o altă şcoală. Eram speriată şi când mi-am dat seama că ceva nu e bine şi că în sala de
clasă nu văd acei patru ochi în care îmi găseam liniştea am plecat de acolo... rătăceam prin oraş de una singură... tot ce contează e că l-am găsit
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într-un final pe tata, el mă găsise pe mine de fapt. Îmi era frică, poate mă certa, dar şi-a deschis braţele puternice şi m-a strâns la pieptul lui. Ce
bine era lânga tata!
Ştiu că are un serviciu foarte stresant şi tot timpul trebuie să fie pregătit să meargă la intervenţii, dar mereu are puţin timp şi pentru mine.
Când sunt bolnavă, pleacă de la lucru şi vine să mă vadă, suferă alături de mine. Când am avut parte de prima intervenţie chirurgicală, o
operaţie la apendice, a fost lângă mine şi lângă mami. A stat pe scaun până am ieşit din sala de operaţii. Mi-a citit din Biblie şi m-a făcut să râd.
Mă impresionează cu cât calm are grijă de mine şi de mama şi câte ştie să facă. De la el am învăţat să fac injecţii, să folosesc maşina de filetat, să
bat cuie, de la el am moştenit putere şi curaj. De la el am învăţat să-mi respect cuvântul dat, să fiu punctuală. Părinţii mei au avut un rol
important pentru mine şi încă au. Mereu mă încurajază şi atunci când simt că nu mai am putere ei mă susţin. Ei sunt sprijinul meu cel tare,
alături de Tatăl meu cel Ceresc.
Tata este acolo când am nevoie de el și nu numai… E omul care aduce echilibru.Când e prezent, se simte, când nu e, îmi lipsește. De 17 ani e
singurul care are puterea masculină indiscutabilă asupra mea. Nu l-am ales eu, Dumnezeu mi l-a dat… nu-l pot schimba, doar accepta
autoritatea pe care o are asupra mea. Îl iubesc pentru că el m-a iubit dintâi… Semăn cu el. Am crescut sub ochii lui. Am plâns în brațele sale
grele, muncite și tot acolo revin în victorii. Tatăl meu niciodată nu-mi va frânge inima într-un mod în care să nu mă vindec… niciodată nu-mi
va îngrădi libertatea, încat să nu-mi pot urma traiectoria…Îl respect pentru autoritatea cu care își conduce familia. Fie că îmi negociez
drepturile, accept mustrarea sau primesc lauda… Mă încurajază și mă susține, îmi explică mereu aceleași lucruri … care-mi sunt de folos și de
trebuință….care „trebuiesc băgate la cap din crudă vreme ”
Tata e bărbatul pe care îl iubesc şi îl voi iubi mereu. La el mereu voi găsi un sfat înţelept şi linişte în vreme de furtună. El şi mama se
completează perfect, ca doi picuri de ploaie. Sunt persoanele speciale din viaţa mea şi sunt cei care m-au crescut în frică de Domnul. Mama e
mama...şi o iubesc enorm. Tata e tata...şi e prima mea dragoste.
Miriam Ioana Opre,17 ani
Colegiul Tehnic Alexandru Roman, Alesd, Bihor
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Prima iubire
Era iarnă. Eram doar un copil de 14 ani care se plictisea îngrozitor la şcoală. Doamna Humphrey tocmai îşi terminase cel mai plictisitor curs
de engleză, ca apoi să aflu că sunt chemată la directoare. Super. Am început şi aici la fel. Mergând pe coridor, îmi dau Ipodul mai tare nedorind
să ascult toate comentariile în urma mea. Îmi ridic privirea şi îl văd pe Damen, cel mai frumos, popular şi bogat băiat din şcoală. Auzisem mule
despre el. În următorul moment alunec pe podeaua umedă şi cad. Noii mei pantofi sunt distruşi iar Ipodul cade fix la picioarele lui Damen.
Penibil, nu? Fata nouă tocmai se face de râs în faţa celui mai şmecher băiat din şcoală. Ruşinată, mă ridic şi aud o voce ce îmi dă fiori:
‒ Hei! ţi-ai uitat Ipodul.
Îi arunc un „mulţumesc” banal şi bonus, o privire tăioasă. Hm, probabil că a rămas şocat că nu m-am aruncat la picioarele lui ca toate celelalte
fete. Înainte să îmi pun iar căştile aud o voce de fată care îl striga, dar Damnen nu reacţionează, el încă holbându-se la mine. A doua zi mă aşez
în bancă şi rămân şocată să aflu că Damen tocmai s-a transferat la mine în clasă. Îl văd intrând în clasă, dându-şi jos ochelarii de soare, ridicând
o sprânceană, neştiind unde să se aşeze în timp ce toate fetele se gândeau cum să îi atragă atenţia. Aveam o altă oră îngrozitoare de chimie.
Domnul Steve îi spune să ia loc pe singurul scaun liber, cel din spatele meu. Foarte concentrată la tablă simt cum cineva mă trage de tricou. Era
Damen care îmi cerea să îi împrumut cartea. Plictisită, seara încerc să-mi fac temele, dar rămân surpinsă când văd un bileţel pe care era
desenată o inimă, căzând din cartea de chimie. Începând din acea zi el căuta orice motiv să fie în preajma mea. Eu am încercat să fiu distantă,
am încercat să mă prefac, că nu îl iau în seamă, am încercat să mă ascund, dar nu am putut. Îl plăceam.
În sfârşit a venit ziua de sâmbătă. Îmi petrec timpul pregătindu-mă pentru marea petrecere a lui Miley, cea mai bună prietenă a mea. Ajunsă
în faţa casei lui Miley îl zăresc pe Damen într-un superb costum negru coborând din limuzina sa. Intrăm amândoi înăuntru ducându-ne la
Miley să îi dăm cadourile. Trăgându-mă de mână, Damen mă conduce pe ringul de dans.La un moment dat, face un semn, muzica se opreşte,
luminile se sting, iar el mă sărută suav cu buzele sale calde şi moi. Pentru câteva secunde mi se taie respiraţia, mii de fluturi făcându-şi apariţia
în stomacul meu. Din acel moment viaţa mea s-a schimbat. Am început să-mi trăiesc visele alături de el.
Am intrat a doua zi în şcoală cu Damen ţinându-mă de mână. Mă simţeam în siguranţă. Cursurile nu mai erau plictisitoare, ştiind că Damen e
lângă mine în fiecare secundă. Ipodul meu era acasă, nu mai aveam nevoie de acele căşti să nu aud... adoram să-l aud cum vorbeşte. Eram puţin
timidă în primele zile, nu îl cunoşteam şi nu ştiam cum să reacţionez în preajma lui, dar după un timp am observat că nu trebuia să mă prefac
în niciun fel.
Ei bine, după câteva luni a apărut prima ceartă. Era o zi frumoasă de martie, eu şi Damen mergeam împreună la şcoală ca de obicei, şi dintr-o
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dată Damen primeşte un mesaj.
Eu, curioasă, am vrut să văd despre ce e vorba, dar am rămas surprinsă să văd că Damen îmi cere să am încredere în el şi nu-mi arată mesajul.
Am reacţionat ca un copil. Până să ajungem la şcoală nu am mai scos niciun cuvânt, iar din momentul în care am intrat în şcoală m-am dus
direct la Miley lăsându-l pe Damen singur. Ne-am întâlnit în clasă, însă nici măcar nu m-am uitat le el. Eram atât de supărată, îmi imaginam ce e
mai rău. Ei bine, Damen a intrat în joc şi toată ziua nu a vorbit cu mine. Nici măcar nu m-a condus acasă ca de obicei. Doamne, eram atât de
obişnuită cu el. Am ajuns acasă şi am stat aproximativ patru ore cu telefonul în mână, gândindu-mă dacă să-l sun şi, în final, m-am hotărât să-mi
petrec ceva timp cu vechiul meu prieten, Ipodul, ascultând melodia noastră. A fost groaznic să mă duc a doua zi singură la şcoală şi a fost şi mai
groaznic să intru în clasă iar el nici măcar să nu mă salute. Am vrut să mă întorc să-i spun ceva, dar în acel moment doamna Humphrey a intrat
în clasă. Şi am avut un aşa noroc să mă asculte tocmai pe mine. Şi bineînţeles nota mea nu a fost una mare, dar nici măcar nu m-am gândit la
notă în momentul în care m-am intors de la tablă şi am găsit un bileţel cu „te iubesc". Mă iubea? Chiar mă iubea? Damen? Pe mine? De abia
aşteptam pauza. Uram cursul doamnei Humphrey. Vroiam doar să vorbesc cu el. După o lungă aşteptare, clopoţelul a sunat, iar eu n-am mai
aşteptat nici o secundă şi m-am dus direct la Damen luându-l în brate, sărutându-l şi spunându-i cu „şi eu". Ei bine, acela a fost primul „te
iubesc". Bineînţeles, nu am fi avut niciun motiv de ceartă, Damen doar mă tachina în dimineaţa aceea, mesajul fiind de la mama lui. Doamne, ce
uşurată am fost. De la acel te iubesc lucrurile au devenit mai serioase între noi.
Am iubit cel mai mult să găsesc mereu un bileţel pe bancă cu „te iubesc". Am iubit să văd mereu acel mesaj cu „bună dimineaţa, iubito". Am
iubit să fie cel mai bun prieten al meu. Am iubit să-l văd cum zâmbeşte doar pentru că mă are. Era fericit. Eram a lui şi speram că voi fi pentru
totdeauna. Am iubit să încep liceul cu el de mână. Am iubit florile primite după fiecare ceartă. Am iubit săruturile lui calde. Am iubit
îmbrăţişările pline de dragoste. Am iubit privirea lui. Cu el am învăţat să trăiesc. Azi eram la munte, mâine la mare. Nu voi uita nicidată
plimbările lungi sub cerul înstelat pe plaja goală ascultând cântecul valurilor. Nu voi uita niciodată conversaţiile lungi de lângă şemineul din
cabana năpădită de zăpădă. Viaţa mea se schimbase total. Damen era tot ce mi-aş fi putut dori vreodată. Era soarele meu după furtună. Mereu
când aveam nevoie de el, era acolo. În ciuda faptului că era prietenul perfect, nu am putut nici măcar pentru o secundă să-i arăt ce simţeam cu
adevărat pentru el. Consideram că singurul mod prin care puteam să îmi exprim sentimentele era doar să fiu acolo. Dar îl iubeam, iubeam
absolut tot la el. Începând de la zâmbetul acela perfect, continuând cu modul în care ştia să mă asculte şi să îmi vorbească atunci când aveam
nevoie şi terminând cu felul în care mă privea. Eram doar noi. Iar noi nu înseamnă mai mulţi, noi înseamnă doar doi. Dar se pare că lucrurile
frumoase nu dureaza mult.
Într-o zi, în timp ce ne plimbam, Damen mi-a spus:
‒ Hai să vedem cât putem să rezistăm unul fără celălalt. Încearcă o săptămână să nu mă cauţi deloc. Iar luni te aştept la mine acasă. Ce zici,
rezişti?
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‒ Ha, ha. E simplu. (Încercam să fiu indiferentă).
‒ Ok. Mai vreau să îţi spun ceva: M-am mutat în clasa aceasta pentru tine, m-am îndrăgostit de tine din prima clipă în care te-am văzut. Am
făcut tot ce am putut ca să te am lângă mine şi fiecare moment petrecut cu tine a fost o comoară nepreţuită. Să nu uiţi niciodată că te iubesc mult.
În acel moment i-am spus un „te iubesc” simplu şi am plecat grăbită. M-am bazat pe faptul că a doua zi îl voi vedea la şcoală. A doua zi am
fost surprinsă să văd că Damen nu a venit la şcoală. M-am gândit că va veni următoarea zi, dar nu a venit.
Şi totuşi, în ciuda faptului că simţeam că înnebunesc fără el, nu l-am sunat. Am sperat în fiecare zi că va veni la şcoală, dar Damen nu a venit.
Mă gândeam că el chiar luase asta în serios, şi sincer nu ştiam ce să cred, dacă e ceva bine sau e ceva rău. Nu credeam că va fi aşa de greu fără
el. Eram nerăbdătoare să îl văd. Aşa că luni m-am trezit dis de dimineaţă şi am fugit fericită spre casa lui. În momentul în care am ajuns acolo,
mama lui mi-a deschis uşa, cu o privire tristă, şi m-a dus spre camera lui.
Am încercat să o întreb ce s-a întâmplat dar nu mi-a răspuns aşa că nu am insistat şi oricum mă gândeam doar la momentul în care voi fi iar
cu Damen. Eram fericită. Am intrat în cameră şi am fost surpinsă să găsesc un imens buchet de trandafiri. Am fost şi mai fericită crezând că se
ascunde pe undeva şi că va ieşi din moment în moment ca să îmi facă o surpriză. Din păcate am avut o surpriză, dar nu cea la care mă
aşteptam eu. Am găsit un bileţel ataşat de acel buchet pe care scria: „Bravo, iubito!”
Ai putut o săptămână, o poţi face în fiecare zi? Nu am putut să îmi iau rămas bun de la cea mai importantă persoană din viaţa mea. Nu te-aş
fi putut vedea plângând. Îmi cer scuze. Te voi iubi mereu şi o să te aştept în cer."
În tot acest timp, singurul lucru pe care mi l-a ascuns a fost faptul că avea leucemie. Am fost distrusă. Am pierdut tot ce aveam. Cum să
trăieşti fără cineva cu care te-ai imaginat fiind pentru totdeauna? Visul meu frumos se transformase în cel mai urât coşmar. Da, trăiam un
coşmar. Fără Damen nu mai puteam fi eu. Cursurile erau din nou plictisitoare iar ipodul căpătase un rol important. M-am închis în mine pentru
o perioadă lungă de timp. Note proaste, absenţe, pedepse, lacrimi, cântece triste şi singurătate erau cuvintele care mă reprezentau.
Am regretat şi încă regret că nu i-am arătat cât l-am iubit şi că poate au fost momente în care nu am fost lângă el pentru care nu voi putea să
îmi cer scuze niciodată. Au fost doar doi ani. Cei mai frumoşi ani din viaţa mea. Nu o să uit niciodată ultimele lui cuvinte „te iubesc" şi voi
regreta mereu că încercam sa fiu indiferentă în ultimele clipe petrecute împreună. Tot ce ştiu acum e că Damen a fost prima mea iubire, primul
meu sărut, prima persoană care m-a făcut fericită. Îi mulţumesc pentru tot, şi îl voi iubi mereu.
Ramona Maria Rinu şi Roxana Alexandra Ioncu, 16 ani
Liceul Teoretic Jean Monnet, Bucureşti,
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Prima mea indrăgostire
Mi-aş fi dorit să fi fost real, cât mi-aş fi dorit… Dar nu, nimic din toate astea nu s-au întâmplat si totuşi, nu voi renunţa să visez. Asta e, nu
trebuie să-mi pierd speranţa, poate îl voi revedea într-o bună zi.
La început eram doar eu într-una dintre minunatele păduri ale viselor. Era întuneric, iar sentimentul de teamă mă cuprindea din ce în ce mai
mult. Hoinăream pierdută printre copacii groşi şi înalţi fără să văd pe unde merg, fără să ştiu încotro mă îndrept. Era ciudat, totul părea un
peisaj din filmele acelea horror care mă inspăimântă, când o fată aparent normală se rătăceşte într-o pădure plină de creaturi ciudate. Cu toate
astea, nu am lăsat teama sa pună stăpânire pe mine. Până la urmă era doar un vis… Eram conştientă că visez, ştiam că rătăceam printr-o
pădure, poate fără o ţintă anume. Însă ceva mă atrăgea departe de locul unde eram, undeva în miezul pădurii. Acolo parcă un câmp puternic
mă trăgea spre el, spre lumina aceea palidă care se intrezărea printre ramuri.
De când am pătruns ca o străina în lumea viselor mi-am dat seama că de data asta va fi ceva special, pentru că ceva neobişnuit avea să se
întâmple. Eram imbrăcată cu o pereche simplă de blugi strâmţi, bleumarin, cu o bluză albastră pe gât si cu vechii mei tenişi roz. Mergeam uşor,
cu teamă, pe sub ramurile aplecate din cauza vântului care bătea puternic, biciuindu-mi faţa. Era frig, mâinile îmi erau îngheţate dar se făcea
mai cald pe măsură ce înaintam. Inima îmi bubuia si deodată am grăbit pasul, disperată să ajung „acolo’’ cât mai repede. Mă apropiam încet de
acea luminiţă ştearsă şi imediat am sesizat că vântul nu mai suflă, acum era doar un aer cald ce mă inconjura. Se incălzea treptat, era mai multă
lumină. La un moment dat, m-am oprit, am simţit că acolo era locul –miezul pădurii- şi totuşi nu vedeam nimic doar sute de copaci înfricoşători
inşiraţi în dezordine. M-am întristat şi îmi doream să mă trezesc, să scap de visul ăsta care mă ţinea captivă într-o lume ireală. Poate că mă
inşelasem, poate că îmi pusesem prea multe speranţe. Până la urmă ce puteam găsi intr-o pădure? Urşi? Tigri? Monştri? Am râs în sinea mea de
cât de credulă pot fi. Am zis să mai arunc doar o ultimă privire şi apoi să mă întorc la lumea mea plictisitoare. M-am răsucit pe călcâie, ca să pot
privi în spatele meu, şi atunci…
Atunci l-am văzut pe el. Eram şocată, inima îmi bătea fără incetare. „Ştiam eu!” am ţipat bucuroasă în gândul meu. „Ştiam eu că ceva se va
intâmpla.”
Timp de câteva secunde l-am studiat atent, profitând de faptul că el nu se uita la mine, şi întipărindu-mi amintirea lui. Era un băiat cu pielea
uşor bronzată şi stătea rezemat de scoarţa unui copac. Privea in jos, mai bine spus scria pe un caieţel care stătea pe genunchii lui. Părea foarte
concentrat, pierdut cu gândurile lui. Era îmbrăcat cu o pereche de blugi şi un tricou negru care îi stătea foarte bine pe trupul lui zvelt. Avea
părul castaniu, aşezat rebel. Părea foarte chipeş, chiar şi din profil.
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Mi-am dat seama că îl priveam foarte atent si aveam gura căscată in timp ce-l studiam. Am clipit de mai multe ori şi am răsuflat adânc. Când
am redeschis ochii am fost surprinsă să văd că şi el se uita la mine. „O, Doamne! Cred că arăt oribil.” Dar cine se putea concentra când în sfârşit
îi vedeam chipul. Numai eu îmi puteam găsi astfel de momente ca să-mi fac griji pentru felul în care îmi stătea părul sau mai ştiu eu ce.
Avea o faţă alungită, perfect proporţionată, iar ochii… Ochii îi erau de un căprui deschis, care sclipeau în diferite nuanţe de verde. Era
incredibil, un băiat cum n-am mai văzut (nu că aş fi văzut mulţi băieţi drăguţi la viaţa mea). El era deosibit, avea ceva special. Nu era genul lui
Făt-Frumos sau genul lui Hercule. Era pur si simplu perfect.
Buimăcită, am observat că şi el mă privea. La vederea obrajilor mei trandafirii, care s-au inroşit puternic, băiatul s-a ridicat, având în mână
caieţelul pe care adineauri scria. Mi-a adresat un zâmbet de ştrengar şi apoi mi-a spus:
‒ Ştiam că o să apari într-o bună zi. Te-am aşteptat, Cenuşăreaso.
Eram uimită, şocată, inmărmurită, fără cuvinte… Din două motive. Unu, vocea lui era minunată, puternică şi blândă în acelaşi timp. Era înalt
şi zvelt, mă intrecea în înălţime cu zece centimetri. Doi: Cum se poate ca un băiat aşa ca el să vorbească cu mine şi să-mi zică că m-aşteptat în tot
acest timp? Uau! Şi de ce mi-a spus „Cenuşareaso”? Obrajii îmi ardeau aşa că m-am calmat rapid şi i-am spus:
‒ De unde ştiai ca o să vin? Eu abia acum te văd pentru prima oară şi, şi… N-am mai putut continua. Cine ştia ce aveam să-i spun: „şi arăţi
superb!’’ sau ‘„şi m-am îndrăgostit de tine!’’ Mai bine tăceam din gură.
A început să chicotească vesel ca şi cum ar fi auzit ce-am zis. Ce sunet cristalin… Apoi a oftat şi mi-a zis:
‒ Păi… Nu mai contează, o să afli în curând. Acum e târziu, şi trebuie să pleci. Îţi promit că ne vom revedea, Valentina…
‒ Stai! Nu vreau să plec! Şi cum de ştii cum mă cheamă? am spus eu într-un suflet.
Prea târziu am văzut că pe chipul lui se instala o stare de tristeţe ca şi cum nu ar fi vrut să plec de acolo. Dar eu nu puteam opri acest lucru.
Simţeam ca imaginea mi se şterge, că EU dispar ca şi cum aş fi o fantoma. Normal, doar visam, nimic nu era real.
‒ Spune-mi măcar cum te cheamă! Te rog! am reuşit eu să spun, înainte să dispar cu totul.
‒ Daniel, mi-a şoptit el chiar in momentul în care m-am desprins din vis şi m-am trezit in patul meu, de acasă.
‒ Fir’ar! am ţipat eu îmbufnată.
Valentina Georgiana Sociu, 13 ani
Şcoala Sfanta Ana, Galaţi
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Prima mea amintire
Este vară… Privesc apusul pe câmpul întins… Soarele împrăştie culori aprinse, pictând norii ca din spumă…
Îmi amintesc, nesigur, de prima mea călătorie… Nu ştiu dacă a fost una reală sau una imaginară… Dar ştiu că mi-a deschis poarta către ceva
nou, ce urma să-mi schimbe întreaga viaţă…
Imediat după ce m-am născut, înainte să pot deschide ochii, o imagine îmi intră în minte, un mănunchi de culori şi sunete ce se definesc încet,
încet… Un măiastru vultur zboară direct spre mine… În jur se văd munţii, stau în iarba deasă, aud în apropiere un susur de apă, iar eu încerc să
înţeleg ce se întâmplă…
Mă uit în jur neliniştit... Totul era atât de nou pentru mine! Mă ridic cu greu din iarba deasă şi încep să merg. După primii paşi făcuţi aud un
strigăt ascuţit şi o umbră uriaşă pluteşte deasupra capului meu...
Continui să merg... Nu după mult timp ajung în faţa unei poteci înguste. Neştiind ce să fac, unde mă aflu sau unde trebuie să ajung, mă
îndrept de-a lungul potecii. Aud din nou acel înfiorător ţipăt, de data aceasta mai puternic şi mai aproape de mine... Speriat, încep să alerg pe
potecă până în faţa unei stânci. Acolo se părea că se termină drumul. Ţipătul nu se mai auzea...
Scrutez cu privirea câmpul... Nu era nimic neobişnuit până când... în depărtare văd, din nou, misterioasa umbră. Îmi doream să fie doar un
vis...
Aud din nou ţipătul... Mă dau înapoi câţiva paşi şi, uimit, realizez că stânca dispăruse... În locul ei se întindea doar poteca prăfuită... Mă
întorc şi privesc spre cer...
Vulturul îşi continua nestingherit maiestuosul zbor... Se apropie din ce în ce mai rapid de mine… Acum se află la doar câţiva metri distanţă…
Închid ochii şi simt cum îmi iau şi eu, la rândul meu, zborul…
Eram pe aripile vulturului… Mă purta printre nori, simţeam vântul cuprinzându-mi micuţul trup… Nu după mult timp, vulturul încetini şi
dintre nori apăru o poartă din lemn… Poarta se deschise înaintea noastră…
Vulturul se opri, iar apoi se auzi o voce:
‒ Aici începe povestea ta... Trăieşte-ţi copilăria din plin!
Apoi alunecai uşor prin poarta deschisă, privind în sus către vultur, parcă aşteptând o lămurire, cerând o explicaţie…
Deschid ochii uşor… Mă aflu într-un pat de spital. Călătoria luase sfârşit…
Acum, întins pe pajişte, mă gândesc îngrozit că va veni ziua când voi face înapoi călătoria, pe aripile unui vultur mai bătrân, care îmi va
spune: „Povestea ta a ajuns la sfârşit!”.
Mă întreb acum, ce s-ar fi întâmplat oare, dacă vulturul n-ar fi reuşit să mă prindă? Ce s-ar fi întâmplat dacă mi-aş fi continuat drumul? Şi
unde ducea poteca aceea?...
Alex Căletean
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Prima mea experienŃă departe de casă
Totul a inceput intr-o zi de primăvară la sfarşitul lunii martie, la un turneu semifinal de volei în Bucuresti. Împreuna cu echipa LPS Cluj am
ajuns în capitală pentru a ne califica în finală. Însă î nu s-a întâmplat asta deoarece am pierdut un meci relativ uşor. Ne-am întors la Cluj
dezamăgite de rezultat, dar bucuroase că ne intoarcem acasa. Dorul ce casa era enorm , desemenea si dorul de oamenii din Ardealul nostru
linistit.
O luna mai târziu, m-a anunţat doamna antrenoare cî manegerul echipei CSM Bucureşti vrea să mă ia la echipă. Fericire mare pentru mine.
Îmi conving mama că trebuie să plec la Bucureşti pentru a putea ajunge să joc mai departe la echipe mai mari, Într-un final glorios, după multge
discuţii am obţinut rezultatul dorit.
E 5 iulie, emoţii maxime, într-o oră plec spre Bucureşti! Îmi iau rămas bun de la mami si de la iubitul meu şi urc în maşină. Ochii îmi erau
plini de lacrimi, dar faptul că voi pleca pentru a mă realiza îmi dă putere. În sfârşit ajung în capitală, mă cazez la hotel, îmi cunosc şi noile
colege de echipă. În uramătoarea zi am plecat în cantonament în Bulgaria. Colega mea de camera este chiar antrenoarea, fapt care mă bucură.
Eram într-un fel rasfăţata echipei. Eram si cea mai mica din echipă, era perfect. A fost un cantonament greu, dar distracţia a fost pe măsură.
Apoi a urmat un alt cantonament la Târgul-Neamţ, unde dorul de casă şi-a spus cuvantul. Când a venit mami să mă vadă am izbucnit în plâns
si voiam să plec acasă cu ea. Am trecut şi peste asta cu ajutorul colegelor şi am rămas alaturi de ele în terifiantul cantonament. La scurt timp
după revenirea în capitală am plecat în Serbia pentru a susţine meciuri amicale şi antrenamente alături de sârboaice. Am rămas uimita cât de
mult munceau fetele, iar corpul lor era absolut minunat şi rezultatele pe măsură. Cantonamentul a trecut foarte repede. Din nou în Bucureşti...
Plictiseală, doar antrenamente... Dorul de casă era enorm. În afară de colegele de echipa nu cunoşteam pe nimeni. Între antrenamente n-aveam
timp decât să mergem la restaurant şi apoi, somn. Intervenise rutina, abia aşteptam momentul începerii şcolii pentru a cunoaşte şi altă lume.
NA început şi şcoala, dar n-am fost prea entuziasmată de profesori. Nici colegii nu erau prea interesanţi. Fiecare pauză o petreceam alături de
colegele de echipă cu care mergeam zilnic la Mc Donald`s pentru a ne mai elibera de câte o ora plictisitoare.
A intervenit din nou rutina, şcoală, restaurant, somn, antrenament, iar weekendurile le petreceam în sală, având meciuri sau antrenamente.
Totul a luat o întorsatură urâtă dupa turneele semifinale de la cadete şi junioare unde nu ne-am calificat. Manegerul a început să ne vorbească
urât, să ne ameninţe în nenumărate rânduri să ne facem bagajele şi să plecăm acasă dacă nu vom face antrenamente cu dorinţa de a progresa
100%.
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Î
„La început mi-a plăcut că plecasem de acasă, nu mai aveam de dat atâtea explicaţii aveam propriii mei bani din „jobul" pe care îl practicam
din plăcere şi totul era aproape perfect. Dar toată situaţia aceasta roz nu a durat prea mult.
Au început să apară problemele, certuri cu manegerul, certuri cu iubitul, probleme la şcoală cu notele, cu absenţele. Plângeam şi doream să
din scăp de toate. Voiam acasă, voian să fug în braţele mamei... Am început sa fumez, lucru care nu e bun pentru un sportiv... Apoi am vrut să
încerc şi drogurile... Anturajul şi problemele de fiecare zi parcă mă împingeau spre asta. Singura cale prin care puteam redeveni cum eram
înainte de aceasta poveste oribilă a fost să mă întorc acasă, fapt care acum mă costa cam mult timp de stat pe bară sau prea mulţi bani pentru a
putea juca din nou. Dar sper ca într-o zi totul să fie bine. Important e că acum mi-am revenit dupa nebunia „micului Paris”.
Roxana Ioana Cătinean,16 ani
Liceul cu program sportiv, Cluj-Napoca
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Prima mea uniformă
Aș putea spune că cele mai dragi amintiri ale unui om se leagă de anii de liceu. Asemenea unei oglinzi, sufletul meu s-a spart în mii de bucăți,
iar vântul copilăriei mele l-a împrăștiat în cele mai neașteptate locuri: pe holul casei bunicului unde primii mei pași s-au transformat în primul
meu mers pe bicicletă, primul mers grăbit spre brațele mamei, primul mers pe tocuri la balul de sfârșit de clasa a VIII-a. Și au continuat să urce
astfel pe scara vieții până ce au ajuns la cel de-al doilea etaj: liceul.
Iar de fiecare dată când trec poarta liceului, amintirile primei zile petrecute aici se reîntorc, mă învăluie, ca mai apoi să mă îmbrățișeze cu
frenezie și să-mi dea drumul într-o manieră la fel de ciudată…
Eram singură pe aceeași bancă vopsită grosolan. Stăteam cu mâinile împreunate, parcă respingând orice încercare de a mă face văzută,
oricărui „Bună!” venit de pe buze străine. Știam că vechii mei ochelari Wayfarer îmi conturau o prezență inabordabilă, asemănătoare unei
actrițe dintr-un film noir, atât de drag mie. Lentilele groase și negre îmi acopereau ochii verzi, fascinați, căci retina mea încerca obraznică să
cuprindă întreaga suflare de pe terenul liceului, să absoarbă cu totul culorile de pe tricourile vesele, nuanțele ciudate ale șnururilor, cromatica
nedeslușită a zâmbetelor. Și nu putea, căci toamna deja i-o luase înainte, transformând totul într-un dans ruginit pe un ritm demodat,
psihedelic…
Sub această înfățișare pe care preferam să o afișez când nu mă simțeam stăpână pe situație mă ascundeam… eu. Eu, cea adevărată, nesigură.
Eu, cea care preferam să testez terenul înainte de a parcurge „drumul inițiatic” (replică pe care o auzisem destul de des la școală). Eu, cea care
îmi rodeam unghiile când aveam emoții, care mă închideam în mine după orice ceartă, dar care iubeam atât de mult viața. Iar viața, așa cum o
iubeam eu – în stare pură, nealterată de viciile prezentului – era, pe bună dreptate, atât de prezentă pe terenul liceului…
Dar El nu s-a lăsat păcălit de răceala mea aparentă, de brațele împreunate într-un „Nu!” categoric, nici de ramele groase ale ochelarilor,
ascunse sub suvițele de păr de un roșu aprins…
‒ Știi tu, culorile acestea pe care le analizezi cu atâta atenție de douăzeci și cinci de minute vor dispărea în curând…
Mi-am ridicat privirea. Degetele subțiri, ascunse până la jumate de mănușile tăiate, mi-au luat ușor ochelarii de la ochi. Brusc le film noir în
care eram protagonistă a prins culoare. Băiatul înalt, cu părul lung și drept mă privea tăcut. Corpul lung și subțire era acoperit de haine largi și
negre. Iar chipul alb, fără cusur, nu părea că face parte din lumea aceea atât de strident colorată, ci era doar o nuanță pe care un pictor
îndrăznise s-o folosească necugetat într-un afiș ce făcea reclamă Woodstock-ului.
‒ Vor dispărea?!
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Iar în tonul meu băiatul putea citi tot ceea ce eu gândeam, imaginea lumii terne, atât de plictisitoare, cu care eram nevoită să mă obișnuiesc
pentru tot restul vieții. Cel mai prost film noir pe care aveam să-l văd…
‒ Nu te speria, spuse cu ironie. Ne vor obliga să purtăm uniforme, atâta tot.
„Atâta tot?!”, îmi amintesc că gândeam… Deja cuvântul „obliga” începuse să capete alte conotații în mintea mea, iar spiritul de hippioată
nonconformistă începuse să-mi dea din nou târcoale (ca un spirit rău din desene animate ce apărea doar în partea stângă și te îndemna să faci
doar lucruri necugetate). Îmi amintesc că nu mă mai simțisem așa de ultima dată când părinții mă obligaseră să nu-mi mai tai blugii în genunchi.
Răspunsul meu binevoitor dat acestui atac la adresa propriului meu eu fusese hotărârea de a-mi masacra nu doar o singură pereche de blugi, ci
pe toate.
‒ Îmi imaginez cum ai arăta în carouri, se auzi în surdină vocea băiatului.
‒ În lumea mea „carouri” rimează cu „închisoare”, iar închisoarea încă nu a ajuns pe lista mea personală de „Lucruri pe care trebuie să le fac
înainte să mor”.
„1. Să aplic pentru o universitate în Marea Britanie.
2. Să ajung să-mi aleg cele mai interesante cazuri în cariera mea strălucită de viitor avocat.
3. Să fac bungee jumping de pe barajul Vidraru.
4. Să-mi petrec luna de miere în turneu cu trupa rock a soțului meu.
5. …”, astfel îmi amintesc că gândeam.
‒ Se pare că ești puțin prea negativistă. Totul o să fie bine. „Se vor reduce discrepanțele sociale”, a continuat el pe un ton prin care părea că
imită un profesor.
‒ Da, dar… E o uniformă. Ascultă. U-N-I-F-O-R-M-Ă. UNI-FORMĂ. Are aceeași formă. Nu înțelegi?
‒ Desigur că înțeleg. Cred că știam totuși cum se scrie cuvântul și dacă nu mi-l spuneai pe litere… Îmi cer scuze că te-am întrerupt, a
continuat cu părere de rău după ce privirea mea vizibil supărată s-a întâlnit cu a lui.
‒ Vom fi la fel! Vom fi încătușați și nu vom mai găsi niciodată cheia să ne eliberăm. Ne vom hrăni cu imaginea unei utopii (lumea de dincolo
de gardul liceului) în timp ce vom încerca să dislocăm gratiile ce ne înconjoară. Și nu vom reuși. Hainele acelea vor atârna greu de umerii noștri
și ne vor înrobi! Va fi ștearsă faima revoluțiilor pentru drepturile oamenilor, vom fi condamnați la o coexistență egală, mediocră, în care nu ne
vom mai deosebi niciodată unii de alții. Iar asta va fi pentru eternitate!
‒ În acest caz… cuvântul „eternitate” pe care l-ai accentuat cu atâta fervoare nu va dura decât patru ani.
Am zâmbit, iar asta însemna foarte mult. Rar se întâmpla să zâmbesc într-o primă discuție cu un necunoscut.
‒ Îmi place cum gândești. Anca aici, am spus întinzându-i mâna ascunsă în mâneca hanoracului larg.
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‒ Iar eu sunt Andi.
De atunci suntem nedespărțiți. Din acea zi în care am aflat că urma să am pentru prima oară o uniformă în garderobă și până în ziua în care
m-am observat pentru prima oară în oglindă purtând-o. Uimitor, nu mă simțeam încătușată. Cheile erau în mâinile mele. Întotdeauna fuseseră.
Și mai uimitor, nu eram cu toții la fel. Pe terenul de sport eram toți piesele diferite, dar îmbrăcate în carourile unui joc de șah în care cuvântul
„Mat” nu exista, piesele multicolore ale puzzle-ului vieții mele ale cărei trepte nu se vor sfârși niciodată, iar dacă se va întâmpla vreodată asta,
sper că voi avea totuși timp să număr cât mai multe etaje …
Anca-Ioana Câdă,15 ani
Colegiul Naţional Vasile Alecsandri, Bacău
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Prima mea… beŃie
Prima mea beţie a început odată cu prima mea răsuflare, cu prima săgeată de lumină ce mi-a străpuns întunericul primordial, cu primul sunet
ce a rupt tăcerea ce-mi învăluise existenţa, cu prima formă ce mă atrăgea magnetic spre a o atinge. Beţia mea este o beţie de senzaţii, ce a
început acum aproape 18 ani şi ce nu se va termina decât cu ultimul meu adio. Viaţa mea e o beţie, e prima şi unica mea beţie, e de fapt un lung
şir de „prima mea” ori de „primul meu”. ..
Beţia mea e cea care mă defineşte. Sunt un ansamblu de senzaţii ce mă fascinează, de idei ce mă hipnotizează, de sentimente ce mă fură. Mă
îmbată vederea unei metropole agitate, aglomerate şi sufocante. Oamenii ce trec pe lângă tine, pe care nu îi cunoşti şi pe care îi vezi ca o entitate
unitară – „mulţimea” – îmi dau sentimentul euforic atât de des atribuit efectului lui Bacchus. Disecarea acestei unităţi în mii de indivizi ce
provin din medii atât de diferite cu vieţi şi personalităţi diametral opuse este ceea ce multiplică la infinit sentimentul atât de plăcut pe care în
mod ciudat poate, îl am de fiecare dată când îmi amintesc că sunt o rotiţă atât de neînsemnată în acest univers. Mă îmbată gândul că suntem toţi
atât de diferiţi şi totuşi atât de asemănători. Avem aceleaşi idealuri deşi le dăm diferite forme: vrem să fim fericiţi, împliniţi, iubiţi. Avem
aceleaşi temeri, deşi unii şi le ascund mai bine decât alţii. Cum să nu te ameţească lumea asta plină de contradicţii?
Sunt mahmură de la atâta frumos cât văd în jurul meu sau pe care aleg să îl văd. Îmi dozez fericirea în sticle uşor de ascuns în interiorul
hainei. Le aşez lângă suflet şi le scot în pauze când mi-e prea somn să mai fiu şi fericită, în staţia de tramvai când orice optimism îmi îngheaţă
de frig, în faţa paginilor albe ce trebuiesc umplute cu un scris îngrijit şi ce îmi alungă şi ultimul strop de energie. Sorb cu poftă fiecare picătură
de viaţă, simt cum mă arde pe dinăuntru, cum pişcă trupul aproape inert şi îi dă vigoare ori un tremur entuziast. A doua zi nu am nici dureri
de cap, nici nevoie de cafea ori aspirină. Beţia mea nu-mi face rău şi nici nu apare în spoturi publicitare la televizor. Beţia mea doar se
reinventează în fiecare zi...
Iar în ziua următoare am să mă las îmbătată de o carte bună. Apoi, de comentariile pline de umor ale unui prieten vechi sau de admirarea
pantofilor aceia perfecţi din vitrina unui magazin. E într-adevăr un drog. În fiecare zi mai puternic, am nevoie tot mai mult de orice senzaţie ce
o pot trece prin filtrul meu propriu, de idei ce le pot diseca, de fericire. Nu vreau să mă las, nu vreau să scap de viciu şi nici n-aş sfătui pe
nimeni să o facă.
La urma urmei, viaţa chiar e prima beţia a fiecăruia dintre noi. E şi cea mai importantă. E o beţie pe care de multe ori nu o apreciem cu
adevărat şi pe care o ignorăm prea des. Dar eu refuz. Vreau să strig încât să mă audă toţi: sunt beată, beată de fericire, viaţă şi entuziasm!
Bianca Cebuc, 17 ani
Colegiul Naţional Elena Ghiba Birta, Arad
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Primul meu sufket
Primul capitol: C.V.
Nume: - lipsă
Prenume: Grig Iohan
Provenienţă prenume: Pomelnic ros de molii
Adresa nouă: La două adieri de vânt depărtare de o barcă
Adresă veche: Pântecul spinos al mamei
Ocupaţie: Bastard
Al doilea capitol: INVITAŢIE
Dacă vrei să facem cunoştinţă, vino la mare... sunt peste tot! Trebuie doar să mă cauţi între orele 12:59 şi 13:00. Ia-ţi toate măsurile de precauţie
deoarece, odată, i-am suflat unui pescăruş cu nisip în ochi. Şi mi-a plăcut! Am gustat acel moment în care a început să-i tremure ciocul.
Acum sunt doar trist.
Al treilea capitol: CLEPSIDRĂ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
.
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Al patrulea capitol: POVESTE
Trenul Bucureşti – Mangalia pleacă în cinci minnnutte de la linia cinci.
Trenul Bucureşti – Mangalia pleacă în cincici miminunutte de de la la linnia cinci...
Staţia răguşită din gara ocolită de noroc se tot bloca de la un timp... unii spuneau că i s-au ruginit circuitele, iar alţii credeau că prevesteşte
ceva rău.
Dar atunci era o vreme grozavă pentru pescuit!
Mai. Iunie. Iulie
şi restul lunilor se aruncau una după alta într-un carusel infinit de speranţe cu probleme cardiace.
Matei stătea pe unul dintre scaunele acelea albastre şi reci. Îşi lega şireturile. Nod dublu. Aştepta trenul spre casă. Avea un rucsac mare,
peticit şi plin de lucruri neînsemnate, printre care se afla şi un glob de sticlă, cu lichid transparent în care levitau fărâmituri de beteală argintie.
A urmat un ciclu rapid de picioare trase cu forţa, sânge ce fierbea în vene, bagaje călcate în picioare, miros de transpiraţie şi urină, vagon zece
la clasa a doua şi un inconfundabil scârţâit de şine.
Era sâmbătă. Zi în care sirenele ieşeau din mare şi făceau topless pe plaja murdară.
Matei simţea din tren mirosul de sare acră ce îi străpungea pielea. Manevrând nervos biletul, şi-a adus aminte de tot. Se uita pe hartă –
continentul era o mare de culori a unei salate de fructe proaspăt intrată în proces de putrefacţie. Iar în această cacealma plasată într-un castron
de celuloză, un peşte era ascuns, dar şi el la rândul său era format din mii de bacterii... atomii formau praf, ţărână, pământ. Fruntea lui Matei se
topea pe straturi, lăsând ridurile să-i alunece în acelaşi timp cu liniile buzelor care erau atrase de gravitaţie. Un fior i-a cuprins şira spinării şi...
Atunci era o zi de miercuri. Pavajul încă trosnea din cauza zăpezii. El tot umbla pe străzile pustii ce se intersectau la periferiile oraşului. Numi mai aduc aminte dacă era comis-voiajor, mecanic de locomotivă sau şomer, însă cu siguranţă era pasionat de călătoriile cu trenul. Cluj? Da.
Era în Cluj când a descoperit acel talisman cabalistic într-un magazin de antichităţi. Semăna cu o scoică şi de aceea l-a cumpărat. Îi aducea
aminte de... casă. În seara respectivă, s-a retras într-o bodegă. Analiza cu multă precizie noua achiziţie. Un fel de Marilyn Monroe moartă…
Indigo. Colecţie de vechituri...
A adormit şi a ajuns într-un loc necunoscut, în care... ţipa, în timp ce marea se învolbura şi se prefăcea neagră, iar o fată se prăbuşea din cer în
acea cenuşă lichidă.
- Nuuuuuuuu! Urlă el, trezindu-se.
A doua zi a plecat.
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A ajuns în alt oraş. Acelaşi sfârşit de vis, numai că ceva nou se arăta... înainte ca el să înceapă să ţipe, fata era lângă el şi îl ţinea strâns de
mână.
A împachetat.
Taxi. Bani. Gară. Bilet. Tren.
Timişoara.
Şi noaptea s-a lăsat din nou, iar el era obosit, însă nu voia să adoarmă... îi era frică…
− MATEI!... fata îl ia în braţe, îl sărută pe obraz. Se ţin strâns de mână.
Era ziuă. A lăsat alcoolul să-i curgă prin vene. Poate fi şi amăgirea cu lichide „sfinte” o variantă de a trece peste unele iluzii, însă la el nu
funcţiona pentru că seara a ajuns în camera de hotel şi a visat din nou... începutului i se mai adăuga ceva, dar sfârşitul era acelaşi... acum,
înainte ca fata să strige „MATEI!”, el citea o carte într-o limbă ciudată şi restul venea de la sine...
Dimineaţă mahmură. Însă prima dimineaţă în care vrea să analizeze ce i s-a întâmplat. Nu înţelege de ce, dar, imediat după ce o ţine de mână,
ea este aruncată din nori şi totul se-ntunecă… totul e zbucium. Singura soluţie era să se întoarcă acasă pentru a vedea marea.
Frigul şi vântul intrau ca soda caustică pe sub piele, iar plămânii erau invadaţi de particule de gheaţă sărate. Plimbându-se pe ţărm, a
descoperit o geantă.
Perie de dinţi. Oglindă. Ruj. Fard. Carte. Şerveţele.
Luând cartea, a fost absorbit de o putere ciudată. Călătorea printre sute de litere scrise în sumeriană, ebraică şi latină, dar ajunsese într-un
timp viitor, în care fata, aceeaşi, alerga pe ţărm, strigând la nesfârşit numele lui iar vocea ei devenea, treptat, mai lentă şi mai groasă,
transformându-se în ceva mai...
Era sâmbătă. Zi în care sirenele, fetele născute din părinţi blestemaţi, cântau.
Matei s-a dat jos din tren...
…
┼ În fiecare an, în lunile mai, iunie şi iulie, dispar sute de tineri în apropierea Mării Negre.
Duminică s-a descoperit pe ţărm un mesaj din scoici: Marea
Aşteaptă
Talismanul
Ei
Indigo.
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Al cincilea capitol: IDENTIFICARE
Mă numesc Grig. Iohan Grig. Fără cratimă sau nume de familie. Sunt un bastard ce locuieşte într-o vedere cu litoralul românesc. Stau pe
raftul unui butic, la secţiunea „Natură aproape moartă” şi urmăresc în fiecare zi cum liliecii mi se ofilesc. Uneori spun poveşti. Doar seara.
Al şaselea capitol: ÎNTOARCERE
Caut mamă cu pântec spinos. Colecţionară de pomelnice roase de molii. Care a locuit la două adieri de vânt de o barcă...
Andra-Ioana Chiţu, 17 ani
Colegiul Naţional Nicolae Titulescu, Pucioasa, Dâmboviţa
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Dimensiunea punctului
Deschid poarta amintirilor şi simt răsuflarea trecutului – a copilăriei. Inspir adânc prezentul; întind mâna spre viitor… şi totul pare atât de
uşor! Pe portativul vieţii încep să urc şi să cobor, notă cu notă, amintiri şi amintiri, iar în interiorul meu muzica trece de la andante la alegro…
Fereastra larg deschisă lasă tăcerea nopţii să-mi inunde camera. Este trecut de jumătatea nopţii… O noapte blândă, dar care ştie să-mi zbuciume
sufletul.
Deschid bătrânul jurnal uitat de mult pe raftul prăfuit şi scriu „Primul meu…”. Cobor treaptă cu treaptă fiecare secundă a trecutului şi
amintirile încep brownian să se izbească de fiecare colţişor al memoriei.
Cred că primul contact cu realitatea exterioară a fost un ţipăt: un ţipăt de nota zece! Închid ochii şi întind mâna uşor spre trupul ei firav; o simt
lângă mine, ca o umbră caldă, îi simt sufletul, iar în culorile din viaţa mea, mama ‒ prima fiinţă ‒ care mi-a mângâiat existenţa, rămâne
compozitorul. Înţelepciunea şi bunătatea ei mi-au deschis larg aripile gândurilor, liniştea cerească a gonit întunericul gol din jurul meu. Poate
că vocea gândului a repetat aceeaşi dorinţă a tatălui meu, sau poate că ereditatea paternă nu a jucat în mod corect, cum şi-ar fi dorit el, dar,
primul meu cuvânt a fost totuşi „tata”.
Îmi aşez gândurile trecătoare într-o cronologie indefinibilă şi ajung la prima mea cerere în căsătorie. Undeva, în timp, un băieţel dolofan, cu
mânuţe moi, împovărat de bătrâneţea celor patru ani mi-a şoptit dorinţa lui secretă de a-şi petrece clipele viitorului alături de mine.
Prima zi de şcoală… Emoţii adânci, sentimente fluide, uimirea nevinovată, confuză, întipărită pe retina unui copil de şapte ani, flori colorate
strânse de mâini vorbitoare, toate sunt cioburi de lumină, amintiri calde, pe care doar tu, bătrân jurnal, le cunoşti.
Prima mea dragoste… Este ca un ocean enigmatic; am găsit ţărmul, dar nu am reuşit să străbat tot întinsul. Este imprimată în fiecare celulă
dintre miliardele ce-mi alcătuiesc corpul. Simt, în fiecare moment, cum curge muzica inimii lui în mine. O beau cu o sete nestăpânită…
Primul meu sărut, fugar. Ca o apă limpede mi-a oglindit sentimentul copilăresc, nedefinit până în acea clipă efemeră. Paşi nesiguri coboară cu
nostalgie profundă în trecutul adânc; acolo, o copilă timidă strânge mâna mamei sale şi inundă cu albastrul privirii claritatea zilei de vară.
‒ Marea!
Prima zi de vară, lângă mare… O mare bătrână cuprinsă de blestemul zbuciumului etern… Copilul stă pe plaja cu nisip presărat, din loc în
loc, cu scoici – nisip rece şi umed, în ciuda sfârşitului de combustie solară – şi priveşte marea agitată…
În această topografie spaţială, a „primului” existent în viaţa mea, ziua şi noaptea ce vor veni se vor comprima într-o dimensiune infinit de
mică, poate o dimensiune a punctului, şi vor reprezenta începutul, originea a tot ce va construi viitorul meu.
Andreea Ciortea
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Primul meu casetofon
Îmi place să cred că, atunci când m-am născut, undeva în spital se auzea muzica în surdină. Îmi place să cred că, atunci când m-am născut, o
muzică liniştitoare mângâia holurile reci şi lungi ale spitalului. De ce am eu ideea asta? Pentru că muzica este o importantă parte din viaţa mea.
Vedeţi voi, în perioada în care m-am născut eu, perioada imediat după ’89, muzica a devenit visul fiecărui adolescent care dorea să aibă o
trupă. Trupele noi apăreau ca ciupercile după ploaie, cântecele şi videoclipurile ne urmăreau peste tot. Toate acestea m-au influenţat şi mi-au
dezvoltat nevoia de muzică, mi-au deschis o nouă cale prin care îmi puteam exprima sentimentele.
Am făcut această introducere pentru a ajunge la povestea mea. Părinţii mei au observat atracţia mea pentru tot ce înseamnă muzică. Pe la
vârsta de 3-4 ani, urmăream posturile muzicale gen Atomic TV, ştiam toate piesele şi cine le cânta. Uneori făceam câte un mic concurs cu unele
rude: „cine ghiceşte melodia” înainte să fie afişat titlul pe ecran. Am câştigat deseori, am mai şi pierdut, ideea este că muzica a devenit o
pasiune, deşi nu am voce, ci doar ureche muzicală, pot să zic. Nu am învăţat încă să cânt la vreun instrument sau să compun melodii, dar
muzica are şi o faţă nevăzută, o parte pe care o simţi doar. Părinţii mei, observând această pasiune, s-au hotărât să-mi facă un cadou care, la
vremea aceea, era unul deosebit.
Nu am amintiri prea clare din acea zi. Ştiu că era primăvară şi eu mă jucam cu un vecin în spatele blocului. Era foarte cald şi încercam să nu
prea stăm în soare. Dintr-o dată, mi-am auzit numele. M-am uitat în sus. Mama mă striga de la balconul apartamentului nostru. Am uitat să
menţionez că aveam vreo cinci ani şi drumul până sus a părut o eternitate. Mă gândeam la ultimele cuvinte pe care mama le-a rostit: „Am o
surpriză pentru tine”. Mă întrebam despre ce putea fi vorba. Mă gândeam că o să primesc dulciuri sau o jucărie nouă sau poate ceva de ziua
mea deoarece întâmplarea a avut loc în vacanţa de Paşte, în apropierea zilei mele de naştere. Am intrat în casă foarte curios şi i-am găsit pe
părinţii mei aşteptându-mă cu un casetofon în mână. Pe moment n-am înţeles despre ce era vorba, dar atunci când tata a scos din buzunar o
casetă, am simţit o bucurie imensă. Primul meu casetofon! Aşteptasem momentul ăsta de mult timp. L-am băgat în priză şi am pus caseta. Nu
mai ştiu exact ce casetă era, parcă Andre, dacă mai ţineţi minte celebra piesă ,Liberă la mare”. Deşi nu pare mare lucru, pentru mine primul
casetofon a însemnat adevăratul contact cu muzica. De cum casetofonul a dat viaţă acelor sunete, am simţit că o nouă eră începe în viaţa mea.
Păcat că nu mai am nici caseta şi nici casetofonul. S-au pierdut amândouă în timp.
La scurt timp după ce am primit casetofonul, am început să colecţionez casete. Dacă primeam bani de la cineva, primul lucru era să-mi
cumpăr o casetă. Muzica era un mod de a mă relaxa. Multe casete au trecut prin mâna mea, fiecare exprimând ceva diferit, însă sentimentul de
bucurie era mereu acelaşi. Primul meu casetofon, primele mele casete. Când aveam musafiri sau doar câţiva prieteni veneau la mine,
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casetofonul era mereu undeva pe o masă şi muzica se auzea în fundal în timp ce ne jucam. Pentru mine a însemnat chiar mai mult decât
muzică, a fost prima mearesponsabilitate faţă de un obiect. Meu. Deşi, din păcate, l-am stricat destul de repede.
Nu ţin minte exact cum l-am stricat, ştiu doar că l-am avut o perioadă apoi dintr-o dată a dispărut. E interesant cum amintirile se înfăţişează
în faţa noastră. În loc să clarifice ceva din trecut, ele afundă totul in mister. Am început şcoala şi am avut primul meu calculator unde puteam
avea câtă muzică voiam. Chiar înainte de asta, am început să colecţionez primele mele CD-uri. Unele încă le mai am: ASIA, Romania, Holograf
şi chiar Celine Dion, însă nici unul dintre acestea nu se compara cu casetele mele sau cu primul meu casetofon. Vedeţi voi, este o mare diferenţă
între primul casetofon şi primul calculator. La vârsta aceea eram foarte bucuros şi mulţumit pentru ce am primit. Astăzi parcă vrem mai mult şi
mai mult. Mereu apare un produs nou şi parcă nu ajungem să ne bucurăm de niciunul. Am trecut prin multe etape cu ascultatul muzicii, de la
casetofon la Dvd player şi calculator, apoi la telefon şi Ipod, dar nu voi uita niciodată prima piesă ascultată pe primul meu casetofon. Sincer, nu
prea întelegeam tot ce se vorbea în acele piese, tema principală fiind dragostea. La vârsta aceea nu înţelegeam ce-i aia dragoste. Doar ritmurile
muzicii au conservat trăiri pe care nu le puteam înţelege până la capăt.
Ţin minte multe lucruri pe care le-am făcut pentru prima oară: când am mers la grădiniţă, la şcoală, prima oară când mi-am rupt mâna, prima
mea bicicletă, prima carte, primul calculator, primul costum, primii prieteni, primul sărut, prima nota de 5 şi aşa mai departe. De ce am ales
dintre toate experienţa mea cu primul casetofon? Nu ştiu exact. Poate că a fost primul lucru care mi-a venit în minte, sau poate pentru că
muzica e o parte importantă din viaţa mea.
Lucrurile pe care le faci pentru prima oară îţi rămân în minte mai ales pentru ceea ce ele simbolizează. Poţi să mergi pe bicicletă de sute de ori,
dar în minte îţi va rămâne doar prima oară când ai reuşit să-ţi păstrezi echilibrul, prima oară când ai căzut de pe bicicletă, prima oară când ai
intrat într-un gard. Aşa s-a întâmplat şi cu mine. Ţin minte prima oară când am pus o casetă, prima oară când m-am speriat că nu merge, prima
oară când banda casetei s-a prins în casetofon. Acestea sunt momente din viaţa mea de care râd şi acum, şi nu pentru că mi se pare amuzant
ceea ce s-a întâmplat, ci doar pentru că mă bucur că s-a întâmplat.
Mă bucur că pot împărtăşi lumii o frimitură din viaţa mea deoarece, dacă nu povestim celorlalţi aventurile noastre, lumea ar rămâne fără
poveşti. Voi ţine minte mereu primele mele obiecte şi primele mele decizii pentru că aceste prime lucruri îmi construiesc caracterul şi pot să
învăţ din greşelile anterioare.
Îmi place să cred că, atunci când voi muri, undeva în fundal se va auzi aceeaşi muzică ce a cântat când m-am născut, vestind lumii că m-am
stins.
Victor Cobuz, 14 ani
Șc. cu cl. I-VIII Nr. 4, Regina Elisabeta, Rădăuți
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Prima lumină
Bip-urile aparatelor de la spital şi picurii de ploaie de noiembrie mă trezeau din somn. Eram în acelaşi spital, în acelaşi salon de doua luni şi
tot nu vedeam. Nu văzusem niciodată, de fapt, fiindcă, aşa m-am născut, oarbă, şi aşa voi muri, cred eu. Părinţii şi doctorii încă mai speră, eu
nu. Atâta timp cât pot să-mi imaginez toate lucrurile pe care nu le văd, spun că sunt bine. Într-adevăr, mă întreb cum sunt ele în realitate.
Întotdeauna mi-am dorit să văd cum arată cerul fiindcă am auzit că e atat de mare, că nu mi-l pot imagina. Operaţia are loc peste 10 minute şi
nu am deloc încredere în doctori. Până atunci mă joc cu degetele şi cu pijamaua. Asistentele încearcă să mă adoarmă. După câteva minute
eforturile lor dau roade. Când mă trezesc constat că sunt tot oarbă, fiindcă nu pot să văd nimic. Mama îmi şopteşte că totul va fi bine după cemi vor lua bandajul de pe ochi. Aaaa… deci ăsta e motivul. Cineva îl dezlipeşte şi simt o lumină puternică venind spre mine. Parcă am orbit din
nou, însă de data aceasta nu e întuneric. Mă întreabă toţi dacă văd ceva, iar eu le spun că întrezăresc o lumină. O las să mă învăluie treptat. E
caldă şi moale. Miroase a cireşe coapte. Mă mângâie şi mă îmbrăţişează, în timp ce îi aud pe cei dragi foindu-se în jurul meu. Mă pisează cu
întrebări: Vezi ceva? Orice? Răspunde!
Nu prea am chef de discuţii aşa că nu răspund. Închid ochii cei orbi ca să poată fi mângăiaţi de lumina cea dintâi.
Dalia Copaciu, 14 ani
Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Cluj
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Primul meu contact cu… realitatea
Sunt aici. Începutul este întotdeauna cel mai greu. Trebuie doar să știm să-l recunoaștem, să-l acceptăm; să știm că îl vrem.
Copiii sunt rupți de realitate. Pentru ei viața e o joacă continuă, un joc de lego construit, un puzzle aranjat, o Barbie si un Ken care au mereu o
casă, un serviciu și o viață împlinită. Noi însă trebuie să construim lego-ul cu piesele potrivite, să fixăm piesele de puzzle la locul lor, să
încercăm pe cât posibil să avem o viața ca a lui Barbie și Ken. Din cauza asta, de cele mai multe ori, refuzăm. Refuzăm să luăm din gara
Adolescenței trenul spre Eștiunadultacum. Și poposim prin alte orașe, ca Nuvreausăfiumare sau Numaisuport sau Lăsațimăsămitrăiesccopilăria, și
preferăm să ne pierdem în amalgamul de speranțe, conștientizând, în mod paradoxal, că tot acolo vom ajunge. E un drum lung, mereu existent,
care ne obosește. Ideea e că, atunci când suntem copii, nu-l realizăm; suntem prea ocupați să trăim. Ne place să fim copii.
De îndată ce ne dăm seama că suntem în gară, că trebuie să plecăm, că renunțăm la copilărie, la cel mai frumos mod de a ne bucura de cine
suntem si ce facem, ne lovim. Ne simțim loviți. Eu mă simt lovită. Simt cum mă izbesc de toate semnele acelea de întrebare, ca și de neputința
de a le găsi un răspuns. Până acum mi s-a spus cum să vorbesc cu oamenii, cum să mănânc, cum să merg pe stradă. Dar toate astea s-au
schimbat. Acum de ce nu-mi mai spune nimeni cum să îmi învăț la istorie sau cum să sărut?
E frig aici. Și sunt mulți ca mine, și nu îndrăzneam să spunem un cuvânt unul celuilalt. Dar vorbeam cu gândurile noastre. E o lume de
nebuni.
Nimeni nu ne învață cum să fim oameni, cum să trăim, cum să iubim, cum să luăm un măr din vârful pomului, cum să zâmbim, cum să
muncim, cum să ne dăruim, cum să alergăm, cum să țipăm, cum să ne împlinim, când să vorbim, cum să strângem în brațe, când să ne amintim,
cum să ne fie frică, cum să ascultăm, cum să gândim, cum să ridicăm o frunză, cum să aprindem o țigară, când să așteptăm, cum să respirăm,
cum să închidem ochii, cum si când să râdem sau să plângem, cum să nu sforăim şi…da, cum să fim oameni. Hai să trăim! Cum știm, cum
putem!
A fost el cel care mi-a zis toate astea…
Întotdeauna e un el. Și el e biletul meu.
Trecusem de multe ori pe lângă el, dar nu îl vedeam. Nu cum îl văd acum. Are ochii de culoarea albastrului marin și mereu am senzația că mă
înec în privirea lui. Nu e vreun text de dragoste leșinat de siropos. E doar un adevăr… Aș vrea să nu se mai uite așa la mine, să nu îmi mai
zâmbească, de fapt, să nu mai facă nimic. Îi ador orice gest, orice mișcare, orice moment în care inspiră si expiră. Dar nu vreau să mai știu cât e
el de genial, vreau doar să tacă.
I-am zis de mii de ori că nu poți să treci prin viață fără sentimente, fără să simți că îți e greu, fără să te plângi că nu poți să faci față. Mi-a
zâmbit și mi-a spus că sunt simpatică. S-a uitat lung la mine și am plecat. O să plec ori de câte ori e nevoie…
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Mă judecă de fiecare dată când are ocazia și îmi spune că nu îl interesează ce fac. Nu trebuie să îl intereseze. E de părere că dacă stăm să ne
uităm la viața celorlalți, riscăm să o pierdem pe a noastră, că dacă nu țipăm sau dacă nu dansăm acum, nu o să mai avem timp. Nimeni nu ne
așteaptă. Nimeni nu ne spune în ce tren să urcăm, încotro să mergem sau ce trebuie să facem. Suntem toți singuri. Suntem singuri împreună…
Nu-mi place când e frig.
Încerc mereu să-mi fac curaj să-i zic și eu tot ce cred, tot ce simt. Dar mereu e ceva care mă reține. El e unul dintre cei care vorbesc. Eu nu. El
spune asta tuturor. Eu cred doar în ceea ce spune el.
A venit acum două minute iar, să-mi spună să am grijă de mine și să-mi zâmbească.
Știe că plec. Nu i-am zis nimic, deși îmi fierbe tot sângele din inimă și face să doară. Rău. Vreau acasă. Doar că nu mai am „acasă”. Dar mă
duc. Atmosfera s-a mai înseninat, dar chiar nu vreau să mai stau. S-a făcut zece și jumătate, trenul a venit, iar eu nu sunt gata. Niciodată nu voi
fi. Dar întotdeauna o să-i mulțumesc.
Clara Clipea, 17 ani
Colegiul Naţional Nicolae Titulescu, Pucioasa, Dâmboviţa
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Primul meu an de completă, arzătoare vară
S-a desprins de mine ca o peliculă subţire de zăpadă. De departe, părea că alunecă ușor, grăbindu-și parcă la fiecare secundă căderea. Tăcerea
de gheață făcea până și ideile să trosnească. Pulsul inimii mele se accelerase deja atât de absurd, încât bănuiam pământul de sub tălpile mele
fragil ca o frunză, iar trupul meu, străin și imposibil de dirijat. Nu simțeam nici teamă, nici că timpul se pripea să mă învăluie în necunoscut.
Totuși, emoția și mișcarea din jurul meu mă paraliza, încătușându-mi până și regularitatea cu care obișnuiam să respir.
De aproape, totuși, nu părea că alunecă ușor, ci dimpotrivă, părea că se agață cu îndârjire de mine, într-un mod care putea ușor trece drept
egoist și primitiv. Umerii mei se transformau în stâncă, roci înțepătoare care împiedicau desprinderea. Fiecare celulă a mâinilor mele se simțea
privată de orice libertate anterioară, de orice putere. Întreg trupul meu se vedea înstrăinat de orice rol avut, abandonat în favoarea transformării
sale în ceva cu totul și cu totul neașteptat. Nu simțeam neapărat regret, cât eram străbătută de conștientizarea faptului că această despindere nu
va putea fi niciodată înlocuită sau negată.
Pe acest fundal neînțeles și interpretabil, bazat pe ore ce păreau mult prea lungi, se auzi un sunet prelung ce imita adâncile crăpături ale
pământului și foșnetul lemnelor uscate. Deodată, am văzut-o, întreagă, prăbușită la marginea tălpilor mele. Zăcând, se înfățișa privirii mele
neputincioasă și tristă și țesută în amintiri.
M-am aplecat spre ea.
Mâinile care se întindeau să o prindă erau noi. Culoarea lor era mai pală, mișcările deveniseră subit mai sigure și mai bine coordonate.
Degetele imitau atât de bine cursivitatea ploii că se puteau confunda cu căderea acesteia pe timp de furtună. Până și căldura lor se modificase,
trădând acum un echilibru și o chibzuință mai elaborată, parcă mai veche.
Am atins-o ușor. Nu s-a văzut nicio tresărire. Am prins-o, cu o încordare care se instalase brusc. Am ridicat-o.
Mirosul ei îmi deschidea ochii spre o viziune a trecutului. Se puteau desluși parfum de copilărie, de joc și de culoare. În fiecare cută stăteau
însemnări, ca pe o adevărată hartă. Amintirea poveștilor de „noapte bună”, a poeziilor, a plimbărilor de primăvară, toate, toate erau încrestate
acolo ca într-un uriaș Larousse. Greutatea ei îmi electriza până și orizonturile văzului. Dintr-odată, un amestec de sentimente s-a năpustit să mă
sufoce. Să fi fost regret? panică? frică? Totuși, pe lângă această complexă mixtură, mai era și o presimțire care înflorea ca dintr-o sămânță:
acceptarea.
Ochii mei deja obosiți începuseră să lăcrimeze. Am cuprins-o cu brațele întregi. Nu știu cum ai numi-o tu, poate îmbătrânire, poate... nu știu,
dar eu o numesc prima mea piele. Și tocmai căzuse.
M-am așezat încet jos, sprijinindu-mă pe genunchi. Am aranjat-o. Nu am îndrăznit să mă eliberez de tăcere nici măcar cu un suspin.
Liniștea celei ce tocmai căzuse.
Am zăcut acolo amândouă. Eu – cu viața răspândită în fiecare respirație, iar ea – mică, fără putere. Ăsta era răspunsul transformării: ea, prima
mea piele, devenise neîncăpătoare pentru un interior mereu crescând.
Am stat acolo o oră, două, o noapte... Când am reușit în sfârșit să mă ridic, nu numai că de afară se auzea un cântec stins de vioară, dar nu
mai simțeam povara pielii, ci vedeam doar cum începe să semene tot mai mult cu un cocon viu colorat și învăluit în strălucire.
.Era iulie în calendare când a început primul meu – primul meu an de completă și arzătoare vară.
Andra Coldea, 17ani
Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Cluj
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Prima mea rază de soare
Îmi este foarte frică… În următoarele zile urmează să se decidă soarta mea.
Sunt o persoană tristă….Cu câtva timp în urmă am fost victima unui accident care a fost atât de crunt încât am ajuns pe masa de operaţii
pentru a-mi fi salvată vederea. Îmi e frică gândindu-mă că poate nu o să reuşească, că poate o sa rămân aşa pentru toată viaţa şi că nu o să mai
văd niciodată ceea ce-mi plăcea mereu să privesc: razele soarelui.
La vârsta de cinci ani eram un plod neastâmpărat şi plin de viaţă ce se bucura de fiecare lucru şi de fiecare din jurul său. O speriam mereu pe
mama pentru că plecam de acasă fără să-i spun, dar îl aveam pe Rex care „mă turna” mereu. Vreţi să ştiţi cine era Rex? Era cel mai bun tovarăş
al meu. Vreţi să ştiţi unde dispăream frecvent?
În spatele casei aveam un mic iaz şi-mi plăcea să merg acolo, să mă ascund după papură şi să privesc uimită viaţa agitată a broaştelor. Le-am
şi botezat pe câteva dintre ele. Era una grăsuţă, îi ziceam Gogoşica, una era ochioasă tare, asta era Albăstrica, şi, cea mai drăguţă dintre toate,
era Jucăuşa deoarece sărea tot timpul pe mine. Mergeam acolo, dar ascultam doar, şi printre orăcăituri mi se părea că înţeleg povestea fiecărei
vietăţi şi mă gândeam la mine. Mai erau şi alte lucruri care îmi plăceau atunci. De exemplu, iubeam enorm să privesc bolta înstelată. O luam
mereu pe surioara mea pe băncuţa din faţa casei să privim curioase carul mic şi carul mare. Ştiţi… aveam şi steluţa mea, îi ziceam Suzi. Îmi
plăcea să văd cum îmi zâmbea. Adesea mi se părea supărată pe mine deoarece se tot ascundea. Acum nu mai ştiu dacă e tristă sau fericită. Îl
mai rog din când în când pe tata să-mi spună ce mai face.
Venirea serii mi se părea ceva obişnuit; nu o mai aşteptam cu aceeaşi nerabdare. Ceea ce mă făcea să uit de tristeţe era cartea din care îmi mai
citea mama, PRINŢUL FERICIT.
M-a durut mult timp sufletul pentru că nu mai sărbătoream la fel ziua surioarei mele. Nu mai vedeam acele lumânărele aprinse pe un imens
tort pe care scria cu ciocolată „LA MULŢI ANI!”.
Să povestesc cum s-a întâmplat totul: aveam doar cinci ani, dar îmi amintesc fiecare detaliu. Am intrat tiptil, tiptil, în laboratorul tatălui meu
deşi ştiam prea bine că nu am voie acolo. În fiecare zi încercam uşa şi în fiecare zi o găseam încuiată. Dar în acea zi nefastă, atunci când am
împins cu forţele mele de copil- aproape inexistente, ce-i drept, uşa s-a deschis. Grăbit fiind, tatăl meu uitase uşa deschisă, pentru prima dată şi
singura care a contat cu adevărat. Am păşit în sanctuarul imaginilor pentru că acesta era de fapt atelierul de fotografii... Înainte să întind mâna
pe masa de pe care mi-a căzut în ochi substanţa ce m-a nenorocit, am văzut în faţa mea poze cu mama, tata, prietenii noştri şi îmi amintesc
perfect ultima imagine vizualizată: fotografia cu zâmbetul surorii mele.
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De atunci şi până acum n-am mai văzut nimic şi-mi este frică gândindu-mă că şi de acum încolo va fi la fel. Dar vine doctorul... îl aud
apropiindu-se şi îi simt răsuflarea caldă pe pielea mea. Simt cum încet îmi desface bandajele şi mi-e frică din nou.
Deschid ochii şi văd ceea ce îmi doream de multă vreme: prima mea rază de soare, zâmbetul surorii mele. De după perdeaua ţesută din
lacrimile mele se iveşte un surâs fermecător căruia sufletul îi şopteşte: „copile, ai un viitor plin de lumini, plin de culoare!”.
Deschid ochii cu mai mult curaj şi văd în jurul meu doar o cămăruţă destinată iubirii, fericirii şi mai ales speranţei. Mă şterg de picăturile
incolore, şi ce credeţi că văd? O femeie căreia eu îi croisem de mică o aură de basm... şi anume mama. Acum mi se pare că văd nişte liniuţe ce iau apărut pe lângă ochii micuţi, dar foarte luminoşi , care parcă întotdeauna îţi spun ceva. Stau, mă uit şi mă simt un pic rătăcită, nu ştiu ce să
fac, ce să zic şi mai ales de unde să încep...Oare de ce nu mă ridic de pe imensul şi urâtul ăsta de pat să sar în sus ca un ieduţ? asta e întrebarea
pe care mi-o tot pun de când vrăjitorul întunericului m-a eliberat din subsolul tristeţii... Nu pot să vă spun după câte secunde, minute sau chiar
ore am auzit un glas plin de iubire dar care tremura intens spunându-mi încetişor si calm:
‒ Puişorul mamei, eşti bine? Te rog zi-mi un cuvinţel!!!!
Am început să plâng în hohote. Şi, pic, pic, pic... câteva steluţe cad pe obrăjorul meu... Mă uit în sus şi observ că acele steluţe microscopice
provin de la EA... de la mămicuţa... aşa o dezmierdam eu... Strig plină de emoţii:
‒ Mama, mămica, mămicuţa.......văd!!!Şi sar în braţele ei simţindu-i mângâierile, căldura sufletului...
‒ Of, of, of, micuţa mea.!... atât am putut auzi .
Am înnotat în marea viselor până când... până când…
-Hei,trezirea!!!!! mi-a ţipat zăpăcita rază de soare.
‒ Ce e? Ce s-a întamplat?
‒ Ai vizitatori, fă-te frumoasă... uite-i vin...
Raza dispăru, iar în urma ei au apărut mama, tata, surioara, bunicul... toţi. Eram năucă de fericire nu ştiam la cine să sar prima dată în braţe,
dar nici n-am avut timp să mă gândesc că toţi au sărit să mă îmbrăţişeze... şi ghiciţi cine era in spatele lor?...nebunul meu tovarăş, REX. L-am
luat în braţe pe ghemotoc şi nu i-am mai dat drumul... Dar iată că a sosit momentul despărţirii. Of, ce rău mă simţeam...
‒ Iar plecaţi? Iar rămân singură?
‒ Lasă, puişorul mamei, mâine mergi acasă... mă încurajă mama...Şi-au plecat...
După o noapte lungă şi soseşte şi mult aşteptata dimineaţa a părăsirii locului care mi-a oferit o a doua şansă. Îmi pregătesc băgăjelul şi în
câteva minute apare mama...
‒ Hai, micuţo, mergem acasă!Am sărit în maşină fără să spun un cuvinţel. Greu îmi părea drumul spre casă.
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Am ajuns în sfârşit... Nici nu vă daţi seama ce am făcut prima dată? Rafturile cu jucării mă aşteptau, dar asta nu mă mai interesa acum.
Trebuia să fac ceva deosebit. Deja trecuse ceva timp şi eu nu făcusem nimic. Dar ce importanţă avea? Puteam vedea şi asta conta.
Într-un sertar am găsit albumul cu fotografii. Am retrăit momentele frumoase, privindu-le acum: părinţii mei cu ani în urmă, bunicuţii, eu,
scăldată de soarele blând al muntelui sau de uşoara sclipire a lacului, imensul tort şi zâmbetul surorii mele pe care doar mi le imaginam pe
atunci şi multe alte lucruri ce nu le puteam vedea în acele clipe. Pe moment m-am simţit un pic rănită de soartă, dar mi-a trecut, deoarece m-am
gândit că pot recupera clipele sau măcar le pot retrăi prin micul album.
În completarea albumului cu fotografii am decis să încep scrierea unui jurnal care să conţină trăirile mele din perioada nefastă în care mi-a
lipsit „lumina”. Sunt consecventă în descrierea cu detalii a experienţelor mele trecute şi îmi doresc să realizez acele pagini cu multă migală
dând frâu liber trăirilor interioare, aşternându-le pe hârtie pentru a nu uita nicicând acele momente.
În acest moment râd şi plâng. Râd pentru că mă gândesc la ce „făţucă” voi face când, peste timp, îmi voi citi partea jurnalului care ţine de
trăsnăile facute (jocul cu broscuţele, nebuniile alături de Rex) şi plâng deoarece voi avea de trecut şi prin câteva secvenţe de întuneric...
Ajunsă în clasa a-XI-a, am recitit recent câteva pagini din jurnal şi acum văd cu alţi ochi tot ceea ce mă înconjoară, dar, mai ales, îi dau
dreptate poetului L. Blaga... Fără lumină nu putem cunoaşte multe aspecte esenţiale ale existenţei!!!!!!!!!!
Ana Ramona Costantin, 18 ani
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Prima mea călătorie în palma mâinii stângi
PROLOG
…Aburii unor cuvinte grele spuse la întâmplare se loveau în aerul rece al dimineţii. Veneau de departe şi aveau acel ecou precum o zbatere
de aripi ce a împrumutat pentru o clipă lumina din pumnul copilului, nisipul din palmele lui, firele de praf adunate în şanţurile din palma
stângă. Liniile şi drumurile se văd anevoie. Pe acolo se merge. Pe palma mâinii stângi. Drumul începe şi se sfârşeşte odată cu oboseala degetelor
înţepenite pe ceasul deşteptător şi, când cel adormit se trezeşte, îşi dă seama că somnul a durat prea mult… că doarme de prea mult timp. Vede
cum mersul luminii dimineaţa se întrepătrunde cu mersul picioarelor desculţe, se împiedică de fuga uşilor trântite, alunecă şi se rostogoleşte
afară.
Urmăreşte cum paşii celor care stau în loc se numără singuri. Şi sunt cei mai de încredere. Întotdeauna te aduc de unde ai plecat fără ca măcar
să îndrăznească să se mişte, să se târască prin nisip şi prin şanţuri, să calce drumurile brăzdate de linii adânci. Acolo. În palma mâinii stângi.
***
Văzuse prea multe, şi încă de la distanţă. Capacele de la sticlele de bere se rostogoleau spre el cu zgomot metalic, apoi îşi încetineau mersul şi
se lăsau, în cercuri, la pământ.
Le privea ca pe nişte monede învelite în poleială aurie şi strălucitoare. Monede de ciocolată. I le dăruise cândva măscăriciului din colţul
străzii. Acesta le-a privit, le-a răsucit în vârful degetului, făcându-le să pară mici sori, şi a început să aplaude. Avea să-şi înlocuiască nasturii
vechi ai costumului său de măscărici cu monede de ciocolată. Aurii si strălucitoare.
***
Oamenii nu păstrează. Uită sau ascund, iar apoi caută cu mâinile goale; dând la o parte pământul, caută aurul şi Măscăriciul îl are. El nu
trebuie să cadă în genunchi pentru cine ştie ce luciri subterane: monede de aur ascunse în pământ. El le ţine în palmă. În palma mâinii stângi.
Când doarme, le strânge la piept. El le are. I le-au dat tot ei, plătind tribut unei măşti colorate. Dacă tot aveau puterea absolută, atunci
Măscăriciul trebuia să-i amuze. Dar el i-a păcălit. I-a păcălit pe toţi şi a plecat.
A plecat…
A plecat?
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A plecaaat!!!
CAPITOLUL I – în care începe, în sfârşit,
CĂLĂTORIA
– Lumea care te leagă, te leagă în sfori. Legat de pământ. Fără suflet. Peste tot. Oriunde plouă şi unde e noroiul acela în care eşti obligat să
calci, pentru că cineva vrea să laşi urme ca să ştie unde să te găsească. Şi o să te găsească, dar fuga durează de prea mult timp şi nu se ştie
niciodată când o să se termine.
‒ Nu vreau să mă găsească! Se spune că atunci când te găseşte se mai termină un drum, iar la capăt de tot mai flutură un fanion...
...şi oamenii se apleacă, îl smulg din pământ cu putere şi încep să caute.
‒ Trebuie să plătească tribut. Alte vremuri…
‒ Să plătească, sau să cumpere?
‒ Ce să cumpere?
‒ Să-l cumpere pe el: Jucătorul de Cărţi.
‒ El întoarce cărţile de fiecare dată… şi se face după voia lui.
‒ Din cauza asta pleacă oamenii în călătorii?
‒ Ca să nu fie găsiţi.
‒ De Jucătorul de Cărţi?
‒ Da.
‒ El ne aleargă pe toţi?...
‒ !!!
‒ Şi Măscăriciul? Căutaţi-l pe Măscărici! Găsiţi-l!
***
Călătoria începuse de ceva vreme. Roţile alunecau pe asfaltul umed. Se roteau toate în acelaşi timp, în acelaşi sens, cu atâta precizie şi
rapiditate încât scăpau vederii. Dacă fiecare roată şi-ar fi ales propriul sens de rotire, desincronizarea aceea nu ar mai fi dus nicăieri, ar fi fost
doar zgomot. Zgomot furios, întrerupt la răstimpuri de câte un strigăt, când vehiculul s-ar fi afundat în şoseaua aceea lichefiată.
Deşi văzuse atâtea în cei 54 de ani ai săi, îi părea că se află pentru prima oară în faţa a ceva de neoprit, într-o continuă rostogolire pe un drum
drept, asfaltat fără greş, negru şi alunecos, ca o pată lucioasă, şerpuitoare.
CAPITOLUL II – în care paşii celor ce
stau în loc se numără
singuri
Era drumul de la serviciu - acasă. Lucra la o fabrică de ciocolată. Nu îl chema Charlie.
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Trist.
Nimeni spre nicăieri.
Niciodată.
CAPITOLUL III - în care călătoria în
palma mâinii stângi
ia sfârşit
Jucătorului de Cărţi nu puteai să îi plăteşti tribut. Nici chiar dacă înainte l-ai fi găsit pe Măscărici şi i-ai fi luat tot aurul. Ar fi fost doar poleială
aurie şi strălucitoare din care s-ar fi scurs, topită de căldura palmei stângi, ciocolata. Monede de ciocolată. Măscăriciul i-a păcălit pe toţi… Pe
toţi!
În dimineaţa când maşina gonea pe drumul asfaltat fără greş, el nu ştia că aceea avea să fie ultima lui călătorie. Fabrica de ciocolată dăduse
faliment.
Cel pe care nu îl cheamă Charlie regretă. Îi pare rău că nu a ştiut să facă şi el aur la fabrica de ciocolată. Ar fi fost aşa de simplu!...
N-ar mai fi trebuit să alerge după Măscărici şi i-ar fi fost mai uşor să-l lase pe Jucătorul de Cărţi să ajungă la el. N-ar mai fi fost nevoie să
călătorească zi de zi pe şoseaua ca o pată lucioasă, şerpuitoare.
Acolo, în palma mâinii stângi, drumul urma oricum să se sfârşească.
Să se sfârşească…
Să se sfârşească?!?
Să se
SFÂRŞEASCĂ!!!
EPILOG
Ştia că cineva, cândva, îl va găsi şi se va termina. Degetele înţepenite pe ceasul deşteptător vor fi dibuit de mult mecanismul şi, reuşind să
oprească zgomotul, va fi linişte.
Va fi linişte…
Va fi linişte?!?
Noapte bună!
Adina-Maria Dumitru, 17 ani
Colegiul Naţional Nicolae Titulescu, Pucioasa, Dâmboviţa

145

Primele dileme

Prima mea primăvară
Probabil titlul meu va fi catalogat drept inofensiv şi fără gust, dar asta doar de către persoanele care uită să privească esenţialul, şi
interpretează totul după aparenţe, uneori înşelătoare. Şi cu siguranţă am avut şi eu parte de primăveri destule, dar pe care nu le-am putut
savura precum ceilalaţi, nu am putut decât să mă desfăt prin a simţi razele calde ale soarelui pe chipul meu şi mirosul parfumat al florilor de
primăvară fără a le putea distinge culoarea atât de vie… nu am putut decât să ascult poveşti care descriau cu atâta sensibilitate şi delicateţe
frumuseţea acestui anotimp când natura începe să înflorească din nou, nu am putut decât să simt vântul strecurându-se prin părul meu
ciufulit… nu am putut ceea ce voi toţi puteţi.
Bănuiesc că nu ştiaţi că în mintea unei persoane care nu are capacitatea de a vedea, lumea înconjurătoare arată exact ca un haos, un puzzle de
forme diferite ce au pe fundal o simfonie infinită şi unică, un cor alcătuit de zeci de voci. Astfel a fost viaţa mea timp de şaptesprezece ani...
Oare v-aţi putea imagina? Cum atâta timp nu aţi putea să vă vedeţi propriii părinţi, prietenii, propriul chip… să trăiţi într-un vis încurcat...
căci a fi orb este exact ca o visare continuă, în care devii stăpânul imaginaţiei şi tu alegi cum să arate lumea ta, tu alegi formele tuturor
lucrurilor, având ca unelte mirosul, auzul, şi simţul tactil…
Ca orice om, am învăţat şi eu ce este urâtul şi frumosul, dar cu ajutorul puterii auzului, după delicateţea vocii. Ştiaţi ca oamenii orbi recunosc
persoana doar auzindu-i vocea?
Acest lucru m-a ajutat în descoperirea celor mai minunaţi oameni care au fost în viaţa mea, o umbră pe care am iubit-o şi multe culori care
mi-au fost dragi…
Aceasta a fost lumea mea şi am savurat bucăţi din ea de o sută de ori mai mult decât voi, ca şi când voi toţi aţi fi fost cei orbi şi eu singura
persoană care putea să vadă, iar toate momentele frumoase pe care nu puteam să le văd le-am simţit de o sută de ori mai intens decât aţi fi
făcut-o voi, iar pentru acest lucru vă compătimesc pentru că lăsaţi să treacă pe lângă voi atât de multe frumuseţi.
Prima mea primăvară a fost ca un vis furat din cele mai ascunse locuri ale timpului, dar ca să fiu înţeleasă mai bine, trebuie să ştiţi că prima
oară când am putut vedea am fost exact ca un bebeluş care s-a născut din nou. Pentru mine începea o nouă aventură a vieţii, totul era atât de
amestecat, plin de spontaneitate şi culoare... La început am fost confuză şi chiar speriată, o parte dintre lucruri fiindu-mi străine, dar, cu timpul,
m-am obişnuit, iar când ceaţa a început să se ridice, nu am mai fost derutată… Umbra pe care o iubeam mi-a fost alături în cel mai important
moment al vieţii mele, a fost de asemeni prima pată de culoare absorbită în această lume.
O primă primăvară este aceea în care se regăseşte bucuria unui copil de a atinge petalele florilor, admiraţia pentru culorile vii ce le însoţesc,
frumuseţea inimaginabilă a ierbii ce se joacă în bătaia vântului. Este bucuria unui copil de a vedea pentru prima dată soarele care îi încălzeşte
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faţa, cerul albastru, stelele, lumina, căci în atâţia ani de întuneric ajungi să fii înfometat de lumină precum un demon flămând, râvnind la
devorarea unui suflet, deşi, mă întreb, oare câţi oameni mai savurează lumina într-o asemenea necontenită poftă?
Probabil nimeni, căci atunci când ajungi să ai tot ce îţi trebuie, tu, ca om oarecare, treci prin viaţă cu indiferenţă, ca un călător grăbit, exact ca
atunci când te grăbeşti să nu pierzi trenul, te îndrepţi cu grabă privind doar înainte, spre sfârşit, uiţi să priveşti în stânga, în dreapta sau în
urmă, şi la sfârşit cu ce te alegi? La sfârşit, atunci când ajunge să fie prea târziu, îţi dai seama că nu ai reuşit să savurezi o primăvară, o melodie
oarecare, chipul unei persoane dragi, un răsărit de soare, o ploaie la început de vară, şi acestea sunt doar câteva lucruri din toate cele pe care
ceilalţi ar trebui să le vadă, să le asculte, pentru că nu se ştie ce se va întâmpla peste o zi, două, iar timpul este viclean, nici nu observăm când
trece.
Şi totuşi, într-o primăvară am deschis ochii şi am văzut culori, am văzut lumină şi culori.Am putut avea prima mea zi de primăvară ca un om
normal, dar având ceva mai special decât un om oarecare, puterea de a savura viaţa încă de la cele mai mici detalii. În sfârşit am putut să îmi
aleg floarea preferată, de asta dată şi după frumuseţea ei fizică. În sfârşit am putut să îmi văd mama. În sfârşit am putut să îl văd pe el, umbra
mea adorată, umbra mea iubită. El m-a determinat să iubesc toate acestea într-o simpla zi de primăvară, când am putut să-i văd ochii senini.
Şi astfel aventura mea a început. M-am trezit după un vis întunecat şi am ajuns într-un alt vis, de aceasta dată altfel nuanţat, într-un concert
plin de culori.
Cristina Folteanu, 16 ani
Liceul Teoretic Jean Monnet, Bucureşti
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Primul meu… prezent
M-am născut undeva într-un Gând blând, îndepărtat, prinsă într-o celulă a întrebărilor şi a răspunsurilor nedefinite, pe care nu le puteam pătrunde, a
căror luptă nu o puteam controla, al căror vis nu-l puteam înţelege. Parcă eram eu, doar că simţămintele îmi erau amorfe, trăirile conştiinţei coagulate în
nimic, manifestările informe. Eram de fapt - am constatat cu stupoare mai târziu - doar o proiecţie a unui prezent care avea să mi se întâmple, care avea să mă
stăpânească aşa, dintr-o dată, fără să aflu, fără să mi se ceară părerea, fără să îi cunosc metehnele, fără să aleg.
Existenţa mă anticipase, cu toate că la început nu-mi dăduse nicio formă, nu-mi crease niciun alibi care să mă introducă, fără a da naştere la suspiciuni, în
lumea aceea ce urma să mă cunoască aşa cum sunt acum. Eram cumva proiectată în vid, dar, cu toate că nu conştientizam, existam.
V-aţi gândit vreodată cum e să nu exişti? Aşa, pur şi simplu… Eu mi-am pus întrebarea asta de mii de ori şi am rămas surprinsă de neputinţa
mea de a înţelege ,,inexistenţa”. De neputinţa de a mă imagina ,,inexistând”. Am răvăşit enervată toate cotloanele inteligenţei mele relative şi
am tot căutat răspuns. Până într-o zi… când ,,m-am prins”.
De fapt, aşa am fost să fiu. Eram efectiv cuprinsă într-un plan exact, acurat, care nu mai putea suferi modificări. Am continuat să exist în acel logos
primordial până am luat primul contact cu realitatea. O realitate iminentă, ce nu avea altă menire decât să mă proiecteze într-un alt prezent, mai actual.
Această realitate urma să-mi dea o ţintă precisă, o structură imaculată şi o dispoziţie încifrată.
Cine eram eu atunci şi cine sunt acum? De ce nu îmi pot aminti nimic din ,,inexistenţă”…?
Neputinţele noii formule după care exist acum, în teribila ecuaţie a ,,vieţii” , neputinţele cărnii, neputinţele firii nu m-au lăsat să văd dincolo de mine, nu
m-au lăsat să-mi înţeleg prezentul care mă proiectase încă de la întemeierea lumii pe plaiurile lui veşnice.
Acum le înţeleg pe toate. Pentru că acum văd. Peste tot în jurul meu e prezent. Trecutul a fost tot prezent, viitorul va fi tot prezent Viitorul e doar un
clişeu al prezentului . Cel din urmă îl domină pe primul, îl înghite dintr-o dată chiar atunci când crezi că eşti atât de aproape de el… De fapt, viitorul nu e
decât un prezent continuu, o noţiune abstractă pe care nimeni nu o poate ajunge, nici măcar anticipa. Viitor nu există.
Poate nici timp…
Toate vocile astea obraznice din capul meu care puneau întrebări şi tot ele răspundeau, au fost stârnite de unele discuţii pe care le-am purtat
cu oameni de tot felul, pe teme controversate, de-a lungul anilor. Teme mai mult sau mai puţinb puerile, de genul: fatalitate, hazard, imanenţă,
destin.
Cine sunt? Unde mă îndrept? Care e sensul autentic printre milioanele de nonsensuri ale unei lumi pline de coincidenţe? Dorinţa puternică de
a descoperi ce înseamnă de fapt ,,a exista” şi ,,a nu exista” m-a făcut să înţeleg destul de repede că există o analogie substanţială între
inexistenţă şi destin. Asta pentru că oamenii, în genere, se referă la destin ca la ceva ce îţi este hărăzit, stabilit dinainte, la ceva iminent,
dilematic uneori, manipulator, care te pune în imposibilitatea de a îndrepta firul vieţii în altă direcţie, de a face alte alegeri, de a găsi o
alternativă. Atunci, poate fără să conştientizeze, oamenii proiectează destinul în inexistenţă, pentru că el a fost pregătit pentru ,,noi” de la
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început, încă înainte de a ne naşte.
Care e totuşi diferenţa?
Odată intrată în acest sistem multilateral de coexistenţă, nou pentru mine, am fost înconjurată de ceaţă, de negură, de disperare. Încercările eşuate de a mă
salva din mâinile cinicului păpuşar numit de oameni ,,hazard”, de a scăpa definitiv de o fatalitate neputincioasă, mă afundau tot mai mult, îmi luau speranţa,
nu mă lăsau să văd sensul. Peste tot în jurul meu aveam oglinzi, oglinzi , oglinzi. Reflecţia aceleiaşi greşeli, aceleiaşi sorţi, aceluiaşi tragism… Am văzut că
istoria se repetă. Că oamenii nu învaţă nimic, că pun totul sub semnul banalei conincidenţe. Şi deznădejdea mea creştea.
Totul până când m-am întâlnit cu prezentul. Cu primul meu prezent, de fapt.
Când l-am descoperit, am aflat că eram menită să fiu mai mult decât marioneta unui destin absurd, că aveam dreptul la mii de şanse, şanse pe care cei care
treceau grăbiţi pe lângă mine, cu umerii încovoiaţi, cu pumnii strâşi, le ratau de fiecare dată. Totul era să le observ, totul era să nu mă grăbesc, totul era să mă
opresc puţin dintr-o alergare fără noimă, totul era să-mi aduc aminte…de primul meu prezent. De cel în care m-am născut pentru prima dată şi în care voi
intra din nou după ce voi stabili corect soluţiile ecuaţiei.
Diferenţa între inexistenţă şi hazard e substanţială. Prima îţi proiectează un traseu şi îţi oferă mii de repere ca să ieşi cu bine din labirint, în
timp ce ultima te claustrează într-un joc sinistru al imposibilitaţilor, al tragismului, al unor anecdote stupide pe care le inventează aşa, haotic,
pentru tine, ca să nu te plictiseşti. Ca să te atragă cât mai mult, îţi oferă tot felul de kitsch-uri şi surogate spirituale, tot felul de elixire ale fericirii
, punând totul în cârca ,,Norocului” ‒ cea mai mare virtute a destinului.
Cine suntem noi de fapt? Ce-i cu toate oglinzile şi măştile din jurul nostru?
Toată perindarea asta agasantă prin descoperirile cugetului meu încă ucenic e, de fapt, o pledoarie în favoarea cititorilor cu care mă dovedesc
totdeaună suspect de intimă. Vreau să-i fac să înţeleagă. Ar fi păcat să treacă prin viaţă fără să filosofeze măcar puţin cu ei înşişi despre clauzele
acestui mare proces, numit viaţă.
Când mi-am descoperit prezentul care m-a urmat îndeaproape în trecut, care mă urmează şi care mă va urma şi într-un viitor latent, mi-am dat seama că
adevărul era departe de cei care umpleau paharul în cinstea ,,sorţii”. Pentru ei dilema va continua, iar matematica trăirilor înlănţuite va fi o materie la care
vor rămâne definiv corigenţi. Tot mormanul acela de ,,deşart” va deveni un ciclu continuu, o istorie învăţată pe de rost de soartă, norocul îşi va schimba
emblema în nenorocire, iar omul se va zvârcoli degeaba, va cădea în gol.
În universul meu metaforele şi-au pierdut întrebuinţarea obişnuită. Acum au devenit ceva transparent pentru mine, iar pentru alţii o
batjocoră, o derâdere pentru ignoranţă.
Da, acum ştiu…
M-am născut undeva într-un Gând blând, îndepărtat, plutind pe aripile unor palme care mă cunoşteau cu adevărat. Cu siguranţă că acel Gând nu era
gândul destinului neputincios. Era ,,ceva”… mai mult. Existam şi eram faţă în faţă cu primul meu prezent.
Alexandra Ligia Hojda, 15 ani
Grup Şcolar Borşa, judeţ Maramureş
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Primele memorii ale unei adolescente
Era întuneric. Nu ştiam unde sunt şi nici măcar cine sunt. Mă uitam în jurul meu şi vedem doar nişte picioare mici şi mai plinuţe, cu câteva
cute. Aveam nişte mâini foarte gingaşe şi atât de catifelate încât îmi plăcea să mă răsfăţ mângâindu-mă cu ele. Nu prea realizam ce se întâmplă.
Nu îmi plăcea deloc „camera” în care „locuiam”. Vroiam cât mai repede să evadez. Simţeam nevoia să văd şi altceva.
Sentimentele mele nu erau aşa profunde, nici măcar nu ştiam ce înseamnă fericirea, dragostea, ura, exuberanţa şi multe alte stări pe care nu le
trăisem până atunci. Ce ştiam era că vroiam nespus de mult să-mi întâlnesc părinţii. În special pe cea care mi-a dat viaţă, cea care timp de nouă
luni m-a găzduit în pântecele sale.
Era foarte mult zgomot. Toată lumea se agita, iar eu eram cumva obligată să părăsesc mult iubita mea locuinţă. Vroiam să plec, dar, în acelaşi
timp, să mai rămân. Eram indecisă. La un moment dat, toată lumea striga „S-a născut, s-a născut ”, iar eu plângeam în hohote, mai degrabă
urlam. Ceva foarte fin m-a atins uşor, iar două mâini zdravene mă ţineau strâns ca eu să nu fac vreo prostie. M-au dus apoi într-un loc plin de
culori. Atunci nu le puteam deosebi, dar totul mi se părea absolut fabulos. Multe culori, multe lumini, mulţi oameni, altă lume, pur şi simplu.
Priviri blânde se aţinteau asupra mea cu un zâmbet larg pe faţă. Atunci, pentru prima dată, am simţit ce e dragostea, dar ceva mai profund a
fost în momentul când m-am întalnit cu o persoană pe care, efectiv, simţeam că o cunoşteam de mult. Sincer, parcă am recunoscut-o de undeva,
dar când nişte cuvinte mi-au gâdilat delicat urechile, mi-am dat seama. „Mama, puiul meu” s-a auzit de nicăieri. În ochii blânzi ai mamei am
citit un profund sentiment de iubire. Simţeam că ea mă iubeşte cu adevărat, chiar dacă am văzut-o pentru prima dată. Încercam să exprim şi eu
acelaşi sentiment, dar ceva mă împiedica. Nu ştiam ce mă făcea să mă opresc. Se auzeau doar nişte sunete plăpânde care vroiau să îi spună
mamei că şi eu o iubesc, dar în zadar. Ea nu înţelegea ce vroiam eu să-ispun. Speram ca ea să îşi dea seama.
După aproximativ o lună, a urmat botezul. Aşa zisul botez când toata lumea s-a strâns pentru sărbătorirea mea. Multe persoane dragi mamei
şi tatei, dar mai ales mie, erau prezente. Eram entuziasmată şi foarte curioasă aşa încât în timpul slujbei nu am scos niciun sunet. Eram atât de
surprinsă de ce se întamplă în jurul meu încât am uitat că rolul meu este de a face gălagie printre şoaptele celor de acolo. Tot ce îmi amintesc
este momentul când un domn îmbrăcat într-o rochie neagră, lungă până în pământ, m-a luat şi mi-a făcut o baie scurtă într-un vas mic în care,
sigur, nu aveam loc să mă bălăcesc. Baia s-a terminat repede, dar nu am înţeles de ce era foarte multă agitaţie. Mai târziu am înţeles că domnul
acela se numeşte preot şi este unul din slujitorii unui cult religios. O definiţie complexă pentru doar un an pe care nici nu cred că-l împlinisem!
Deoarece mama a fost cea care mi s-a arătat prima, primul meu cuvânt a fost cel pe care l-am auzit şi eu la prima mea întâlnire cu o persoană.
Nu am fost foarte mirată, dar vroiam în acelaşi timp să-l fac şi pe tatăl meu fericit, rostind magicul ,,tata”. Asta s-a întâmplat la vreo şase luni
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când parcă înţelegeam ce e cu mine şi cu lumea. Primele lucruri diferite de celelalte mi-au marcat într-un fel viaţa. Nu pot uita prima rochiţă,
prima pereche de pantofiori, prima fotografie, prima jucărie şi multe alte prime lucruri, dar această primă zi a mea mi s-a părut cea mai
interesantă.
După un timp, s-a strâns din nou foarte multă lume. Am aflat că mi se sărbătoreşte ruperea turtei. O pâine mare, chiar uriaşă pentru mine, s-a
rupt în bucăţi deasupra mea. Probabil că ea era renumita turtă. Toată lumea se cinstea zâmbind, spunându-le părinţilor mei numai lucruri bune
despre mine. Dulcegării precum „frumoasa mea”, „puiuţul meu”, „prinţesa mea” şi multe altele mi le adresau de fiecare dată când iniţiau un
dialog cu mine. Dar tentativele lor nu depăşeau faza monologului. Altceva, în afară de „tata” şi „mama”, nu ştiam să spun, aşa că nu prea
aveau ce să discute cu mine. A sosit şi momentul alegerii celor trei lucruri pe care le plăceam: cheile de la maşină, banii şi stiloul au fost cele trei
obiecte care mi-au atras atenţia. Dau dovadă de plăcerea de a-mi trăi viaţa, dar sunt şi o fată inteligentă, plăcându-mi şi scrisul, învăţatul. Un
început bun pentru tot parcursul vieţii mele pe pământ.
Multe lucruri frumoase s-au petrecut până acum în viaţa mea, dar una dintre cele mai vii amintiri este legată de prima mea vacanţă la mare.
Un loc plăcut, unde pescăruşii jucăuşi, scoicile sidefii, nisipul fin şi soarele imens ne încântau privirile. Pe atunci vorbeam foarte bine, chiar
ştiam să leg cuvintele. Când am zărit nesfârşirea albastră, am exclamat „Ce mare mare!”, cuvinte ce mi-au rămas întipărite în minte. De atunci,
de fiecare dată când poposesc la malul mării, rostesc aceleaşi cuvinte.
A urmat şi întâlnirea cu grădiniţa. La doar doi ani şi patru luni adoram grădiniţa. Cu mulţi copii şi voie bună, nu puteai să te plictiseşti
niciodată. Şi pe cele două educatoare le iubeam ca pe alte două mame ale mele, dar nu în adevăratul sens al cuvântului. Pentru câteva ore
departe de părinţii mei, ele îmi erau ocrotitoare. Serbările îmi aduceau mereu zâmbetul pe buze şi eram bucuroasă când eu eram în centrul
atenţiei fiind aşa mică. Mai greu reuşeam să recit vreo poezie sau să cânt vreun cântec. Niciodată nu voi uita acele momente. În decursul celor
patru ani şi jumătate în cea de-a doua mea casă, au avut loc multe alte întâmplari pentru care mi-ar trebui ani să le pot împărtăşi pe larg. O
primă călătorie în străinătate, la şase ani, a fost un vis devenit realitate. A fost o călatorie plăcută, urmată de multe altele.
Prima mea zi de şcoală a fost foarte tristă. Erau două clase pentru boboceii şcolii. Locuind în centrul comunei, am fost repartizată într-o clasă
diferită de cea a colegilor mei de la grădiniţă. Nu vroiam să mă despart de ei pentru că eram foarte ataşaţi unul de celălalt, aşa că am lăsat
steluţe de argint să înceapă să se scurgă uşor pe chipul meu. Din cauza lacrimilor şi a tristeţii care mă cuprinsese, mama a hotărât să mă mute şi
să redevin colegă oficială cu prietenii mei. Aşa că am fost o învingătoare.
Nu o pot uita pe învăţătoarea mea. Cea care m-a învăţat să scriu, să citesc, cum să mă port şi multe alte lucruri. Pentru mine ea a fost cea care
a dat startul spre un viitor bun. M-a ajutat să mă orientez în viaţă şi să aleg ceea ce e bun pentru mine. Nici profesorii nu sunt nişte persoane pe
care să nu mi le amintesc. Le voi păstra mereu într-o părticică a inimii mele, care va fi răscolită de fiecare dată cand voi încerca să-mi povestesc
viaţa trăită până acum. Voi şterge mereu praful depus pe cărticica mea plină cu amintiri plăcute sau neplăcute. Am participat la numeroase
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concursuri la care am primit şi câteva premii importante pentru mine. Câteva medalii şi mult mai multe diplome sunt rezultatul muncii mele.
Mereu voi fi mândră de ceea ce am realizat în toţi aceşti ani şi sper că si părinţii mei sunt la fel de mândri de mine.
Acum am treisprezece ani. O domnişoară în toată firea sau doar aşa mi se pare. Sunt în clasa a şaptea şi deja încerc să-mi fac o idee despre
drumul meu în viaţă. Liceul, facultatea sunt cele două lucruri la care mă gândesc intens. O carieră de doctor stomatolog este una dintre
posibilele opţiuni. Nu ştiu exact ce vreau să devin, aşa că nu mă pot gândi la altceva. Mă macină fel şi fel de gânduri care îmi pot schimba brusc
viitorul.
Viitorul… o perioadă despre care nimeni nu poate afirma că o cunoaşte. Bun sau rău, viitorul va exista. Mă gândeam în trecut la un prezent
cât mai bun care să îmi lumineze viitorul. Până acum, m-am bucurat în trecut, sunt fericită în prezent şi visez spre un viitor cât mai bun. Tind
spre frumos, spre foarte frumos şi aşa voi face mereu. Nu încetez să-mi doresc mult mai mult decât am. Chiar dacă nu reuşesc de fiecare dată să
am mai mult, mă bucur de ce mi-au oferit părinţii si până acum. Sper ca viaţa să fie una foarte bună, iar când zilele mele se vor sfârşi, voi muri
cu o impresie bună despre ce am realizat de-a lungul anilor.
Andreea – Denisa Iancu, 13 ani
Şcoala cu clasele I-VIII Dridu, jud. Ialomiţa
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Prima mea ... Regăsire de sine
O zi simplă. Simplitatea ei dă candoare sufletului meu. Plouă... Ador ploaia! Sentimentele mi se eliberează din carapacea în care au fost silite a
sta pentru prea mult timp, datorită împrejurărilor sau legilor nescrise din această lume - e singurul moment în care ele pot striga fără a fi auzite,
fiind acoperite de zgomotul şi tăria tunetelor. Deşi aş vrea să am trăiri puternice asemenea fulgerelor, străluciri ce-mi crapă sufletul în mii de
bucăţi, la simpla lăsare a liniştii se reunesc în uitarea nevoită a dorinţei mele de a le ţine închise în eul forţat să se prefacă deseori. Poate
exagerez... În căutarea depăşirii limitelor şi a condiţiei ne e uşor să exagerăm. Când te opreşti din fuga zilnică spre nicăieri şi începi a gusta
plăcerile existenţei tihnite, semnificaţiile se multiplică: estetica implicită a relaţiilor umane profunde capătă o forţă nebănuită, arta devine o
împăcare cu lumea şi cu propriile vise, nu mai poate fi evitată nevoia de contemplare şi instituire a sensurilor pentru tine însuţi. Cât aş vrea să
mă cunosc!
Am amânat mereu aceasta de frică. Mi-era teamă că nu voi reuşi să-mi luminez sufletul. Mi-am format o anumită părere despre mine, mi-am
imaginat anumite însuşiri. Ce se va întâmpla dacă acestea nu există? Am încercat mereu să mă supun trăsăturilor pe care le consider părţi
definitorii mie. Am hotărât deseori să ma analizez în profunzimea sufletului. Dar niciodată nu m-am putut concentra. De câte ori am încercat,
m-am oprit într-un întuneric desăvârşit. Unde aş putea fi eu însămi? Dar sufletul meu? Cum aş putea găsi sufletul-mi adevărat între miile de
suflete pe care le port în mine? Aş vrea să mă regăsesc într-o imagine, într-un zâmbet, într-o amintire, într-o atingere. Însă, acţiunile pe care le
înfăptuiesc în acest plan fizic sunt o urmare a vieţii afective.
Trăim atât de acut sentimentele, încât viaţa noastră devine expresia acestora, trăim între “îmi place” şi “nu-mi place”, “iubesc” - “nu iubesc”,
construindu-ne universul interior şi exterior pe aceşti piloni. Pentru a ieşi din monotonie, din cenuşiul existenţei, vreau să nu mai gândesc
polar, să găsesc frumosul, adevărul, magia care să-mi invadeze conştiinţa dominând-o până-n ultimul impuls. Aşa pot depăşi gândirea duală,
trăirea sincopată. Deşi e aproape imposibil deoarece viaţa ar ajunge la o stare paradisiacă ; lupta cu sine poate fi câştigată prin eliberarea
inhibiţiilor ce blochează panorama realităţii. Şi am simţit în întregul meu suflet acea bogăţie de gânduri ce rar îşi găseşte loc într-un spaţiu atât
de comun. Şi aş putea-o numi revelaţie, dacă n-ar fi prea mult spus. Am ajuns a mă confunda cu personajul “Vieţii ca o pradă” ale cărui
“intenţii asaltau din toate părţile viaţa” pe care o cunoscuse până atunci fără să intre în miezul ei. În opinia naratorului, viaţa e comparată cu o
“pradă care nu cedează dacă nu ştii de unde s-o apuci”. Aşadar, am nevoie de siguranţa ce mi-o poate da doar un moment de linişte în haosul
ce-mi face fărâme atâtea gânduri ce nu se lasă aşternute pe infinitul alb. Dar cine le poate condamna? Trecătoarele gânduri ce-mi stau în eul
naiv şi-i dau speranţe, şi, când le vrei doar pentru un minut... altele le-au luat locul.
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Momentul de început, al aventurii sinelui meu, a început straniu. O ploaie, un picur pe geamul aburit, un răcnet surd în pustietate, un dor, o
răsuflare. Şi toate m-au făcut specială. Le-am văzut în dependenţa lor de cer. Mi-am văzut şi mie dependenţele de ură, disperare, iubire,
singurătate - de tot ce lumea îmi poate oferi.
În continuă intensificare s-a realizat o convertire înspre nimic. M-am dilatat, crescând pâna la o nebunie temporară, la margine de lumină,
unde aceasta este furată de noapte şi din acest prea-plin am fost aruncată nicăieri. Ce sunt eu în faţa vârtejului interior ce mă consumă până la
absurd? Am simţit cum pocneşte viaţa în mine de prea multă exuberanţă, dar şi cum se consumă de prea mult dezechilibru. O explozie într-un
aer iremediabil… Dar oare oamenii care trăiesc pe planul exterior sunt scutiţi de primejdie? Paroxismul interiorităţii te duce într-o primejdie
absolută, iar viaţa e prea fragmentată pentru a rezista. Vorbeam din vise şi dorinţe, din regrete şi aşteptări cu mine însumi.
Sunt experienţe cărora nu le mai poţi supravieţui. După ele simţi că orice ai face nu mai are nicio semnificaţie. Ai atins limitele vieţii după o
trăire plină de exasperare şi gesturile zilnice, aspiraţiile obişnuite îşi pierd farmecul. Nu mi-a zis nimeni că nu va fi uşor. M-ar fi lovit prea tare.
Măcar aşa drumul spre o regăsire de sine a fost pavat cu mine, o cale prin adâncul marelui absurd. Absurdul se naşte din confruntarea dintre
nevoia umană şi muţenia iraţională a lumii, ba chiar mai mult decât atât. Absurdul nu este nici în om, nici în lume, ci în alăturarea lor...
absurdul este singura legătură între ei. Oamenii trebuie să realizeze că sentimentul absurdului există şi că îl pot trăi în orice moment. Înseamnă
că tot ceea ce stiu este că exist, că lumea există şi că sunt muritorare. Dezechilibrul dintre meditaţie şi realitate m-a împins spre acea stare de
“greaţă” pe care o descrie J.P.Sartre: “Atunci m-a apucat Greaţa, m-am lăsat să cad pe banchetă, nu mai ştiam nici măcar unde mă aflam;
vedeam cum în jurul meu se învârtesc încet culorile, îmi venea să vomit. Şi iată: de atunci Greaţa nu m-a mai lăsat, a persistat”. O idee
importantă în filozofie lui Sartre este că omul este liber, ceea ce înseamnă că este şi responsabil absolut. Faptul că omul îşi proiectează singur
existenţa, care nu este totalizată decât în moarte, face ca fiecare situaţie în care se găseşte omul să fie pe măsura sa, să aibă o rezolvare. Există
totuşi trei stări în viziunea lui Sartre, care anulează posibilitatea de a alege: fuga, magia şi frica. Şi am ajuns a mă întreb: Mi-am compromis
libertatea? Asemenea lui Satre care spune că şi-a pus în pericol acest atu: “am vrut şi n-am putut să ridic o hârtie aruncată pe jos. Asta-i tot, nici
măcar un eveniment. Da, dar ca să spun adevărul curat, am fost profund impresionat: m-am gândit că nu mai sunt liber”. Îmi dispare însă
această idee când îmi dau seama că omul poate acţiona liber pentru a-şi susţine valorile create, fiind astfel condamnat la libertate.
Omul are nevoie să se redescopere pe el însuşi şi să înţeleagă că nimic nu-l poate salva de el însuşi. În căutarea pe care o trăieşte fiecare dintre
noi pe parcursul întregii existenţe, acea căutare care se concretizează în regăsirea de sine, m-am pierdut. E paradoxal, dar posibil să te afli într-o
instabiliate interioară. Am avut sentimentul acelei teribile agonii datorate efervescenţelor interioare din care îmi răsar transfigurările ce duc la
sufocare. “Atunci când trăieşti, nu se întâmplă nimic. Decorul se schimbă, oamenii intră sau ies, asta e totul. Începuturi nu există niciodată.
Zilele se adaugă la alte zile fără rimă şi fără motiv, e o adiţiune interminabilă şi monotonă. Nici sfârşit nu există...”(J.P. Sartre). Deci pot spera la
o eliberare continuă a conştiinţei, fără măcar a privi inapoi? Iluzia inefabilului la care sunt supusă uneori se opreşte în faţa dorinţei mele de a
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evolua spiritual. Vreau să transed spre acel univers unde imaterialitatea mă domină. Dar ce importanţă poate să aibă faptul că mă frământ, că
sufăr sau gândesc? Deşi simt că tragedia mea este pentru mine cea mai mare dintre toate, implicit am şi sentimentul totalei mele insignifianţe.
Am acea senzaţie a confuziei absolute!
Nu pot face nicio distincţie şi nicio încadrare, nu pot să înteleg nimic, să apreciez ceva. Sunt în efemeritate, sunt “Străinul” lui Camus, în a
cărui nume se refuză abstractul, un om ce refuză a se supune convenţiilor sociale. Aşadar, mă aflu într-o singurătate invidiuală; sentimentul
părăsirii este posibil într-o lume de neadaptat. Mă simt suspendată în lume, consumată de mine însămi, distrusă de propriile deficienţe sau
exaltări, chinuită de insuficienţele mele; indiferent de aspectele exterioare ale lumii, care pot fi strălucitoare sau sumbre, rămân în aceeaşi dramă
lăuntrică. “A gândi înseamnă, înainte de toate, dorinţa de a crea o lume (sau de a o imita pe a sa, ceea ce înseamnă acelaşi lucru). Înseamnă să
pleci de la dezacordul fundamental care separă omul de existenţa sa, pentru a găsi un teren de înţelegere, potrivit nostalgiei tale, un univers
încorsetat de raţiuni şi luminat de analogii care permit a rezolva divorţul insuportabil.”(Camus) Deci, “nostalgia paradisului e impulsul
fundamental al plăsmuirilor omeneşti” (N.Crainic), mai precis al civilizaţiei şi culturii. Împietrirea, reducţia la o prismă dată este refuzată total
de mine. Sau, poate, asemenea lui Sifis, aflat într-un perpetuu travaliu, desăvârşirea mea stă tocmai în nedesăvârşire... Condamnarea mea la o
urcare infinită, asemeni celei a lui Sifis, îmi va aduce mulţumirea necesară pentru a continua în progresul indispensabil vieţii sau voi fi copleşită
de puterea “zeilor” din prezent? Conştientizarea mea lucidă îmi transformă chinul într-o victorie. Am realizat că-mi pot simţi inima dinăuntrul
meu, pot raţiona că există. Lumea aceasta o pot atinge şi pot conchide că există. Aşa sfârşeşte toată cunoaşterea mea de sine, restul - deducţie.
Totul începe prin conştiinţă şi nimic nu are valoare decât prin ea în acea pendulare calmă şi fecundă înre vis şi realitate, între cer şi pământ am
avut un singur ţel: regăsirea de sine. În adâncurile iernii mi-am găsit propria vară invincibilă.
Ema Iulia Ille, 17 ani
Colegiul Naţional Avram Iancu, Ştei, jud. Bihor
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Prima mea încercare de a defini fiinŃa umană
M-a străpuns până într-un surd abis. Mi-a spulberat esenţa vieţii şi m-a luat cu ea. Mi-a insuflat dorinţa de a nu fi nimic şi m-a lăsat să zac în
întuneric… Eram totul şi nu eram totuşi nimic. Îmi era bine şi rău. Eram punctul comun dintre real şi ireal cu toate că aceste două lucruri sunt
paralele. Atunci o iluzie mi-a străfulgerat privirea şi mi-a conturat o imagine. Era acel gen de iluzie care te face să crezi că totul e real într-o
lume ireală. Simţeam cum o mulţime de lucruri se contopeau în mine rănindu-mi inima. Am continuat să privesc cu atenţie. Părea a fi un un
om. Am întins mâna cu delicateţe şi am încercat să ating cu vârfurile degetelor fiinţa din faţa mea. Atunci, precum un balon de apă, s-a risipit. A
reapărut. De data aceasta an privit fără a încerca un contact. Am aşteptat şi, deşi nu se întâmpla nimic, eram fascinată.
În jurul meu, rând pe rând o mână aşeza oameni. Pentru ei eram inexistentă. Fiecare îşi desfăşura activitatea, fără a reacţiona brusc sau
violent.
Erau fiinţe umane. Unii erau prea mici pentru a realiza ce e în jur. Cu toate acestea erau cuprinşi de o dorinţă arzătoare de a simţi dragoste şi
căldură sufletească. Alţii resimţeau acut nostalgia, sufereau şi pe obrajii lor se prelingeau stropi amari. Parcă nu ar mai avea pentru ce să lupte.
Unii oameni zâmbeau ca şi cum nimic nu ar putea preschimba euforia. Fiecare zâmbet îi hrănea cu viaţă devenind parcă eterni.
Eu mă simţeam nulă. Încercam să văd ce simte fiecare, dar ceva mă împiedica. În momentul acela, aş fi vrut măcar să pot simţi ura, dar nici
acest lucru nu îl puteam face. M-am consolat doar cu imagini. Priveam cum doi tineri renasc prin pură iubire, doar priveam…
Parcă eternul îşi schimbase întru totul sensul şi ei se simţeau infiniţi datorită sentimentelor nesfârşite.
Încercam să mă regăsesc, dar nu reuşeam. Tot ce puteam desprinde erau priviri transparente, săgetate asupra mea.
Oamenii voiau diferite lucruri pentru a fi fericiţi, lucruri trecătoare. Eu voiam să simt din nou viaţa, pulsul, melancolia, încântarea. Era tot ce
voiam, sau aproape tot. În acelaşi timp îmi doream să le arăt că poţi fi fericit prin natura ta ca om, ca fiinţă umană înnobilată de sentimente, dar
nici asta nu puteam.
Am întins din nou mâna, de data asta cu o viteză uluitoare. Aş fi vrut să resimt furia, să mi se accelereze pulsul, ca toată culoarea să fie
sugrumată de ireal şi sângele meu să prindă culoare, acel roşu intens specific lui, de neînlocuit. Din păcate, inima nu era capabilă să reacţioneze,
chiar ea fiind o parte din acel NIMIC.
Am zdrobit imaginile, acestea încetând să mai apară.
Eram din nou singură în întuneric trăind fără viaţă. Respiram des, cu toate astea mă sufocam. Surprinzător, nu mă deranja. Eram relaxată în
încordarea mea. Trupul, mintea şi sufletul meu erau locul unde toate senzaţiile se întâlneau intrând unele în altele. Era fenomenul ce îmi anula
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sentimentele. Era ca o paletă de culori, amestecând toate culorile, distrugeau frumuseţea şi negrul le sugruma pe toate la un loc.
Tot ce puteam face era să îmi doresc, dar într-un mod bizar şi inutil. Cât aş fi vrut să îi înţeleg pe cei care sunt trişti că nu se bucură că pot fi
trişti. Să se bucure că au sentimente.
Am resimţit acel sentiment de străpungere. Atunci am realizat ca acei oameni mă descriau pe mine. Era pentru prima dată când mă priveam
cu adevărat din exterior. Mă redefineam prin imagini. Imagini ce conturau viaţa mea. Aceea pe care, fară să realizez, mi-o înfrumuseţam fie cu
bucurii, fie cu tristeţi. Erau elementele care alcătuiau adevărata esenţă a vieţii înecată în magie.
Oamenii pot dovedi a avea vieţi contradictorii. Cei mai profunzi spun că omul ajută la conturarea filozofiei atunci când începe să îşi pună
întrebări. Alţii tratează viaţa prea superficial, fără a încerca să se autorealize sau să îşi caute un rost. Aceştia trăiesc pentru NIMIC.
Eu cred că omul nu trebuie să filozofeze pentru a simţi viaţa până în cel mai adânc colţ, dar nici să trăiască pentru a mânca şi a se distra. Eu
cred că:
OMUL ESTE FIINŢA CARE SE NAŞTE PURĂ, SE ÎNNOBILEAZĂ DATORITĂ SENTIMENTELOR PE PARCURSUL VIEŢII ŞI, ÎNTR-UN
FINAL, AJUNGE SĂ PIARDĂ TOTUL PENTRU A LUA-O DE LA ÎNCEPUT.
Ana-Maria Ionescu, 14 ani
Liceul de Arte Bălaşa Doamna, Târgoviste, judet Dâmboviţa
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Prima zi a restului vieŃii mele
Tu ai încercat vreodată să dai o definiţie vieţii? Eu, da... încă din prima zi a restului vieţii mele…
M-am născut iubind teribil viaţa, mai mult decât orice altceva, încă o iubesc, la fel ca în prima zi şi probabil voi muri iubind-o la fel de mult.
M-am născut iubind oamenii, cerul, marea, sânul protector al mamei, iubind lumea asta, am îmbrăţişat universul şi mi l-am asumat. Şi
crescând, maturizându-mă, încetul cu încetul, toată dragostea asta pentru oameni a fost zgâriată, lovită, izbită, şifonată de fel de fel de alte
suflete.
Înainte de a mă avânta în lupta cu viaţa, voi căuta în manualul cu instrucţiuni să aflu scopul pentru care am fost creată. Este clar că o Persoană
Superioară aşa de Perfectă, cum este Creatorul meu, nu poate crea lucruri imperfecte pentru scopuri imperfecte. Creatorul meu m-a zămislit
vie, neprihănită.
Tu te-ai întrebat care-au fost circumstanţele în care ai apărut pe lume, sau ai stat să te gândeşti care-ar fi rostul tău pe acest pământ? De ce
unii se nasc în familii avute şi nu ajung să cunoască ce-ar însemna să duci lipsă de ceva, pe când alţii nici măcar nu au cui să zică mama sau tata?
De ce unii reuşesc cu uşurinţa să obţină ceea ce-şi doresc, iar alţii sacrifică totul, pentru ca, până la urmă, să se aleagă cu nimic? De ce unii se
chinuie să creeze frumosul, iar alţii calcă în picioare orice le stă în drum? De ce unii aleargă nepăsători în neştire, pe când alţii se zbat pentru
fiecare secundă? Poate că e prea devreme să aflu răspunsul acestor întrebări, sau poate că n-o să-l aflu niciodată...
Tind să cred că viaţa este o continuă schimbare, un amalgam de sentimente şi trăiri, cea mai dură încercare la care este supus fiecare dintre
noi. Zilnic ne izbim de cele mai diverse situaţii: ne bucuram de victorii, suferim înfrângeri, dăruim iubire, gustăm din amărăciunea
dezamăgirilor şi a viselor distruse, fără ca să ne explicam de ce se întâmplă acestea. Acordăm prea multă importanţă lucrurilor mărunte şi
tratăm cu indiferenţă ceea ce-ar reprezenta într-adevăr o valoare. Alergăm prin viaţă ca printr-un labirint, fără să-i cunoaştem calea cea dreaptă.
Ajungem în intersecţii şi păşim cu nehotărâre pe o potecă, pentru că apoi să privim cu regret în urmă şi să o căutăm pe alta. Ne creăm
stereotipuri şi iluzii, ducem o continuă luptă cu noi înşine pentru a atinge perfecţiunea, deşi suntem conştienţi că ea nici măcar n-ar exista. În
momente de nebunie alegem să ne înarmăm cu cruzime şi să mergem împotriva destinului, împotriva oamenilor dragi, împotriva celor mai
pure sentimente. Ne implicăm în cursul vieţii altora şi dirijăm cu sufletele lor asemeni unor marionete dintr-o piesă ieftină de teatru. Treptat,
omorâm şi ceea ce-a mai rămas viu în noi şi ne transformăm în roboţi. La ce ne-ar mai folosi inima, dacă preferăm să nu mai ducem cont de ceea
ce simte?
Acum mă aflu la cumpăna dintre simplitate şi intensitate a trăirilor răscolite de imprevizibil, am ales în cele din urmă simplitatea, aşa cum mia fost dat şi nu pot spune nici acum, după ce am gustat-o îndelung, că nu mi-ar sta bine cu ea. Surescitată, m-am păstrat în emoţii, fiindcă viaţa
158

Primele dileme
nu încetează să mă uimească şi să mă surprindă în cele mai diferite feluri. M-am născut şi voi muri admirând, palpitând în faţa spectacolului
acestei lumi grele de înţeles, în faţa infinitului, aşadar nu îmi voi stăvili niciodată vâltoarea lăuntrică. M-am născut aşa. Ceea ce am pierdut pe
drum, sau mai degrabă am consumat, a fost firea dinainte, cu biruinţă nestăpânită, nestăvilită, magnet pentru situaţii complicate si pentru
oameni indecişi, neaşezaţi, suspendaţi între lume şi sine. Am avut mereu curajul şi priceperea inconştientă de a mă nimeri în miezul contextelor
străine şi de a mă implica involuntar în rezolvarea misterelor vieţii altora.
M-am întrebat mereu de ce oamenii aleg întotdeauna calea uşoară? Şi am încercat să îmi dau singură un răspuns... poate pentru că omul este
comod, vrea totul, dar nu este dispus să lupte pentru el.
M-am întrebat de unde izvorăşte răutatea? Poate din frica oamenilor de a fi răniţi, astfel, preferă să rănească şi să fie temuţi decât să rişte să fie
ei la rândul lor răniţi.
Am observat de ce oamenii sunt materialişti! Poate pentru că sunt din ce în ce mai superficiali în ce fac, în ce gândesc, în ce simt. M-am
întrebat de ce nu ne dăm seama de adevăratele valori şi de oamenii reali din jurul nostru? Poate pentru că plutim inconştienţi pe valul
trendurilor şi nu apreciem ce este cu adevărat frumos şi pentru că iar ne lovim de superficialitatea omenească...
Eu nu caut decât să fiu fericită.... în rest... în rest căutările mele se rezumă la ceva ce nu caut... culmea…
Nu caut conversaţii cu subtilităţi, deşi dau de ele la tot pasul...
Nu caut cuvinte măreţe, grele de înţeles…
Nu caut dispute şi discuţii în contradictoriu...
Nu caut să pierd vremea, dar câteodată îmi iese şi asta ...
Nu caut să mă plâng de ceea ce am sau ce aş vrea să am şi nu am…
Nu caut să pierd prieteni, deşi uneori am pierdut oameni adevăraţi... din cauza mea sau din alte cauze independente de voinţa mea...
Nu o caut cu lumânarea, dar lumânarea mă mai caută pe mine câteodată ...
Încă mai caut perfecţiunea pentru că sunt perfectibilă şi ambiţioasă.
Nu caut să fiu criticată, cinică sau sarcastică, deşi cei care mă cunosc ştiu că am momente în care chiar sunt...
Nu caut să mint şi nu am căutat asta niciodată... nici nu vreau să o caut vreodată pentru că adevărul e cea mai bună minciună şi adevărul
doare cel mai tare ...
Nu caut decât restul zilelor vieţii mele!
Maria-Alice Poenaru, 17 ani
Colegiul Naţional Nicolae Titulescu, Pucioasa, Dâmboviţa
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Reverie. Sau despre prima mea... Cafea
A lăsat ceaşca jos, rezemându-se mai bine de spătar. Mă privea intens, parcă analizându-mi fiecare fir de păr şi am început să mă simt
nesigură. Am încercat să îmi relaxez muşchii, pentru a nu părea rigidă, dar aşa eram şi mai încordată şi nu puteam privi în ochii lui ciocolatii.
Am problema asta mereu, nu pot privi oamenii în ochi fără să mă-nroşesc. Nu voiam să par şi mai împrăştiată.
M-am încurajat destul de firav şi am adunat toată siguranţa de care eram capabilă, încercând să spun primul cuvânt. Imediat ce am privit
ochii de catifea, toată hotărârea mea s-a topit ca untul la soare şi am început să transpir, să mă-nroşesc, să mă fâstâcesc. A chicotit, sorbindu-şi
cafeaua cu extra-zahăr. Mi-a zâmbit încurajator şi a spart gheaţa cu o glumă pe care nu mi-o mai amintesc pentru că eram prea preocupată de
modul în care voi râde chiar dacă nu îmi va plăcea. Nu voiam să sune fals. M-am hotărât că un chicot slab era cea mai bună opţiune.
„Super! Ocazia perfectă să-mi arăt dinţii strâmbi!”
‒ Acum înţeleg de ce nu ai luat cafea, a spus el, privindu-mă fix.
Nu-mi plăcea cafeaua. Putea să fi ghicit asta? Cum? De unde? Mi-am spus că poate era doar o glumă şi am întrebat candid „De ce?”.
‒ Eşti agitată şi aşa. Dacă luai mai mult de o Cola...
Am chicotit şi mi-am privit paharul din care nu băusem nimic. Brusc, mi s-a făcut sete, aşa că l-am înşfăcat, abţinându-mă să beau prea mult
şi prea repede.
‒ Îţi place croaziera?
M-am panicat. Ce să-i spun? Abia urcasem pe vapor şi am fost cu ochii doar la el. Nici nu am apucat să văd cum arată marea sau stelele de
aici. Era prima croazieră...
‒ E...drăguţ, i-am răspuns pe un ton indiferent.
‒ Aşa eşti de obicei?
‒ „Aşa” însemnând...?
‒ Atât de neliniştită.
‒ Nu, doar azi!
‒ De ce e deosebită ziua asta?
A pus ceaşca pe măsuţă.
‒ E... din cauza mării. Mă simt ciudat.
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‒ Ai rău de mare?
‒ Ăăăă... Da! Asta e!
M-a invitat să beau puţină cafea, spunând că o să-mi facă bine.
M-am strâmbat şi i-am răspuns puţin ruşinată:
‒ Adevărul e că mie nu-mi place cafeaua.
M-a privit întrebător şi a continuat:
‒ Cum să nu-ţi placă? E... anormal. Ai încercat măcar?
‒ Da, acum mult timp, dar da!
‒ Acum cât timp mai exact?
Încercasem la şase ani, dar mă temeam că dacă îi răspund asta mă va pune să beau, aşa că am mai adăugat şapte ani la vârsta iniţială şi am
surâs vinovat.
Simţeam că mă suspectează de minciună, o vedeam în gesturile prudente şi-n zâmbetul care-i juca în colţul gurii. Pentru prima oară şi-a luat
ochii de la mine şi i-a aruncat undeva pe cer, lăsându-mă să respir. Mă făcusem lac de transpiraţie şi ştiam că parfumul nu o va acoperi dacă nu
mă relaxez. M-am uitat şi eu la cupola albastră pe care un pictor stângaci aruncase câţiva nori albi, folosind o vopsea de proastă calitate. Cum să
murdăreşti astfel o capodoperă semnată Rembrandt? Am oftat, cuprinsă de nostalgie şi m-am ridicat zgomotos. Desigur că i-am atras atenţia şi
s-a ridicat, urmându-mă cu ceaşca într-o mână.
‒ Ţi-a trecut? m-a întrebat, văzând că m-am aplecat peste bord, privind absentă marea.
Nu i-am răspuns. Nu ştiu de ce. Mă simţeam îngheţată în timp. Aş fi vrut să-i spun ceva, orice, dar buzele nu voiau să se mai mişte.
Valurile se izbeau de vas, pierind, renăscând, lăsându-şi în urmă spuma care se topea. Îmi plăcea să mă pierd în adâncurile cu tonuri albastreverzui, dar am simţit că ameţesc. Părea că marea s-a adunat toată-ntr-un vârtej ameţitor şi m-am lăsat moale, pradă oricărei adieri. Mi-a spus
mai târziu că eram gata să alunec, dar şi-a abandonat cafeaua şi m-a prins.
Ceaşca a căzut cu zgomot, rupând ciclul valurilor. Pentru câteva minute, nu am mai văzut nimic. Era întuneric; auzeam doar voci întretăiate,
răsuflări grele, paşi grăbiţi...
M-am trezit în patul din cabina mea. M-am trezit...? Nu, nu e bine spus, pentru că nu am dormit. Vedeam în ceaţă, apoi din ce în ce mai clar
până am distins, printre altele, chipul alb, tenul curat, buzele conturate şi, mai ales, ochii căprui.
Nu m-a întrebat nimic, nu l-am întrebat nimic. Discuţia de acum câteva minute mi părea atât de îndepărtată...
‒ Îmi datorezi o cafea, a spus el şi a ieşit, lăsându-mă în ceaţă.
Mi-am înfundat capul în pernă şi am adormit. Ciudat! Eu nu dorm ziua...
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M-au trezit bătăile în uşă. Am căscat şi mi-am părăsit aşternutul, tremurând de frig. În prima clipă, nici nu mi-am dat seama cine e la uşă. Am
zărit însă cafeaua şi l-am poftit înăuntru printr-un gest al mâinii.
Nu era tocmai elegant, dar m-am băgat înapoi sub pătură; briza rece a mării mă făcea să tremur.
‒ De ce bei cafea noaptea?
-- Nu e noapte, mi-a răspuns calm. E zece dimineaţa.
Nu l-am crezut, aşa că am întins mâna după telefon (nu port ceas, mă constrânge exactitatea lui); îi dădea dreptate. Chiar am dormit atât de mult?
‒ Mi-e frig, am spus eu ca fapt divers.
A zâmbit şi mi-a întins ceaşca din care ieşeau aburii. M-am încruntat şi am dat din cap negativ.
‒ Nu vrei să mai încerci odată?
Am negat din nou, de data aceasta mai energic. El a sorbit, încercând să-mi fixeze ochii, pe care i-am ascuns imediat după perdeaua de gene.
Se lăsase una din acele tăceri stânjenitoare care pun capăt discuţiilor. Totuşi, nu pleca. Mă privea, părând că vede prin mine, prin navă, prin cer,
că vede ceva dincolo de percepţia noastră, a celorlalţi. Îmi era jenă să-l rup din contemplare cu o întrebare de complezenţă, aşa că am tăcut şi
am aşteptat să-şi termine cafeaua. Nu a mai scos niciun cuvânt, m-am obişnuit cu privirea lui şi acum nu mă mai stingherea. Am început să
fredonez încet un cântec vechi marinăresc. M-a completat. Am simţit cum şi vocea mea se îndulcea, urmând-o pe a lui. Păcat că am uitat
versurile şi s-a oprit odată cu mine.
‒ Mi s-a terminat cafeaua, a spus cu un aer trist.
‒ Vrei să mergi să-ţi iei alta?
‒ Nu, o să rămân aici, deşi mi-e puţin frig.
Va să zică, frigul ajunsese şi la el. Păcat că nu aveam un ceai să i-l întind, ca să văd cum se strâmbă. Nu-mi puteam închipui armonia feţei lui
distrusă. Nici nu ştiu de ce voiam să văd, poate era o plăcere cinică de-a mea.
„O să rămână... minunat! Acum o să îndur o altă tăcere lungă şi stânjenitoare în care am de ales între contemplarea pereţilor şi înfruntarea
ochilor catifelaţi.”
‒ De ce crezi că vreau să mai stau? m-a întrebat.
Am ridicat din umeri şi m-am gândit câteva secunde. Desigur că mintea mea era plină de cu totul alte lucruri. Am întrebat „De ce?” şi el şi-a
fixat pantofii un minut, apoi, ridicându-şi capul, a răspuns:
‒ Nu te-am întrebat încă... La ce te uitai?
L-am privit confuză şi l-am întrebat: „Când?”
‒ Marea, te uitai la mare ieri. Ce vedeai mai exact?
Am chicotit şi m-am gândit:
„Să-i spun... sau nu? Ala-bala-portocala!”
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‒ Hm! Mai întâi doar valuri, vârtejuri, apoi doi ochi căprui, hipnotizanţi, care mă privesc.
Un fior mi-a traversat trupul, nu ştiu de ce.
A zâmbit. Ce zâmbet frumos! Mă-ntreb de ce nu l-am remarcat până acum? Buzele se întindeau, dezvelind dinţii albi.
‒ Îţi plac ochii căprui?
‒ Ocazional, în croazierele din timpul verii şi primăvara prin aprilie, i-am răspuns întorcându-i zâmbetul.
‒ Şi-n restul timpului?
‒ Ochii verzi.
‒ Şi mie, mi-a răspuns, aplecându-se spre pat.
‒Ai mei sunt negri, i-am spus în treacăt.
‒ Ocazional, în croazierele din timpul verii şi primăvara prin aprilie îmi plac ochii negri.
S-a apropiat şi mai mult şi m-a sărutat, apoi a ieşit din cabină.
***
L-am găsit pe punte în după-amiaza aceea. Savura o nouă ceaşcă de cafea, privind apusul.
‒ Îţi întrerup reveria?
‒ Nu. Oricum voiam să te scot din locul ăla slab luminat.
M-am uitat şi eu spre apus. Soarele se prăbuşea încet ca un rănit în balta lui de sânge, desenând contururi roşiatice. Aroma de cafea mi-a
umplut rapid nările. Era ciudat, dar, deşi nu-mi plăcea cafeaua, mirosul ei mă îmbăta.
‒ Ţi-a plăcut? m-a întrebat distrat.
‒ Ce?
‒ Sărutul.
‒ Ah, da, sigur. A fost primul!
‒ Ce spui de încă unul?
‒ Ar fi drăguţ.
‒ Am o condiţie.
L-am privit întrebător. A întins ceaşca de cafea, arcuindu-şi buzele într-un surâs.
Mi-am dat ochii peste cap şi am sorbit puţin din lichidul negru. Tot corpul mi s-a încălzit şi m-am simţit relaxată.
Prima mea cafea...
‒ Am uitat să te întreb, am spus în timp ce fixam luna ştearsă. Cum te cheamă?
Aida Ana Maria Popescu, 14 ani
Şc. Nr. 18 Sf. Dumitru, Craiova
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Efectele privării de oxigen. Euforie. Afectare a creierului târzie, instalarea senzaŃiei false de bine general
Nevoi: apă, aer, ceva hrană. Atât! Pentru a supravieţui ai nevoie de acestea, restul este opţional, poate fi anexat pentru o posibilă trecere mai
uşoară.
Mereu ai avut acest gând, această credinţă, însă nu ai reuşit să o formulezi concret. Ştiai acest lucru, erai conştientă, însa ai preferat să fi
optimistă, încrezătoare în ceva mai bun, spuneai că merită să dai o şansă şi că uneori, asumarea unui risc este benefică, având rezultate în timp.
Trecerea secundelor, minutelor, orelor, zilelor, săptămânilor, anilor a fost îmbibată cu naivitate şi dorinţă de uitare a trecutului. Nu ţi-a fost
foarte bine, uneori nici măcar bine, însa a fost. Acum...
Ai lăsat din tine, ai dat din tine, nu ai gândit destul, ai lăsat raţionalul în favoarea simţirii. Ştii că nu merge, ştii că simţirea nu are siguranţă, în
lumea sentimentelor, nici ziua nu mai are 23 h 58 minute, nici 1+1≠2 (nici unu plus unu nu mai este egal cu doi), nu mai e nimic palpabil, nu are
o formă.
Ai preferat mereu să fii pe linia de plutire, mereu bazinul în care înotai nu te depăşea. Avea porţiuni care uşor se adânceau, dar totuşi cu
vârful degetului ajungeai cu ceva efort, fundul apei. Te-ai asigurat mereu. Ziceai că poate mâinile cedează, picioarele te dor, energia se scurge,
dar îţi rămâne siguranţa cunoaşterii adâncimii bazinului şi asigurarea unei posibile pauze, odihnă.
Te-ai ţinut tare, te-ai zbătut, ai urlat, te-ai revoltat, ai pus scutul în jurul tău, ai încercat să te înfigi în nisipuri şi să-ţi păstrezi poziţia. Fluxuri şi
refluxuri te-au perturbat şi s-au izbit de tine, ai reuşit însă, să te prinzi şi să stai aşa. Ai mai avut mici momente de reverie, însa niciunul care să
dureze mai mult de şase ore, până la schimbarea zonei de atac a apei.
Însă oţelul, artificialul, creatul, rezistă cât rezistă, dar nefiind îmbunătăţit, ajutat, aranjat, nu ţine, iar această luptă continuă împotriva
„normalităţii”, normalitate impusă, demonstrată şi teoretizată de majoritate, nu putea merge la nesfârşit şi... îţi dai drumul... scoţi din nisipuri
ce ai creat atâta timp şi urci uşor, înaintezi în mare.
Cunoscute de tine, dar înfrânte de gândire, de analiză, laşi acum frâu liber sentimentelor, ai încredere, doreşti o schimbare, consideri că
asumarea unui risc în acest caz merită, înaintezi în larg, fără să te gândeşti la ce va urma în doi metri. Doreşti să simţi acea secundă, acel spaţiu,
acea atingere, acea suflare, acel glas, acel puls, acea lipsă a legilor fizicii.
Îndepărtându-te prea mult de mal, absenţa ta este notată şi în paralel cu trupul tău în amestecul apei, un vas te urmează-n paralel. Te vede, te
aude, nu zice nimic, nu face nimic.
Tu încerci să uiţi de prezenţa vasului, lăsându-te purtată, controlată de bătăile inimii, de dorinţa de simţire, de părăsire a vieţii robotizate, a
exteriorului de fier.
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În apa sărată, uşor, uşor, crusta creată se fisurează, rupi chiar tu bucăţi din ea. Dorind să simţi cu toţi receptorii, vrei ca aceştia să: audă, vadă,
simtă, să simtă: cald, rece, dulce, amar, adânc, fin, tare, puternic, dominator, intimidant, priceput. Întrebări mai rămân, dar urci, simţi, tânjeşti.
Nu vezi, nu te uiţi în jos ca să vezi cât de sus eşti, tinzi spre mai mult, doreşti aer, doreşti înălţime, infinit. Capeţi ideea infinitului, totul merge
mai departe, continuu, spre toate părţile.
Eşti fericită, atâtea sentimente năvălesc în tine, încât îţi creezi senzaţia de drog. Te-ai desprins de raţional, eşti în lumea ta, în lumea voastră,
crezi tu. Nu conştientizezi că lumea ta numai pentru tine se opreşte aici, lumea lui planează, se teleportează din proiecţie în proiecţie. El nu are
o lume a lui, o lume a lor (doi), pentru el, totul este o proiecţie, o proiecţie a lumilor create pentru el. Se complace în achiziţionarea unui bilet,
taxarea pentru acesta şi asistarea la proiecţie. Rareori, asistare mai mult decât fizică, se limitează în cele mai multe cazuri la prezenţă vizibilă,
palpabilă. Prezenţa sentimentelor şi implicării sunt de mult repetente.
Cu efecte de drog la bord, urci mai departe spre el: scări, lift, trepte, scări rulante, timpul, viteza, relative. Ai depăşit demult altitudinea la care
corpul tău este obişnuit, în urcare, nu ai remarcat ascensiunea.
Linişte, lipsă, neajuns, frică, tremur, panică, nimic. Târziu. Prea târziu. Mult prea târziu.
Încerci să tragi aer, te taie. Prea rarefiat este aerul pentru tine aici, nu eşti obişnuită, nu ai avut timp să te adaptezi. De la un ritm de 1 km/h, ai
zburat, trecând de la nivelul 0-1 m al mării la o altitudine prea mare. Prea înalt, prea repede, prea neînvăţată, prea neexperimentată.
Panică. Închizi ochii, este singura acţiune pe care corpul tău o mai poate articula. Muşchii transversali ai ochiului mai reuşesc înainte de a fi
acoperiţi de pleoapă, să fie folosiţi la maximum. Stânga, dreapta, sus, jos, faţă, nimic. Gol, liber, nemişcare, surzenie, îngheţare, imobilitate.
A fost prea mult, zici tu acum. Prea mult, zici! Naiv! Aici începi doar, aceasta a fost numai prima piesă din cele 16. Multe mutări vor mai avea
loc pe 64 de dale alb-negre.
Spui stop şi aşa-ţi laşi pleoapele să-ţi îmbrace ochii, făcându-te să simţi fierberea picăturilor prelinse acum pe buze, gât, piept.
Fire de păr ating obrajii, îngheţaţi, dar febrili. Bluza, şireturile, flutură, mâinile lăsate. Corpul uşor, moale, parcă incolor. Eşti în picaj, te-ai
lăsat uşor pe spate. Fiind atât de abruptă, aproape perpendiculară urcarea, doar un picior a trebuit să întorci, să dai în spate, doar unul şi ai
picat. Zâmbeşti ironic, prostesc, tragic, nevrotic.
În picaj, ajungi să ai uşor senzaţia aerului respirabil, deschizi, simţind usturime, ochii. Curiozitate nebună. Vaporul este acolo, a pornit după
tine în larg, dar are clienţi, alţi clienţi. Trebuie să-i tot aducă aici pentru a contempla marea, să ancoreze apoi la mal. Un alt zâmbet, sadic de
această dată. Te-a văzut vaporul, te-a văzut şi atât. E parcă un idiot în aşteptare; ce anume? Ce anume aşteaptă?
Mădălina Victoria Varga, 17 ani
Colegiul Naţional , George Coşbuc, Cluj
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Primul meu iphone 4
Într-o zi, părinţii mei mi-au făcut o surpriză plăcută de ziua mea, cumpărându-mi un telefon mobil. Eu le-am mulţumit şi le-am promis că am
să fiu cuminte pe viitor.
Era un telefon Iphone 4 foarte frumos, pe care orice copil şi-l doreşte. Printre alte multe funcţii deosebite pe care le are, redă foarte bine
tonurile de apel. Din dorinţa de a-mi impresiona colegii cu claritatea sunetului pe care poate să le redea, am instalat ca ton de apel un miorlăit
de pisică. Dar nu orice fel de miorlăit, ci unul incredibil de real.
A doua zi la şcoală le-am arătat colegilor telefonul meu mult dorit. Au fost impresionaţi. L-am rugat pe un coleg să mă sune pentru a auzi
tonul de apel. Din telefon s-a auzit: miau, miau, miau. Era atât de incredibil de real, încât un coleg care trecea pe lângă noi s-a oprit şi m-a
întrebat dacă am adus o pisică la şcoală.
Demonstraţia făcută de noul meu telefon a fost întreruptă de sunetul clopoţelului. Am intrat în clasă, în grabă, uitând complet de faptul că nu
am închis sunetul. Profa de matematică a deschis uşa, iar liniştea s-a instalat în clasă. După ce catalogul a fost strigat, din spatele clasei, de la
cuier, unde erau aşezate hainele noastre, s-a auzit un miorlăit de pisică: miau, miau, miau. Apoi s-a aşternut liniştea.
Apoi miorlăitul a continuat: miau, miau, miau. Colegii au început să râdă şi se uitau unii la alţii veseli. Profa ne-a privit lung şi ne-a întrebat
pe un ton serios ce se întâmplă. Şugubăţ cum este, colegul meu a spus că este pisica lui Leonard. Şi a continuat, spunând că i-au luat părinţii o
pisică şi el a adus-o la şcoală. Nu a terminat bine, că toţi copiii au început să râdă din nou, mai zgomotos decât înainte.
Profa de matematică m-a întrebat cum îmi permit să vin cu animale la şcoală şi, mai ales, la ora dânsei. M-am ridicat în picioare şi, năucit de
ruşine, am încropat un răspuns:
‒ Doamnă profesoară, nu este adevărat, nu am pisică, şi, în plus, eu am alergie la pisici!
În tot acest timp copiii chicoteau şi vociferau. Profa s-a ridicat şi ea în picioare şi s-a îndreptat spre mine ameninţător. Mi s-a adresat pe un ton
autoritar:
– Dacă în următoarea clipă nu scoţi pisica de unde ai pitit-o, ma duc după domnul director!
– Dar nu este adevărat, eu nu am nici o pisică, este doar ...
Cuvintele parcă nu-mi mai ieseau din gură... Apoi am aruncat o privire în clasă. L-am văzut pe colegul meu cu telefonul în mână. Şi-abia
atunci m-am prins de năzbâtia lui. Poznaşul îmi dădea de zor bip-uri, iar telefonul meu s-a transformat într-o veritabilă pisică.
Într-un final, profa ne-a rugat să ne oprim din râs, iar mie mi-a spus, zâmbind, desigur, să nu-mi mai ţin pisica nemâncată, pentru că s-ar
putea să miaune toată ziua. Mi-am cerut scuze pentru cele întâmplate si am promis că nu se va mai întâmpla.
Mie mi-am promis ca de fiecare dată când voi intra în clasă să verific telefonul şi să-i opresc volumul. Nu de alta, dar poate pe viitor îmi voi
pune un sunet ce imită lătratul câinelui. Sau un mormăit de urs... doar că atunci, în loc de râs, ne vom alege cu o sperietură pe cinste!
Abel Leonard Fiţ
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Prima mea expediŃie pe munte
Prima mea expediţie la munte a avut loc anul trecut. Sora mea, studentă la Istorie, mi-a propus să o însoţesc într-o expediţie pe munte
organizată de unul din profesorii ei. M-am decis să merg şi nu regret. Rolul expediţiei era, în primul rând, să învăţăm ce înseamnă cu adevărat
un munte, să învăţăm să îl respectăm şi, în acelaşi timp, să trezească în noi dorinţa de aventură, dorinţa de a cuceri vârful, dorinţa de a fi mai
buni.
A fost greu, recunosc. Sunt învăţat să trăiesc în oraşul poluat unde nu te poţi bucura de frumuseţile naturii, unde oamenii nu au nici timp, dar
nici voinţa de a face ceva pentru ei, de a se relaxa într-un loc cu aer curat, de a se gândi că viaţa nu înseamnă doar servici, acasă şi, poate. copii.
Am pornit un grup de aproximativ treizeci de persoane joi seara în drumul ce îmi va schimba pe viitor viaţa. După un drum cu trenul până în
Simeria, două ore petrecute în gară, de în alt tren spre Petroşani şi în sfârşit ajungem în locul din care va porni adevărata expediţie pe munte.
Acest loc este satul Răscoala din judeţul Hunedoara.
Tot ce am avut cu mine a fost un rucsac care era în majoritatea timpului în spate şi în care aveam câteva haine de schimb, apă, mâncare şi
dulciuri, o frontală, pelerină de ploaie şi cam atât. Nu ai nevoie de multe lucruri pentru ca să te simţi bine pe munte şi să profiţi de frumuseţea
acestuia.
Am început să urcăm pe poteca de munte, întâlnind pe drum şi oameni care se duceau cu animalele la păscut şi care păreau foarte miraţi de
expediţia noastră. După un urcuş de aproximativ o oră şi o diferenţă de altitudine de vreo 200 de metri faţă de punctul din care am pornit
facem o pauză. Acum, ne este reamintit cel de al doilea scop al escapadei noastre: refacerea drumului romanilor din anul 105 pentru a cuceri
capitala Daciei, Sarmisegetusa. Scopul nostru era să ajungem în capitala fostei Dacii, pe munte, în trei zile, parcurgând aproximativ o sută
douăzeci de kilometri. Şi am reuşit.
Lipsa antrenamentului pe munte o resimţeam o mare parte dintre noi care nu eram obişnuiţi cu astfel de expediţii, însă am fost mereu
încurajaţi să continuăm de cei cu mai multă experienţă. În prima zi am parcurs o treime din distanţa propusă, am urcat până la o diferenţă de
1400 de metri de locul de unde am pornit, am întâlnit primul castru de marş al romanilor, am ajuns la Vârful lui Pătru (2130 m), la baza acestuia
făcând tabăra.
După ce am instalat corturile, la focul de tabăra am stat şi ne-am gândit cât de multe am reuşit noi în acea primă zi a unei noi vieţi. Am pornit
pe un drum pe care nu credeam vreodată că îl vom face, am început să cunoaştem cu adevărat ce înseamnă un munte. De asemenea, orele au
trecut parcă mult mai greu. În mare parte această impresie se datorează oboselii continue pe care o acumulam în ascensiunea noastră. Am
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avut totuşi timp şi să ne bucurăm de frumuseţile muntelui, să admirăm peisajele, să privim impunătoarele păduri şi întinsele păşuni alpine.
După o zi urcând pe munte şi o noapte petrecută în cort, în pustietate, pot spune că a doua zi deja ştiam ce ne aşteaptă. Eram mai pregătiţi
decât ziua precedentă în înfruntarea noastră cu muntele.
Pornim din nou dimineaţa devreme, pentru a câştiga cât mai mult timp cu lumină. Drumul odată început trebuie să continue, trebuie să ne
atingem scopul. Yiua a doua pot spune că a fost puţin mai uşoară. Dacă în prima zi am avut momente în care am vrut să renunţ, acum deja
ştiam ce mă aşteaptă şi ştiam că voi rezista pe munte. Nu am mai avut în a doua zi diferenţe mari de nivel, majoritatea timpului am parcurs
păşuni alpine. În drumul nostru spre „cucerirea” Sarmisegetusei am mai întâlnit încă două castre romane de marş.
Pe întuneric, am ajuns la punctul final al zilei a doua, o cabană părăsită toamna şi iarna, dar folosită primăvara şi vara de păstori. Aici ne-am
găsit fiecare câte un loc în care să dormim, însă, unii au preferat totuşi să doarmă afară în cort. La focul de tabără am aflat foarte multe lucruri
despre alte expediţii pe care le-au făcut cei mai vechi dintre persoanele care ne însoţesc.
Deja în dimineaţa zilei a treia oboseala se resimţea în oasele fiecăruia, dar eram hotărâţi să continuăm şi să ne terminăm expediţia triumfând,
la fel ca şi romanii. Fiecare eram entuziasmaţi de faptul că am reuşit să ne descurcăm în primele două zile, deci mai rezistăm încă o zi muntelui.
În această ultimă zi, am întâlnit într-o pădure urmele proaspete ale unui urs, ceea ce ne-a amintit că nu suntem singuri pe acele meleaguri.
Ajunşi pe Vârful Muncel unde întâlnim ultimul castru roman de marş începem coborârea abruptă spre Sarmisegetusa.
După 3 zile pe munte şi o ultimă coborâre prin pădure, alunecând pe frunze din când în când, cucerim şi noi, la fel ca şi romanii acum
aproximativ 1900 de ani, Sarmisegetusa. Sentimentul de satisfacţie pe care îl simţim e copleşitor. Dacă la începutul expediţiei eram suspicioşi cu
privire la aceasta, iată că până la urmă am reuşit să parcurgem cei o sută douăzeci de kilometri şi să ajungem în trei zile de mers constant pe
munte la punctul final.
Expediţia m-a învăţat multe. Mi-am dat seama că pentru a fi fericit trebuie să respecţi natura, să respecţi tot ceea ce ai în jurul tău, să priveşti
cu admiraţie către frumoasele şi impunătoarele forme de relief, să te bucuri de peisajele pe care ţi le oferă. De asemenea am realizat că nu am
murit neavând trei zile semnal la telefon, nepetrecând timpul în faţa televizorului sau pe internet. Oricând, o astfel de escapadă e binevoită.
Fiecare ar trebui să meargă nu neapărat pe munte, ci într-un loc cu aer curat unde poate să se relaxeze, să uite pentru câteva momente de grijile
zilnice şi să se bucure cu adevărat de viaţă.
Totuşi, cel mai important lucru este faptul că am învăţat ce înseamnă un munte. Închei această istorisire cu un citat, care mie mi se pare foarte
potrivit pentru această drumeţie: „Nu poţi cuceri niciodată muntele. Te poţi cuceri doar pe tine însuţi” (varianta originală: „You can never
conquer the mountain. You can only conquer yourself.”).
Robert Harnischfeger
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Gustul de zahăr ars al celebrităŃii
Prima mea întâlnire cu celebritatea s-a produs pe 13 februarie 2010. Atunci m-am întâlnit întâi cu celebritatea în persoană/e, dar şi cu
conceptul de celebritate de care până atunci doar îmi făcusem o idee – umbre pe fum, praf alunecos, dune mişcătoare sub picioare. Urmează
povestea…
Am participat la un concurs de eseuri pe teme ecologice. Simplu, online, fără plicuri, fără timbre, fără impedimente vizibile. Am scris, am
trimis şi am uitat. La ceva timp, am primit un mail de la Asociaţia RoRec prin care am fost anunţată că am câştigat Premiul Special Realitatea
FM pentru cel mai bun eseu al unui elev de liceu, „peste limita de vârstă a concursului”. Ah, ce ameţită sunt, am omis să urmăresc acest ,,mic”
detaliu tehnic, pe care, oricum, nu l-am observat nici la momentul trimiterii eseului. M-am gândit că am scris cu adevărat bine, dacă-mi dau un
premiu, chiar şi „peste limita de vârstă”. În fine, în mail sunt felicitată şi primesc vestea (ştirea!!!) că Turcescu, Robert!, apreciase în mod special
lucrarea mea, urmând să-mi înmâneze personal premiul într-un cadru festiv. Eram rugată să confirm prezenţa. Bun, confirm şi îl rog pe tata să
mă însoţească ,,la Capitală” în două săptămâni, întrucât sunt din provincie şi, la 17 ani, o călătorie la Bucureşti poate fi o aventură, în fine, în
jungla metropolitană. Exagerez?! Poate…
Ziua de 13 februarie a sosit repede. M-am trezit întrebându-mă cum le poate aduce unora ghinion numărul 13, când mie îmi aduce atâta
noroc. Drumul a fost rapid, murdar şi umed, cel puţin partea pe care o ştiu eu, căci la un moment dat am adormit cu ,,Cartea fericirii” în mână,
visând la Nina Berberova şi la succesul ei fulminant de la 90 de an. M-am trezit ca un prunc răsfăţat, care se trezeşte când nu mai este legănat,
exact când motorul maşinii s-a oprit.
La hotelul unde urma să aibă loc festivitatea am ajuns repede, datorită simţului de orientare hiperdezvoltat al tatălui meu (ce păcat că nu l-am
moştenit în privinţa asta!), şi am fost primiţi de o recepţioneră amabilă (da, în România există şi recepţionere drăguţe, dacă nu aţi găsit niciuna
până acum, căutaţi cu atenţie în spatele tejghelelor înalte ale recepţiilor marilor hoteluri!) care ne-a condus în sala de festivităţi. Covorul roşu
mă aştepta…
Înăuntru mi-am dat seama că era vorba de o festivitate în toată regula, nu greşisem: mişunau printre scaune (şi alt mobilier hotelier)
garderobieri, jurnalişti, unii ştiuţi, mai mulţi neştiuţi, microfoane, camere şi tot tacâmul. Şi elevi, mulţi mititei, de şcoală generală, toţi cuprinşi
însă de importanţa momentului. Festivitatea în sine nu a durat mult. Ne-au fost acordate premiile, am fost felicitaţi şi întrebaţi dacă aveam
emoţii. Nu aveam, eram însă eram dezamăgită că Turcescu - Robert, de! - nu ajunsese să-mi înmâneze personal premiul. Nu avusese timp. E de
înţeles, dacă iau în calcul doza de celebritate de care se bucură. L-am iertat în gând însă când am citit mesajul scris pe prima pagina a uneia
dintre cărţile lui, o dedicaţie: ,,Cu prietenie 100%, din partea autorului, pentru Mihaela Flavia Alexe”. Cam impersonal, oferit unei necunoscute,
dar, în fine, un mesaj de „prietenie 100%”! Acest mesaj a creat parcă o punte de cuvinte între mine şi omul pe care îl urmărisem ani de zile la
televizor şi la radio. El a scris pe o pagină pe care eu apoi am citit-o! Grozavă întâlnire cu celebritatea!
După premiere am fost invitaţi la recepţie. Angajaţii firmei de catering, care erau îmbrăcaţi în alb şi aveau papioane negre, ca nişte pinguini
eleganţi, ne-au servit sushi, aperitive, salată de fructe şi cremă de zahăr ars în cupe mici de cristal. A urmat apoi o sesiune de interviuri şi
prezentări, în care am cunoscut o groază de oameni pe care până atunci îi urmăream pe sticlă. Mă simţeam ca şi cum aş fi intrat într-o lume
nouă, iar acesta era ritualul de primire. Pentru mine celebritatea are gust de zahăr ars, 100%!
Flavia Mihaela Alexa, 18 ani
Colegiul Național Mihai Eminescu, Buzău
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Primul meu telefon
Acum câţiva ani, de Crăciun, mi-am dorit foarte mult un telefon cu clapetă, roz şi… foarte nou.
Când am început să despachetăm cadourile, am găsit o trusă cu mărgele pentru brăţări, iar mama a primit telefonul dorit de mine. În
momentul acela, am întrebat dacă nu cumva au încurcat pachetele, dar răspunsul a fost negativ.
În anul următor, tot de Crăciun, am primit si eu un telefon. Avea clapetă, era gri şi putea fi considerat o vechitură... Eram din ce în ce mai
dezamăgită!
Au trecut zile, săptămâni... După un an şi jumătate, de Paşte, am primit un telefon vişiniu, pe şine, un model demn de admirat!
Întâmplarea a făcut ca în acea vacanţă să pornesc cu avionul spre Londra, la unchiul meu. După ce am ajuns, am aflat că nu aveam roomingul
activat şi nu puteam să sun, să dau mesaj şi nici să verific creditul.
Totuşi, pentru plimbarea de a doua zi, am luat o geantă în care am îndesat telefonul, cheile, permisul pentru metrou, banii, hanoracul, nişte
bomboane şi o sticlă cu suc.
Spre seară, după ce am mâncat bomboanele, am luat hanoracul pe mine, am aruncat permisul, fiindcă era expirat, am mutat banii şi cheile în
buzunar. În geantă a rămas telefonul şi sucul.
Mergând spre casa unchiului, pe jos, am simţit cum mi se scurge ceva lipicios, pe picior. Am deschis geanta. Înăuntru era un imens lac de suc,
iar telefonul plutea pe el. L-am scos repede, dar nu mai conta, deoarece era deja ud. Dacă îl scuturai, apa ţâşnea în toate părţile.
L-am dus la reparat, unde mi s-a spus că ar fi bine să nu mai îi fac baie.
În ziua următoare, am mers la Ikea. Afară erau peste 30 de grade, aşa că eram îmbrăcată în maiou şi pantaloni scurţi.
Când am ieşit din magazin, a început o furtună puternică. Nu aveam umbrelă; am ajuns la rudele mele udă leoarcă. Telefonul, pe care n-am
putut să-l feresc de ploaie, s-a stricat din nou. A ajuns iar la reparat.
Apoi, l- am scăpat de la etajul 3. Nu ştiu dacă eu îi aduceam ghinion sau el mie.
Cert este că a fost primul meu telefon de top...
Teodora Buşecan, 13 ani,
Şcoala Avram Iancu, Baia Mare,
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Prima mea partidă oficială
Ceasul deşteptător mi-a întrerupt, precum o făcea în fiecare dimineaţă, zbuciumatul fir al viselor cu stridenta şi monotona sa alarmă.
Încă plină de vise dulci, am fost nevoită să îl închid pe pipăite, ca nu cumva să-mi deranjez vecinii care sigur îşi fac somnul de frumuseţe la
această oră imposibilă a dimineţii. Nici eu nu aveam intenţia să-mi deschid ochii şi să renunţ vădit, fără luptă, la căldura aşternuturilor, atunci
când ele insistau să mai aţipesc o oră sau cel puţin să moţăi cât o mai pot face, pentru că era vorba de o însorită dimineaţă de sâmbătă, în cele
din urmă.
Adevărata trezire a avut loc doar după ce am mai trăit o poveste în vis, aceasta lăsându-mi o puternică surescitare a cărei semnificaţie nu o
descifram, dat fiind faptul că nu-mi aminteam, pur şi simplu, ceea ce visasem.
M-am târât spre cabina de duş, cu ochii încă mijiţi de somn. Răcoarea apei mi-a animat fiece celulă a corpului, mi-a pornit sângele din vene,
mi-a pus în funcţiune adormitele oase, mi-a luminat ţesutul epidermal, mi-a înveselit muşchii amorţiţi, mi-a deşteptat inima şi mi-a alinat
creierul obosit datorită somnului greoi care tocmai îi fusese întrerupt.
Micul dejun a fost unul uzual: ochiuri, o ceaşcă de cafea, roşii, banalele întreruperi ale mamei care mă înştiinţa că are un program extrem de
încărcat sâmbăta asta, că nu poate veni la meci, că-i pare rău, dar e sigură că mă voi descurca admirabil (cu toate că era evident pentru
amândouă că nu voi juca, deci nu mă voi descurca nicicum), caşcaval şi şuncă.
Sărutul pe frunte, cheile, telefoanele mobile, rujul, alt rând de chei, batista şi oglinda; un „Să ai grijă de tine !” auzit de după uşa închisă,
venind dinspre lift, şi dusă a fost.
Partida începea doar la orele 16:00, eu aveam restul dimineţii liber. Ce puteam face? Timp alocat lecturii, bineînţeles; am ezitat mai multe
momente aflată fiind în faţa impunătoarei biblioteci. „Ce să fie, ce să fie? Ceva sobru? Ceva romantic? Ceva rusesc? Ceva franţuzesc? Ceva
greu? Ceva lung? Nu, nu Dostoievski sau Tolstoi la ora asta; nici Dickens, cu atât mai puţin Hugo; poate Dumas sau Verne? Ce să fie, ce să fie?
Da! Asta căutam! El e perfect acum: John Steinbeck. Nimic mai relaxant şi mai calmant pentru mine; o adevărată oază de linişte.”
Petrecându-mi astfel dimineaţa, sau mai exact ce a mai rămas din ea, nu am observat cum s-a scurs timpul. Cufundată în lectura care îmi
ducea gândul departe, în Valea Salinas, îmi aud ca prin vis nelipsitul telefon mobil sunând. Distrată de carte, nu mai privesc cine sună ci
răspund direct:
‒ Alo!
‒ Alo! ‘neaţa, Andi, sunt Mirel!
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„Domnul antrenor! Ce ar putea dori la ora asta, când mai sunt câteva ore bune până la meci?”
‒ Bună dimineaţa! Îmi dădusem seama după număr, dar nu eram chiar sigură că sunteţi dumneavoastră. Cu ce v-aş putea fi de folos?
‒ Serios? Acum cinci zile mi-am schimbat cartela. Nu-mi aminteam să-ţi fi telefonat de atunci...
„Ups! Cred că s-a prins!”
‒ ...în fine, să trecem la subiect: ţi-am urmărit constant evoluţia din cadrul stagiilor de pregătire şi al antrenamentelor şi am ajuns la concluzia
că eşti aptă de joc; şi cum, din ceea ce ştii şi tu, azi avem un meci, vei juca titulară. Ce părere ai?
‒ Ăăă... Domnule antrenor, e o onoare pentru mine să joc în echipa dumneavoastră într-un meci oficial. Dar fiind vorba de adverasarele pe
care le vom avea astăzi, nu mă văd titulară; eu nu mă văd nici măcar pe teren, ştiţi... eu...
‒ De ajuns, Andi! Ce e cu tine? Ţi-e frică de adversare? Aşa te-am pregătit eu? Asta e mentalitatea noastră: cum întâlnim ocupantele locului
întâi ne predăm şi le oferim victoria pe tavă?
‒ Nu, dar...
‒ Niciun dar! Azi joci titulară!
Ton. A închis telefonul.
‒ ... mama nu va putea fi prezentă la meci.
„Asta să fie? Astăzi să se întâmple? Am aşteptat acest moment din prima clipă în care am pus piciorul în vestiarul echipei, iar acum se
întâmplă; se întâmplă cu adevărat. Azi voi juca primul meu meci oficial în echipamentul galben-albastru!”
Spaimele şi emoţiile pe care le-am simţit după acea convorbire sunt inimaginabile. N-am crezut că doar ideea de a face un lucru te poate
aduce într-o stare atât de euforică.
Orele treceau de acum cu cea mai mare lentoare şi nici măcar Steinbeck nu mai avea darul de a mă calma. Gânduri după gânduri mi se
infiltrau în minte, singurul coerent şi descifrabil fiind cea care îmi impunea să marchez cel puţin un gol pentru a-i mulţumi domnului antrenor
şi pentru a-i răsplăti încrederea acordată.
Astfel, după lungi şi nesfârşite monologuri cu mine însămi, au sosit şi mult aşteptata oră 16:00.
Atmosfera din vestiar era una de sărbătoare. Fetele în short-uri albastre dădeau o mică petrecere, condimentată de muzica venită de la un
aparat de radio mai vechi decât Revoluţia, provenit, cel mai probabil, din fosta Uniune Sovietică. Ritmurile alerte şi zgomotele onomatopeice
produse de fete puteau speria şi cel mai aprig şi de temut adversar. Vestea sosirii domnului antrenor le-a încheiat petrecerea, deoarece astfel de
ieşiri din regulament erau aspru pedepsite.
După eternul discurs moralizator şi motivaţional în acelaşi timp, antrenorul a anunţat echipa de start. Ajuns la atacanţi, a făcut o mică pauză,
timp în care mi-a căutat privirea, fixându-mi-o, după care mi-a rostit numele alături de cel al căpitanului echipei, cea mai experimentată
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jucătoare şi celălalt atacant. Fetele au rămas uimite, luând în considerare faptul că eram mezina grupului, dar m-au susţinu, încurajându-mă şi
urându-mi, fiecare în parte, succes. Şedinţa odată sfârşită, ne-am îndreptat spre teren.
Tribunele neobişnuit de populate pentru un meci de fotbal feminin aplaudau şi cântau, fluturând steaguri şi fulare cu însemnele echipei.
Iarba gazonului avea un miros proaspăt şi revigorant, rugându-te parcă să alergi ca un nebun într-un câmp deschis. Zgomotul trenului care
trecea prin apropierea stadionului te trezea la viaţă şi îţi insufla forţă şi vigoare.
Arbitrii care tocmai intrau pe teren îţi sugerau respect şi groază, teamă şi curaj.
Meciul a început după formalităţile de rigoare: salut, încurajare, teren, minge, două zgomote sfioase de fluier.
Primele zece minute au fost haotice, mingea plimbându-se de la o echipă la cealaltă fără nicio jenă. După ce meciul s-a aşezat şi a ajuns la
ritmul normal, adversarele au început să ne domine.
La sfârşitul primelor 45 de minute scorul era egal, respectiv nul.
Repriza a doua a decurs precum prima, cu o mai bună posesie pentru cealaltă echipă.
În ultimele cinci minute ale partidei, când niciuna dintre echipe nu mai dădea senzaţia că şi-ar dori victoria, complăcându-se cu gândul de a
câştiga un punct în campionat, şansa unui contraatac ne-a surâs. Eu am avut ocazia de a înscrie, ocazie pe care am fructificat-o.
Fericirea simţită în acel moment nu poate fi descrisă în cuvinte, uzul lor fiind fără sens.
Fetele au tăbărât pe mine, m-au sufocat şi m-au felicitat, tribunele au început din nou să cânte, iar domnul antrenor m-a sărutat pe frunte.
Meciul astfel câştigat ne-a propulsat pe prima treaptă a clasamentului, iar pe mine în echipa de bază în următoarele meciuri.
Experienţa trăită în acea zi m-a făcut să realizez că e vital să profităm de toate şansele pe care le primim, oricât de insignifiante ar fi sau oricât
de măreţe ar fi ţelurile noastre, pentru că niciodată nu se ştie ce se va întâmpla dacă nu acţionăm la momentul potrivit.
Alexandra - Georgiana Bondoc, 15 ani
Colegiul Naţional Unirea, Târgu-Mureş, judeţ Mureş
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Prima mea compunere despre prima mea ...
Era o zi de februarie înnorată, rece şi puţin înzăpezită. O după amiază ca oricare alta. Datorită faptului că era marţi, una din cele mai uşoare şi
relaxante zile pentru mine, m-am hotărât să lenevesc. M-am aşezat pe canapea şi am deschis televizorul. Canalul 2342342 difuza „Ora de
sporturi extreme”. Erau imagini cu skateri, probabil de pe undeva de prin California, căci era soare şi nişte băieţi care făceau tot felul de trickuri ciudate şi periculoase. Văzându-i, mi-am luat skateboard-ul din debara, m-am îmbrăcat şi am ieşit rapid afară. Dar cum spuneam, afară era
zăpadă şi încă ningea... deci am intrat ciuciulete în casă după mai puţin de cinci minute. Mi-a pierit cheful de orice... Până la urmă am decis să
deschid calculatorul, ştiind că urma să fie o zi obişnuită.
Însă lucrurile s-au schimbat rapid: de cum am intrat pe messenger s-a şi auzit acel „pting” stâlcit aş putea spune, care anunţă prea enervantul
mesaj din partea reţelelor de socializare, mail-uri cu powerpoint-uri diverse sau mesaje mult-de-lucru. În acest caz s-a dovedit a fi cea de-a treia
variantă; însă, în scurt timp, mi-am dat seama că era doar o joacă de copii... Tot ce trebuia să fac era să scriu despre prima mea sau primul meu
„ceva”. O sumedenie de idei mi-au venit în minte. Desigur, unele erau de-a dreptul stupide şi au trebuit eliminate, deci am rămas cu... aproape
nimic. Îmi răsunau în cap titluri precum „Primul meu căţel”, „Prima mea pioneză”, „Prima mea jucărie” care, dacă erau scrise cu multă grijă şi
pasiune, puteau deveni poveşti extraordinare. Însă m-a fulgerat imediat un gând: toată lumea se poate gândi la aşa ceva; sunt subiecte comune,
fiind primele lucruri care îţi vin în minte. Le-am considerat deci banale, deşi ştiam că e doar o părere şi că, dacă aş privi altfel lucrurile, ar ieşi
bine... Totuşi, nu! M-am hotărât să mă mai gândesc, pentru că aveam suficient timp la dispoziţie.
După câteva zile, au început să-mi vină idei care mai de care şi vizualizam deja diploma pe care urma să scrie: Ignat Cristian – PREMIUL I
pentru compunerea „Primul meu Raul – prieten bun” sau „Primul meu Rareş ‒ prieten bun”. Am crezut că am dat lovitura. Mă gândeam la
cum să fac să o scriu foarte, foarte, foarte, foarte bine (şi nu întâmplător am pus mulţi de „foarte”) şi mă mai gândeam a câta parte din sud-estul
Europei va şti de compunerea mea, datorită bunicii care mă iubeşte atât de mult, încât nu se poate abţine să nu îşi sune toate rudele, să se
mândrească cu mine; cam sâcâitoare chestia.
Am început să cuget. M-am gândit ceva vreme la lucruri interesante despre prietenii mei, după care am luat două foi albe şi mi le-am pus în
faţă. Am pus stiloul pe hârtie şi am început să scriu...
Da.
Un „da” scurt era cuvântul perfect care să exprime sentimentele mele. Nu am reuşit să scriu mai nimic şi, pe deasupra, tot ceea ce am scris era
destul de ireal. Eram dezamăgit total. În acel moment, puteam scrie cărţi întregi de aventuri, basme, cărţi de gătit, chiar şi cărţi despre
ornitorinci, care nu fac prea multe chestii. Dar nu puteam să scriu despre primul meu prieten sau primul meu „orice”. Am decis să mă duc la
culcare. Mă gândeam că voi avea un vis ciudat în care un personaj bizar îmi va spune despre ce să scriu. Dar nu a fost aşa. Am visat o minunată
şi strălucitoare culoare neagră (destul de interesant, dacă îţi place negrul).
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În următoarele câteva zile, colegii mei au prezentat compunerile cu primul lor „ceva”. Eram destul de panicat şi stresat. Nu mai ştiam ce să
fac! Termenul limită se apropia cu repeziciune. Îmi venea să mă duc la frizer. Un gest disperat, având în vedere că mi-ar plăcea să ma tund doar
de două ori pe an: la Paşte şi la Crăciun.
Nu găseam nimic deosebit, interesant, despre care să pot vorbi. Tot ce mai era de făcut era să aştept cu groază ziua judecăţii de compuneri.
Am încercat să mă adun, să-mi pun în ordine ultimele gânduri despre tema propriu-zisă, să scriu despre întâmplări periculoase, dar şi
educative prin care trec, să povestesc ceva care să îi facă pe toţi să râdă cu toată fiinţa lor, să aştern pe hârtie ceva extraordinar şi inedit.
Atunci, am hotărât să scriu despre o mare realizare pentru mine la vremea când aveam 8 ani (şi idei cu caru’), despre primul meu text
publicat, un fel de compunere rimată, scrisă dintr-o joacă, în clasa a II-a, la bunici. Se numea „Anotimpurile” şi suna cam aşa: „O cană plină cu
apă fierbinte alungă o iarnă nu prea cuminte. Zăpada mai vrea să stea prin copaci, dar soarele primăverii aduce căldură în saci. Iarna vrea ca primăvara să nu
urmeze, dar primăvara furioasă îi spune iernii să patruleze.
Primăvara mai rămâne trei luni cu fluturi, albine şi flori în cununi. Vara să mai aştepte puţin, căci animalele pe primăvară-o susţin.
Vara vine şi ea la rând şi cere-un pahar de apă râzând. Căldura e mare, vacanţa e-n toi, de două zile mă cert cu-n pisoi. Astăzi am fost la scăldat şi hainelemi ude grozav s-au distrat. Vara-i superbă, de-ar ţine doi ani!... şi cheltui pe sucuri o traistă de bani.
Toamna apare şi ea pe la noi, strângem struguri, n-aveţi un butoi? Cuiburile rămân goale de-nchiriat, căci păsările migratoare-n vacanţă-au plecat.
Toamna iat-o acum la proces pentru că i-a spus iernii că nu-i un succes. Iarna a contestat imediat şi în zăpadă ne-a îngropat. Deci… Toamna îşi cere scuze.
Şi îi dă tura iernii ce nu stă într-o cameră plină cu buburuze. Iarna-i frumos la derdeluş unde vin copiii la săniuş. Un om de zăpadă aşteaptă în colţ şi-un
iepure îi manâncă nasul cronţ-cronţ.
Şi acum vă salut cu respect şi am încheiat acest subiect.”
Şi chiar am pus punct acestui subiect, pentru că ideea nu-mi mai plăcea. Adultului din mine (0.001%) i se părea pueril. Eram supărat, pentru
că nu mai aveam idei ca pe vremuri. Asta nu însemna decât un lucru, unul groaznic: mă maturizam!!! Ştiam că adulţilor le vine mai greu să dea
frâu liber imaginaţiei, atâta cât le-a mai rămas, după ce-au scris o mulţime de compuneri la şcoală.
Aproape căzut în deznădejde, priveam fără adresă pe fereastra de 1 pe 1.5m la lumea paralelă de afară. Eram pierdut!!! Şi atunci, când nimeni
nu se mai aştepta (de fapt toţi se aşteptau) mi-am recăpătat entuziasmul. Vinovatul pentru această răsturnare de situaţie se numea Petrică, un
coleg de-al meu. Omul ce întotdeauna poate salva situaţia cu un banc bun sau o povestire „de pe vremea lui”. A venit. A spus gluma. Am râs. A
plecat. Şi mi-au venit de zece ori mai multe idei. Dar cum zero înmulţit cu zece egal zero, rezultatul a fost un nimic de zece ori mai mare.
‒ M-am săturat! Vreau să mă uit la desene animate şi să citesc benzi desenate! am răbufnit.
Dar nu puteam să mă dau bătut. Aşa se face că m-am apucat să scriu despre cum stau pe scaun cu o masă goală şi o lampă şi scriu că scriu un
text.
Cristian Ignat, 13 ani
Şcoala Avram Iancu, Baia Mare
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Prima mea fundă
Poate că la prima vedere să-ţi faci fundă la şireturi pare uşor, dar, pentru mine, a fost unul dintre cele mai grele lucruri. Aveam cinci ani
atunci şi, recunosc, eram răsfăţată. Părinţii îmi făceau mereu funda la pantofi. Dacă nu se întâmpla asta, ştiau că încep să plâng.
Chiar nu voiam să învăţ! Tatăl meu îmi tot arăta cum se face, dar eu spuneam că e greu şi că nu pot. „Încearcă! Trebuie să reuşeşti! Nu o să-ţi
fac fundă toată viaţa ta. Nu voi fi mereu lângă tine”. Aceleaşi vorbe mi le spunea tata în fiecare zi. Cred că se plictisise şi el să mă tot certe, dar
eu îl luam mereu pe NU în braţe.
Partea a doua era că nici nu-mi dădeam interesul. Tot ce îmi reuşea din încercarea mea era un nod. Mă panicam şi mă înroşeam de la furie.
Tot aerul din preajma mea parcă voia să mă sufoce. Cum de ceilalţi oameni puteau şi eu nu reuşeam?! Eram invidioasă. Am făcut peste o mie
de noduri, poate, poate îmi ieşea ceva. Mi s-a întâmplat odată să folosesc o foarfecă pentru a mă descălţa, deoarece nodul era prea strâns şi nu-l
mai puteam dezlega. Am renunţat. Spuneam în gândul meu că părinţii îmi vor face fundă pentru tot restul vieţii sau îmi voi angaja un om
special în această „meserie”.
A venit, totuși, clipa... Eram la grădiniţă, aveam o pereche nouă de adidaşi şi eram mândră de ei. Erau roz (nu îmi dau seama cum de m-am
încălţat cu ei din moment ce nu îmi plăcea rozul) şi aveau pe margini nişte cămăruţe. Mereu, când ţopăiam, în acele cămăruţe începeau să se
aprindă nişte luminiţe. În perioada aceea nu puteai să ceri prea multe de la mine, mă lăudam cu orice aveam. Toţi mă întrebau de unde i-am
luat, dar eu le răspundeam că i-am primit. Nu voiam să fiu răutăcioasă, totuşi. Totul mergea bine până a venit ora unu, când ieşeam în curte să
ne jucăm. Îmi luasem hăinuţa pe mine când, ce să vezi?, mi s-a dezlegat şiretul. Cel mai rău lucru care mi se putea întâmpla! M-am panicat şi
am început să plâng. Eram supărată rău că eu nu puteam ieşi şi, pentru că eram timidă, nu am cerut ajutorul nimănui. Stăteam de una singură
pe covor şi mă jucam cu şireturile de la adidaşi. Jucându-mă un timp cu ele, răsucindu-le, încrucişându-le, mi-a ieşit o fundă. Tot timpul îmi voi
aduce aminte cât de fericită eram că am reuşit. Aveam zâmbetul până la urechi. Era autentică, cum numai eu puteam să fac, dar în sinea mea
ţopăiam de bucurie, mai ales că nimeni nu putea să-mi imite funda.
De atunci, tot făceam funde şi îi ajutam și pe colegii mei de grădiniţă. Puteam să mă laud cu ceva ce credeam că nu o să învăţ niciodată. Acest
amărât de nod care nu este luat în seamă de majoritatea oamenilor a fost pentru mine foarte special. Se pare că nici algebra şi nici geometria nu
au fost, mai târziu, atât de greu de învăţat ca realizarea unei banale funde.
Poate că nu se vede în prezent, dar eu încă îmi mai aduc aminte de acele zile în care mă chinuiam să realizez funda.
Georgiana-Tatiana Ilie, 13 ani
Liceul Greco-Catolic Timotei Cipariu, Bucureşti
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Prima mea întâlnire cu realitatea…
Da! răspuns pozitiv la întrebarea: te-ai săturat să tot încerci, sau chiar să fii ceea ce îşi doresc ceilalţi? Încerci să vezi lumina din ochii lor, dar
tot ce vezi sunt nişte nori de praf, care dispar când hotărăşti să-ţi faci ordine în viaţă. I-ai păcălit? Poate ai reuşit un moment, dar apoi, te-ai
simţit blocat în propria minciună şi, evadând, speriat, te-ai lăsat pradă mediocrităţii, normalităţii…ai funcţionat după standardele altora, nu ale
tale. Printre rândurile din jurnal, ai observat că ai ţeluri precise, că ai o realitate!
Egoismul tău nevinovat te face dornic să ştii câte ceva şi despre fericire, ai vrea să o simţi, să o guşti, s-o păstrezi doar tu pentru o zi.
Realitatea a fost şi ieri, astăzi încerc s-o înţeleg. Caut infinite soluţii şi răspunsuri pentru întrebări uitate. Irosesc ziua de azi şi încerc din nou să
mă gândesc la prezent. „Mâine” mă sufocă, e atât de gri… ba nu… e opac, dar îi simt răsuflarea caldă pe obraz, pe buze. Îmi inundă ochii, plini
deja şi îmi rătăceşte gândurile…
Dacă-nchid ochiul, te strivesc în pleoape
dacă respir, te-mping în aer
Sunt cu jumătate de viaţă în ziua de ieri, cu mâna pe cea de azi şi cu viitorul pe vârful genelor. Îl privesc insistent, dar el pare că nici nu mă
cunoaşte. Poate sunt viitoarea lui fostă muză.
Aşa mi-a trecut şi vara, a plecat fără mine şi, singură, chiar acum privesc filmul ce mi se derulează în faţa irisului, colorându-l. Văd cum
pleoapele se închid prea repede, prea des în faţa greşelilor şi cum inimile naive se deschid inconştient în faţa tentaţiilor diabolice.
Umanitatea ne testează vulnerabilitatea sau realitatea ne consumă inocenţa. Ne aruncă în viaţă ca pe nişte adulţi maturizaţi în lanţuri.
Sentimentele curg şiroaie pe obraz, apoi se scufundă în inimă, împinse de curenţi înşelători.
M-am întâlnit cu ea, aş fi putut s-o accept politicos sau să plec, să uit de ea, să o reinventez. Încă nu m-am hotărât. Creativitatea necesită
curajul de a renunţa la certitudini.
Şi mă rog de tine, naşte-mă
Ştiu tot ceea ce tu nu ştii niciodată, din tine.
Mi-am ascuţit toate simţurile, am lăsat în urmă orice fărâmă de îndoială şi, încrezătoare, am călcat cu picioarele goale pe nisip. Privesc doar
înainte şi simt totul mult mai intens. E una dintre noile reguli, noile aspiraţii, noua „EU”.
Acum, cu mai mult curaj, cu altă viziune asupra „EI”, mi-am şters culoarea falsă de pe faţă, mi-am lăsat ochii liberi şi, uitând de păr şi de
haine, TRĂIESC! Stau dreaptă şi zâmbesc în faţa „EI” cu expresie bulversată.
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Mi-am făcut chiar şi un program pe zile – ore – minute – secunde... dar şi pe anotimpuri – timpuri... pe culori – sentimente – zâmbete
adevărate... un program complicat, de ne-nţeles, care semănă perfect cu mine:
– Ziua-ntâi, ceasul întâi, secunda zero din anotimpul întâi, culoarea albastru – deschis – dor, pas de vals... învăţ tăcerea de scoică, tăcerea
adâncurilor ce naşte perla, învăţ TĂCEREA prin care se rosteşte marea... iubita mea mare!
– Ziua a doua, ceasul al doilea, secunda a doua, anotimpul al doilea, culoarea verde – speranţă, pas de tango... învăţ tăcerea bobului de grâu,
tăcerea picăturii ce naşte planta, învăţ TĂCEREA prin care se rosteşte viaţa...
Şi tot aşa, pas cu pas, învăţ aerul, învăţ focul, apa, pământul, învăţ dimineaţa, învăţ rotundul, învăţ aşteptarea şi înţeleg lacrima, zâmbetul,
învăţ durerea care mă învaţă ce înseamnă resemnarea... învăţ lumea şi mă învăţ pe mine – rotindu-mă între oglinzi străvezii, ghicindu-mă de
după perdele din dantelă de nori, recompunându-mă din cioburi de amintiri... redevenind esenţa, EU!
Mă recunoşti? Nu cred, asta e doar una dintre feţele ascunse în spatele cuvintelor tari.
Final, da! totul are unul, aşa ai auzit, dar de ce nu încerci să-ţi construieşti propria eternitate? Ce limite sau bariere ai? aripi? vizibile, sau ni!
Această mare e acoperită de adolescenţi
care învaţă mersul pe valuri, în picioare,
mai rezemându-se cu braţul, de curenţi,
mai sprijinindu-se de-o rază ţeapănă, de soare.
Dă la o parte pânza de pe ochi, îţi zgârie voinţa şi credinţa, te jupoaie de piele şi de conştiinţă.
Momentul potrivit nu va veni… Nu mai spera şi împlineşte-ţi visele cu propriile mâini, concentrează-te asupra timpului pe care îl ai. Lasă
lacrima, stai la soare şi se va usca, lasă visul, trezeşte-ţi mintea, ridică-te de oriunde ai căzut, iubeşte la fel poezia, iubeşte-l pe Nichita ca pe
Pygmalionul tău...
Poate că nu te ajută nimeni, dar hai, sus! aici, pe pământ stabil, arată cine eşti, află-te! Putem merge împreună spre Ithaca…
Am rămas faţă în faţă, dansând curajoase, pe ultimul vers din refrenul vieţii. Curajul constă în a trece de la un eşec la altul, fără a-ţi pierde
entuziasmul.
Îmi place să râd, deşi
râd rar, având mereu câte o treabă, ori călătorind cu o plută, la nesfârşit,
pe oceanul oval al fanteziei.
Aştept să cadă cortina, să adoarmă bătaia inimii într-un somn pierdut în ceaţă…
Cristiana Iordache, 15 ani
Colegiul Naţional Nicolae Titulescu, Pucioasa, Dâmboviţa
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Primul adevăr
Aşteptarea… De la începutul începuturilor, omul a dorit să iubească şi să fie iubit… Să aibă încredere şi să-i fie încredinţată încrederea…
Aşteptarea, întreruptă de căutările disperate… Eu caut… caut un adevăr din care să-mi construiesc crezurile, caut un învăţător, un
ascultător… Când am ajuns aici, am şi uitat ce căutam…un supraom? un prieten?
O nouă şcoală, un nou început; colegi noi, profesori, materii, lumi complexe…
Mă bucur că ne-am întâlnit!
……………………………………………………………………………………………
‒ Hei, Ştefane! iar pierzi timpul prin parcuri?
‒ Dea… ca de obicei pari a fi cu ochii pe mine… tocilaro! şi râsul lui răsună printre tobogane şi copii mici ce par a se molipsi şi ei de
provocările acestui „ticălos”.
Ştefan este un tânăr obişnuit; putem începe să-l descriem prin vechiul clişeu: două mâini, două picioare etc .
Dar cum toţi oamenii par a fi la fel, dar în acelaşi timp total diferiţi… Ştefan e Ştefan! Un băiat grozav, bine legat, şaten, cu ochi căprui, mari,
strălucitori, curioşi, cu o forţă intelectuală ce, pare-se, se năştea din irisul acelor ochi… Un om cu umor păgân sau amuzant de copilăros. I se
părea de neânţeles cum reuşeam să iau note mari la materii complicate (desen, franceză, germană etc.) şi cum mă înecam la lucruri banale
(matematică!)… Iar eu îmi puneam aceeaşi întrebare… domeniile însă se inversau pentru el…
‒ Ai vrea tu să mă uit după tine! Îi răspund cu acelaşi ton. L-ai văzut pe Dan? M-a sunat azi mama lui… întreb serioasă începând să scanez
parcul în căutarea persoanei în cauză…Un copil scund şi slab, dar care avea vitalitatea şi trăsăturile unui titirez. Aceste calităţi ale
„personajului” au determinat-o pe mămica lui să-i pună pază la rotiţe… să nu se-nvârtă prin alte… universuri… Asta da provocare pentru
mine !
‒ Pfttt… Iar te-a rugat sa faci pe dădaca?’
‒ E destul de previzibil… Nu că nu mi-ar face plăcere… până la urmă am ocazia să ,,mă uit după tine”. Ne privim pentru câteva secunde in
linişte… acum parcul parcă zâmbeşte, obişnuit, se pare, cu glumiţele şi provocările noastre puerile…
Profit de ocazie pentru a începe sesiunea obişnuită de chestionări…
‒ ...Că până la urmă voi, băieţii… dacă nu venim noi după voi… putem astepta cât vrem că voi… tot lemn rămâneţi?’
Astept reacţia. Ştefan, de la un timp, dobândise caracteristicile unei „cârtiţe”, cum l-au numit băieţii. Asta după ce l‒au surprins „scăpând
informaţii vitale în tabăra adversă”, adică mie.
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Ca să înţeleagă şi cititorii, prin „informaţii vitale” ne referim la psihologia genului, cum ar fi că „unii oameni sunt mai profunzi, iar alţii mai…
seci”.
‒ Ba să ştii că nu!
‒ Hmmmm, previzibil om, da’ bun băiat ‒ gândesc zâmbind uşor superior… îl iert pe moment pentru neruşinarea cu care mi-a întrerupt
gândurile şi îl privesc cu o curiozitate puţin… exagerată.
‒ Aşa… şi cum mă rog frumos, numeşti tu faptul că toate obsedatele sunt fericite şi liniştite, plimbându-se la braţ cu obiectul obsesiei lor? Sau
cum numeşti tu faptul că noi, fetele calculate şi cuminţi, stăm cu ochii-n soare şi visăm la Feţi Frumoşi pe cai albaştri??!’
Brusc faţa lui se strâmbă revoltată:
‒ Da‘ ce! Crezi că noi nu vom alege?! Crezi că nu vom selecta fata potrivită nouă?! Las’ că ştiu eu că despre Vlad e vorba! Eşti „sparanghel”!
Parcă tu nu ştii că-şi bate joc…
‒ Ştiu că-şi bate joc! De parcă eu nu văd! Da de ce pisici mai umblă cu ele ai? De parcă nu s-ar putea îndragosti şi el de o fată mai cu scaune la
cap!
‒ Păi s-a îndrăgostit! şi vocea lui se ridică enervată… Ca apoi să se oprească încurcată, realizând eroarea…
‒ Aaaa!!! Daaaa?! Şi eu de ce n-am aflat mă rog?
‒ Ah… şi ce să afli?! El e căzut in cap! şi ea ‒ e piatră!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
După fiecare minut împreună, prietenia noastră ni se gravează mai adânc in suflet. Şi spun suflet pentru că, după un an de incursiuni în
misterele fiinţei noastre, am ajuns, pare-se, la a împărţi acelaşi gând, acelaşi ritm, aceeaşi viaţă…
Treptat, timpul petrecut în trei, alăturându-ni-se adesea şi Vlad, s-a multiplicat…
A fost o greşeală să-l necăjesc pe acesta din urmă, intrebând mereu despre „piatra”, care l-a făcut să-şi ,piardă minţiile; Aveam să aflu ma
târziu de la Ştefan că, în tot acel timp, fusese vorba despre mine…
Mă intreb cum de noi, fetele, (care ne mândrim cu o inteligenţă şi sensibilitate supraumane) sfârşim prin a ne răni prietenii… (cum am facut
eu)
La această întrebare s-a adăugat, din dorinţa de dezvinovăţire, întrebarea „dar băieţii, de ce sunt ei aşa?’
Cum era de aşteptat, răspunsul a venit de la Ştefan… „Suntem şi noi… sensibili… că pân’ la urmă, vorba cântecului, «şi băieţii plâng
câteodată»…
Rămăsese să aflu ce legătură are sensibilitatea cu tendinţa de a-şi găsi în fiecare săptămână câte-o nouă ,,iubire” ; mai apoi ,de ce atunci când
au găsit, în aşa-zisa lor iubire naivă, nu reuşesc să o mărturisească? Poate să fie această timiditate sau teamă chiar dovada sincerităţii lor? Îţi
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mulţumesc Ştefane, că m-ai ajutat să-mi pun aceste întrebări!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Au trecut doi ani de când nu ne-am mai văzut…
Când Vlad a rupt legătura cu noi am realizat lipsa mea de tact şi am învăţat şi prin alte căi, cât de dureros este ce i-am făcut eu lui… Mă iartă,
prietene al meu!
Încă mă intreb de ce n-am trecut peste toate astea… poate ei m-au uitat, poate că acum, nimeni nu mă mai ştie…
Sunt in faţa P.C.- ului şi verific lista de messenger… E prima oară-n aproape un an când îl văd online…
♣ ♠ ♦ ♥ ♣ ♠ (2/9/2011 6:53:44 PM): cf Stefane? se pare ca ink te am in lista
Memento.mori(2/9/2011 6:53:48 PM): da..
Memento.mori (2/9/2011 6:53:49 PM): fac bn
♦ ♥ ♣ ♠ ♦ ♥ ♣ ♠ (2/9/2011 6:54:24 PM): la ce liceu ai ajuns
Memento.mori(2/9/2011 6:54:28 PM): Caragiale
Memento.mori(2/9/2011 6:54:29 PM): tu?
♦ ♥ ♣ ♠ ♦ ♥ ♣ ♠ (2/9/2011 6:54:43 PM): Creanga
Memento.mori(2/9/2011 6:54:50 PM): bv, bv
♦ ♥ ♣ ♠ ♦ ♥ ♣ ♠ (2/9/2011 6:54:56 PM): nu stiu pe nim’ in Caragiale
♦ ♥ ♣ ♠♦ ♥ ♣ ♠ (2/9/2011 6:55:05 PM): msz
Memento.mori(2/9/2011 6:55:07 PM): ma sti pe mn ☺
♦ ♥ ♣ ♠ ♦ ♥ ♣ ♠ (2/9/2011 6:55:08 PM):☺*
………………………………………………………………………………………………………
După o oră zâmbesc, închid fereastra şi notez: „Azi, Miercuri II a lunii aIXa
Am vorbit cu Ştefan.”
Nu mai contează ce-o să fie… după atâţia ani am uitat unii de alţii, ne-am restabilit alte priorităţi…
Vorbim, dar suntem străini… am uitat ce mâncare îi plăcea, a uitat cum arătam… dar amândoi ne aducem aminte… Nu am uitat complet, nu
ne-am abandonat trecutul; am păstrat la temelia firii noastre înteaga experienţă a cunoaşterii şi încrederii…
Nu ne-am mai vorbit de ani , dar suntem încă prieteni…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Primul adevăr ‒ realităţile nu sunt pe placul nostru. Căutam miracole, căutam prietenii, căutam noi adevăruri… un alt mod de a ne exprima
bucuria…
Azi, Miercuri
Mic dicţionar
„eşti sparanghel” = (aici) jargon, cu sensul „nu ai minte, nu gândeşti”, similar expresiei „eşti varză”, folosită frecvent de tineri
„ai” = interjecţie cu sensul de „nu-i aşa?!” , se poate considera într-o anumită măsură şi tic verbal
,,ticălos” = cuvânt folosit cu simpatie; nu are sens jignitor
„Pftt” = interjecţie care poate avea sens dispreţuitor
„cu scaune la cap” = variantă provenită de la expresia populară „cu scaun la cap”
, ♣ ♠ ♦ ♥ ♣ ♠ (2/9/2011 6:53:44 PM): cf Stefane? se pare ca ink te am in lista
Memento.mori(2/9/2011 6:53:48 PM): da..
Memento.mori (2/9/2011 6:53:49 PM): fac bn
♦ ♥ ♣ ♠ ♦ ♥ ♣ ♠ (2/9/2011 6:54:24 PM): la ce liceu ai ajuns
Memento.mori(2/9/2011 6:54:28 PM): Caragiale
Memento.mori(2/9/2011 6:54:29 PM): tu?
♦ ♥ ♣ ♠ ♦ ♥ ♣ ♠ (2/9/2011 6:54:43 PM): Creanga
Memento.mori(2/9/2011 6:54:50 PM): bv, bv
♦ ♥ ♣ ♠ ♦ ♥ ♣ ♠ (2/9/2011 6:54:56 PM): nu stiu pe nim’ in Caragiale
♦ ♥ ♣ ♠♦ ♥ ♣ ♠ (2/9/2011 6:55:05 PM): msz
Memento.mori(2/9/2011 6:55:07 PM): ma sti pe mn☺
♦ ♥ ♣ ♠ ♦ ♥ ♣ ♠ (2/9/2011 6:55:08 PM): ☺
=
„♣ ♠ ♦ ♥ ♣ ♠ (2/9/2011 6:53:44 PM): ce faci Ştefane? se pare că incă te am în listă
Memento.mori(2/9/2011 6:53:48 PM): da..
Memento.mori (2/9/2011 6:53:49 PM): fac bine
♦ ♥ ♣ ♠ ♦ ♥ ♣ ♠ (2/9/2011 6:54:24 PM): la ce liceu ai ajuns?
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Memento.mori(2/9/2011 6:54:28 PM): Caragiale
Memento.mori(2/9/2011 6:54:29 PM): tu?
♦ ♥ ♣ ♠ ♦ ♥ ♣ ♠ (2/9/2011 6:54:43 PM): Creangă
Memento.mori(2/9/2011 6:54:50 PM): Bravo, bravo !!!
♦ ♥ ♣ ♠ ♦ ♥ ♣ ♠ (2/9/2011 6:54:56 PM): nu stiu pe nimeni în Caragiale…
♦ ♥ ♣ ♠♦ ♥ ♣ ♠ (2/9/2011 6:55:05 PM): mulţumesc
Memento.mori(2/9/2011 6:55:07 PM): mă ştii pe mine ☺
♦ ♥ ♣ ♠ ♦ ♥ ♣ ♠ (2/9/2011 6:55:08 PM):☺”
Maria Iosub 15 ani
C.N. I. Creangă, București

183

Prima împlinire

Prima mea afacere imobiliară…
(sau despre cealaltă faŃă a lucrurilor)
Eram pe drumul ce duce către Baia. Cred că mai aveam de mers în jur de 20-25 de minute până să ajung la noua mea casă, pe care o
cumpărasem luna trecută. Am fost plecat în Italia, ca tot românul, şi am văzut-o doar în poze. Era o casă recent construită, făcută parcă pe
gustul meu.
Foştii proprietari – nişte oameni de treabă, dar care păreau realmente speriaţi de ceva ce-mi scăpa – mi-au vândut-o la un preţ mult prea mic,
pentru valoarea ei. La început, m-am mirat, dar apoi m-am liniştit. Ce mai conta?!
Conduceam prudent, drumul se dovedea din ce în ce mai dificil şi mai prost luminat. Luna apărea şi dispărea de după nori, ca-ntr-un joc de-a
v-aţi ascuns…
Era miezul nopţii. De oboseală, ochii mi se închideau de trei ori pe minut. Am pornit radioul, gândindu-mă că aşa o sa-mi dispară somnul.
Dintr-o dată, ceva straniu s-a întâmplat: „pleaacăă!” s-a auzit de la radio. Dar nu avea cum… un cuvânt românesc într-o melodie germană?
„Nu… trebuie să fi fost din cauza oboselii!”, mi-am spus. Apoi, mi-am dat seama ca maşina era oprită în faţa noii mele case.
Am coborât, mi-am luat bagajul şi un sac de dormit, pentru ca proprietarii luaseră tot din casă şi eu nu aveam pe ce să dorm. Am deschis
poarta. Curtea era mare, dar nu am reuşit să văd casa, pentru că era foarte întuneric. Nu mai văzusem de mult o noapte atât de neagră! După ce
am făcut câţiva paşi, am auzit un scârţâit dinspre poartă şi am îndreptat lanterna spre ea. Era deschisă! Dar cum? Ştiu sigur că am închis-o şi nu
avea cum să se deschidă singură! Poate m-am înșelat, poate nu am închis-o bine!
Dimineața următoare, am fost trezit de razele soarelui care îmi băteau în faţă, dar şi de claxonul unui tir. „Cred că este Adrian, cu noua mea
mobilă” mi-am spus.
‒ Frumoasa casă, amice! zice amicul, cu un aer de orășean.
‒ Încăpătoare, modernă, frumoasă... un chilipir! mă laud eu.
‒ Da... păcat că e în zona asta ciudată şi pustie! se lamentează el, şi mai nesuferit ca de obicei.
‒ Nu-i nimic! Îmi place liniștea. Oricum, o să stau aici doar în concediu.
‒ O să te saturi de locul ăsta! Ţine minte: noaptea… lucrurile se schimbă în zona asta! îmi zice el misterios.
‒ Ce vrei să spui? întreb eu mirat.
‒ Să mă chemi când o să te muți din nou! îmi spune sigur pe el.
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Ciudat mai e şi omul asta, mă gândesc că poate invidia… mai știi?! Toți mă tachinează că am făcut prima mea afacere imobiliară…
După ce am așezat mobila în casă, telefonul a început să sune. Am coborât să răspund, dar se auzea doar un fâşâit. Am închis, dar după trei
minute, telefonul suna din nou şi ... „pleaacăă!”
‒ Cine e?? şi din nou acel fâşâit sinistru. Copiii ăştia!
***
Era o zi mult prea frumoasă, așa că am ieșit afară. În curte era un nuc bătrân şi atât de mare, încât umbra lui se așternea pe toată casa. Liniştea
era apăsătoare! Nicio adiere, niciun cântec de pasăre, niciun om pe drum! Începeam să simt lipsa agitației de la oraș, dar, în același moment, un
țipăt groaznic, care îți pătrunde până în oase, se auzi din pădurea ce înconjura casa. Vântul, care pornise din senin, parcă repeta „pleaacăă!,
pleaacăă!”
Mi-am făcut cruce. „Asta le întrece pe toate şi sunt sigur că de data asta am auzit bine!” mi-am spus.
‒ Ce s-a auzit? mă întreabă o bătrână care trecea pe drum. Se ivise parcă din senin, nu o văzusem venind.
‒ Nu știu… i-am spus speriat. Sunteți din zonă?
‒ Da, locuiesc aproape. Nu am mai văzut pe nimeni de câteva luni prin locurile astea. Ați venit de curând, nu? Era pustiu pe-aici…
‒ Cum așa? Şi familia de la care am cumpărat casa?
‒ Poate că au stat două zile… maximum trei, la fel ca ceilalți proprietari din ultimii 30 de ani. Nimeni nu rezistă mai mult! Crede-mă: dacă aş
fi fantomă, aici aş locui (zise ea cu un zâmbet ciudat, privindu-mă printre gene). Acum 60 de ani, prin vremea asta, fetiţa familiei Blestescu
împlinea 11 ani. A fost petrecere mare, cu zeci de invitați. La miezul nopții s-a petrecutun lucrul ciudat: o explozie uriașă, apoi focul a distrus
totul din temelii şi nu a fost găsit niciun supraviețuitor. Toată lumea care cunoștea familia a spus ca era blestemată.
De atunci, la fiecare trei ani, casa arde la miezul nopții, iar ziua următoare, este construită ca prin minune, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
Şi în fiecare an, casa este vândută de câte 33 de ori…dar niciun nou proprietar nu rezistă mai mult de trei zile… apoi afişul DE VÂNZARE… iar
cumpărătorul se face vânzător…
‒ Groaznic! repetam eu, ca un automat. Dar, dacă nu vă supărați, de unde știți toate lucrurile acestea?
‒ Pentru că… sunt legată de cele întâmplate... pe veci!
‒ Ce vreți să spuneți cu… şi apoi nimic. Bătrâna dispăruse, lăsând în urmă doar un cuvânt: „pleaacăă!”. Plutea ca un ecou, se ducea şi sentorcea, izbindu-se, parcă, de ziduri nevăzute: „pleaacăă!…” Şi vântul: „pleaacăă!...”
Cătălin Manea, 15 ani
Colegiul Naţional Nicolae Titulescu, Pucioasa, Dâmboviţa
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Prima mea compunere
Prima mea compunere s-a numit „Viaţa de dansator” şi a fost scrisă când eram la grădiniţă.
Motivul? De două ori mama! Ea a venit cu propunerea să încep să dansez şi tot ea cu ideea de a scrie despre asta.
Bucata de hârtie a cauzat mare vâlvă printre cititori: părinţii mei, antrenorul şi fostul meu partener de dans, căruia eu nu am vrut să i-o arăt,
dar la care a ajuns într-un mod misterios. Nu o să uit niciodată reacţia lui. A citit titlul şi apoi a spus: „Ai uitat să pui punct!”
„Best-seller-ul” meu avea respectabilul număr de .... două alineate, scrise cu creionul, scrise strâmb cu creionul ‒ dacă se cuvine să menţionez
asta.
Ideea mea de „scriitor îndurerat” (cuvinte mari când ai 5 ani!) a fost definită de mama prin nişte mormăieli indescifrabile, cum ar fi:
neseriozitate, nerecunoştinţă etc. Astăzi, aş prefera „critică constructivă”.
Evident, s-a recurs la o analiză lungă şi complicată, un proces de nedescris pentru mine. Rezultatul? Eu şi ideea mea am pierdut şi, în loc să o
descriu pe noua mea profesoară drept un personaj negativ, am ajuns să scrijelesc pe o coală ministerială: „Dansul este minunat! Astăzi m-am
simţit groaznic.”, urmat de clişeul: „Ştiu că nu pot dansa frumos fără efort!”
Dar ce ştiam eu? După ce m-a bântuit o zi, compunerea a dispărut în acelaşi mod misterios, în care a apărut. „Fantoma” avea totuşi să se
întoarcă peste ani, fiind probabil depozitată printre alţi semeni, compuneri din ce în ce mai serioase... sau nu?
Adevărata mea primă compunere data din clasa a III-a. Se numea „Clasa aceea e...”
Mama nu a ştiut nimic până nu a fost gata. A fost mai mult o condiţie impusă de mine, deoarece tinde să nu aprecieze „copilăroasele” greşeli
de ortografie.
Ea era, şi de data asta, motivul pentru care m-am aşezat cu o filă de caiet în faţă. Tema compunerii o constituiau elevii din clasa a VII-a A,
cărora ea le era dirigintă pe atunci. Aceştia sunt în prezent în clasa a XI-a.
Acum eram chiar mândră de ea. Iubeam şi încă mai iubesc modul în care se termină „capodopera”: „Într-un final, veţi afla că nu sunt răi...
Ei... cu excepţia băieţilor!”
De fapt, eram aşa satisfăcută, încât am lansat un „remake”. A fost simplu. Am corectat originalul şi am înlocuit câteva cuvinte.
Cred că preferata mamei a fost o poezie, deoarece am găsit nenumărate copii. Titlul este foarte primăvăratic: „Marele soare”. Nu e greu să
găseşti un exemplar în casa mea, parcă e epidemie...
Mai devreme sau mai târziu, tot voi scrie ceva spectaculos. Din această cauză am început să ţin un jurnal şi să recitesc creaţii mai vechi.
Până atunci, însă, voi continua să desenez. Dar asta e o altă poveste...
Denisa Medan, 13 ani,
Şcoala Avram Iancu, Baia Mare
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Primul meu an de gimnaziu
Ne-am aşezat cu toţii pe asfaltul cenuşiu, în locul unde scria: „clasa a V-a A “. Aveam mari emoţii, era un nou început şi eram plini de
curiozitate. Gimnaziu era un cuvânt pe care-l auzeam frecvent, pentru noi, bobocii, un cuvânt plin de mister, faţă de care manifestam mult
interes. Un val de fiori ne cuprindea mintea la auzul termenului rostit de doamna învăţătoare. Gălăgia a pălit brusc la auzul sunetului
microfonului. Toţi ne-am îndreptat privirea către masa din colţul curţii, unde erau aşezaţi profesorii. Directoarea şcolii anunţa începutul unui
nou an de şcoală. Pe doamna directoare o cunoşteam din vedere. Dânsa anunţa în clasele mici premianţii unor concursuri. Nu era o noutate
pentru noi. Urma să anunţe diriginţii claselor de a V-a. Eram ochi şi urechi. Când ne-am auzit numele clasei, ne-am îndreptat privirea spre
doamna directoare. În sfârşit, am aflat vestea care urma să ne satisfacă tuturor curiozitatea. Diriginta noastra era Brumar Simona, profesoara de
engleză din clasele primare. Eu o cunoşteam pe viitoarea noastră dirigintă încă de la grădiniţă, când venea, uneori, să lucreze cu noi. Era o
doamnă tânără, cu simţul unorului, răbdătoare şi mereu deschisă spre lucruri noi.
După ce deschiderea noului an şcolar s-a încheiat, ne-am îndreptat paşii către noua noastră clasa. Elevii claselor a VI-a ne-au întâmpinat cu
drag, făcând un pod de flori pe sub care urma să trecem noi. Am intrat în scoală cu mari emoţii. Ajungând la al doilea etaj, ne-am cunoscut
clasa. O sală mare, cu două table şi două rânduri de bănci, fiecare bancă având câte trei locuri. Acest fapt ne-a uimit, dar în acelaşi timp eram
curioşi cum o să stăm trei într-o bancă. Ne-am aşezat în bănci după placul nostru. După discuţii interminabile între noi, dar şi cu diriginta, a
venit un elev mai mare care i-a înmânat ceva doamnei diriginte. Era un bileţel. Ni s-a văzut curiozitatea în ochi. Nu am fost ţinuţi mult timp în
suspans, deoarece ni s-a spus că pe acel bileţel era scris orarul nostru provizoriu. Acesta a fost transcris pe tablă, de unde toţi elevii l-au copiat.
A doua zi, în faţa şcolii erau mulţi elevi. Aceştia stăteau structuraţi pe grupuri, fiecare grup aparţinând unei clase. Îmi căutam colegii, care nu
se zăreau prin mulţime. Vedeam atâtea feţe cunoscute, elevi ai claselor mai mari, dar şi din clasele mai mici. După câteva minute de căutare
atentă, am ajuns la colegii mei. Eram cu toţii entuziasmati. Vocile noastre erau pline de emoţie, tremurau. Zgomotul făcut de noi se pierdea în
cele ale colegilor noştri din clasele mai mari. Aceştia râdeau puternic şi glumeau. Aveau experienţa câtorva ani de gimnaziu, fiind încrezători în
ei înşişi. Aşteptam cu nerăbdare sunetul clopoţelului care ne avertiza că putem intra în clase.
În sfarşit, momentul aşteptat a venit. Am urcat în şcoală cu greu, deoarece eram mulţi şcolari. La etajul al doilea au urcat doar cinci clase. Am
apucat să observ cu cine ne învecinăm: două clase de a VIII – a şi două clase de a VII-a. Pe uşa clasei noastre era o plăcuţă pe care scria numele
clasei şi al dirigintei. Prima oră urma să avem desen, după care istorie. În aşteptarea dascălului, se făceau tot felul de speculaţii cu privire la
anumiţi profesori sau la colegi mai mari. Deja a trecut o jumatate de oră şi noi încă nu am început ora. Simţeam un fel de dezamăgire, dar faptul
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că puteam schimba impresii între noi, fără a fi tulburaţi, alunga acest sentiment. Prima oră a trecut fără prezenţa vreunui profesor. A doua oră
era istorie. Dascălul a intrat în clasă nu după mult timp după ce pauza a trecut. Am făcut cunostinţă cu dânsul. Am aflat că era director-adjunct
al şcolii. Ora de istorie a decurs în linişte. Ni s-au prezentat regulile şcolii, în mare parte, ni s-au spus ce profesori urma să avem la clasă şi unele
schimbări care o să se producă de-a lungul întregului an şcolar.
Zilele au trecut, iar noi descopeream de fiecare dată ceva nou. Când ieşeam în pauză, pe coridoare privirea ne era atrasă de elevii claselor de a
VIII-a. Îi veneram. Tot ce făceau ei era interesant. Încercam să le atragem atenţia cu orice preţ. Făceam lucruri care ne depăşeau doar să intre în
vorbă cu noi sau să ne laude. Noi, fetele, petreceam aproape toată pauza în curte, alături de elevele mai mari. Auzeam tot felul de termeni noi
în vocabularul elevilor mai mari, cum ar fi : “ne ascultă” sau “hai să chiulim”. Ne-a luat ceva timp până să ne am seama despre înţelesul acestor
cuvinte. Când era un conflict pe corridor, doream să fim la curent cu totul, era foarte interesant orice mic scandal între băieţii sau fetele mai
mari.
Cu timpul au apărut şi micile probleme legate de comportament sau note. A venit şi vremea primului chiulit. Ne-am pus toţi de acord să
mergem de la ultima oră. Era miercuri. La inceput toţi au fost viteji, toţi vroiau să încercăm ceva mai nou, mai rebel. Însă, când a venit
momentul plecării, mulţi au dat înapoi. Până la urmă am reuşit să-i convingem pe toţi să vină cu noi. Eram mândri de fapta noastră. Acum, nu
ştiu sigur dacă era mândrie sau eram doar cuprinşi de adrenalină. Nu ne gândeam decât că am crescut, deja suntem mari şi este momentul să
fugim de la ore. Consecinţele nu le lua nimeni în calcul. A doua zi, de dimineaţă, doamna dirigintă, care a aflat despre fapta noastră, ne aştepta
în clasă. Nu a fost foarte mulţumită de noi, ceea ce ne-a făcut să ne dăm seama că nu tot ce fac cei mari este bine. Doamna dirigintă ne-a explicat
mai amănunţit urmările acestor fapte, care nu erau unele prea bune. Acest motiv ne-a îndemnat să nu-i mai idolizăm pe colegii noştri mai mari,
cel putin într-o oarecare măsură.
Primul meu an de gimnaziu a trecut repede. A fost un an interesant, plin de experienţe noi din care am învăţat multe. Acum , după patru ani,
când privesc în urmă, nu pot să îmi dau seama cum a trecut timpul, când am crescut ? Când am ajuns în clasa a VIII –a ? Nisipul din clepsidră
s-a scurs, s-a scurs neîncetat, fără voia noastră. Copiii care în urmă cu ceva vreme păşeau încrezători pe pragul preadolescenţei au ajuns
adolescenţi în adevăratul sens al cuvântului, fiecare cu propriul caracter, cu propriile concepţii şi aşteptări de la sine şi de la cei din jur. Dacă ar
fi după voinţa mea, cu siguranţă, aş dori să mai retrăiesc clasa a V–a.
Antonia Meseşan, 14 ani
Şcoala Gimnazială Porolissum, Zalău
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Prima întâlnire cu sora mea
Copilăria mea a fost una paşnică. Obişnuiam să-mi iau păpuşa, să mă aşez pe covor şi să mă joc cu ea. Niciodată nu m-am gândit că va trebui
să o şi împart cu cineva...
Aveam 11 ani. Eram o copilă, nedesprinsă încă de lumea basmelor şi a păpuşilor, a Feţilor Frumoşi şi a zânelor, unde toate se întâmplau pe
placul meu şi nimic nu mă deranja. Şi totuşi, lumea mea s-a clătinat uşor atunci când, dintr-o discuţie avută de mama şi bunica, am aflat de
copilul care creştea în burtica mamei mele. Brusc, m-am simțit dezorientată, poate chiar abandonată. Nu mai eram singură!
Realitatea se adeverea cu fiecare lună care trecea, iar burta mamei devenea tot mai mare şi mai rotundă. Îmi era frică, deoarece o parte din
mine nu dorea fiinţa din pântecele mamei. Gelozia, frica şi deznădejdea îşi înfipseră ghearele în inima mea, însă tot acolo se năştea iubirea,
speranţa şi dorinţa. Mă rugam lui Dumnezeu să fie fetiţă. Nu avea voie să fie altceva! În clipele mele de linişte şi solitudine visam la fetiţa cu
chip de îngeraş, pe care o pieptănam, o îmbrăcam ori mă jucam cu ea. Mă vedeam seara în pat, cu sora mea sprijinită de mine şi atentă la
basmul cu prinţi şi prinţese pe care i-l citeam. De acum, părerea mea conta, astfel că am avut şi eu propriile mele opinii când a venit vorba de
haine, jucării ori nume alese. Seara mângâiam cu mare atenţie burtica mamei şi simţeam bătaia energică din picioruşe a pruncului de dinăuntru.
Pesemne că va fi o copilă tare vioaie, căci da, era fetiţa mult dorită de mine!
Timpul se scurgea pe nesimţite. Doctorii i-au spus mamei mele cu fetiţa va vedea pentru prima oară lumina zilei pe 15 mai, o dată ce pentru
mine a căpătat o importanţă extraordinară. Zilele treceau însă şi iată-mă ajunsă în faţa marelui eveniment: naşterea. Eu eram doar o spectatoare
detaşată, uimită, rămasă în propria ei lume, uşor nestingherită. Mama era cea care ducea tot greul. Eram emoționată şi în acelaşi timp
îngrijorată de ea, de sănătatea ei şi a copilei.
Atunci când stelele străluceau pe cer iar luna veghea asupra liniştii lumii, sora mea se năştea. O nouă fiinţă, cu un suflet pur era pregătită să
crească, să devină o persoană iubită de către familia ei. Se spune că un nou-născut compensează un deces din familie. Probabil că sora mea nu a
venit întâmplător pe lume la un an de la moartea străbunicului nostru...
La doar câteva ore de la naştere, am văzut-o. Mică, mică de tot şi înfăşurată într-o păturică, mă privea cu doi ochi albaştri ca cerul. Se uita la
mine, însă nu mă vedea. Abia după câteva zile avea să mă recunoască, să mă descopere, la fel cum o descopeream şi eu pe ea.
La început, mama mea a fost foarte restrictivă cu mine. Nu aveam voie să o ţin în braţe fără supravegherea ei. Pe de o parte îi înţeleg grija,
deoarece nou-născuţii sunt deosebit de fragili şi orice mişcare greşită de-a mea i-ar fi putut face rău Claudiei, surorii mele. Însă contrar
gândurilor mele de dinaintea naşterii sale, când nu o doream atât de tare, acum eram însetată să o ţin în braţe, să simt căldurica emanată de
corpuşorul ei micuţ și bătaia inimii micuţe. Feţişoara ei era rotundă, iar obrăjorii erau moi, pufoşi şi atât de rozalii! Îmi era drag să o privesc
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când dormea, atât de incocentă, ca un îngeraş. Apoi, când a crescut, o surprindeam deseori râzând în somn, şi atunci mă gândeam la lucrul
care-i provoca ei râsul. La ce se poate gândi un copil de câteva luni? Cei poate provoca atâta fericire?
Zilele treceau şi Claudia creştea văzând cu ochii. A început să meargă la creşă, apoi la cămin. A început să socializeze şi să-şi facă prieteni,
creându-şi astfel propria „gaşcă”.
Are prietene, ba chiar şi un prieten! Când ajunge acasă de la cămin, ne povesteşte despre discuţiile avute cu colegii, despre lucrurile noi pe
care le-a învăţat de la doamna educatoare. Deseori ne fascinează cu lucrurile noi pe care le ştie, cu întrebările pe care le pune, cu poezioarele şi
cântecelele cu care ne delectează sufletul.
O amintire dragă mie sunt vacanţele la mare, când pe chipul surorii mele am citit bucuria în cea mai pură şi sinceră formă a sa! Era energia în
persoană, ţopăia, zburda de colo colo prin nisipul fierbinte iar în apă se simţea regină. Prima baie în mare e cu siguranţă o amintire păstrată şi
acum în mintea ei. La început, era fricoasă şi avea uşoare reţineri în a intra în apă, însă apoi a uitat de ele după ce a atins apa doar cu
picioruşele. Îi plăcea însă să simtă valurile şi până la urmă şi-a luat primul ei colac de baie, unul în formă de bărcuţă, s-a urcat în el şi am
înaintat în mare. Era în al nouălea cer! Dădea din picioruşe veselă, împroşca cu apă peste tot, ba chiar se plângea apoi de apa sărată care îi intra
în ochi. Era însă atât de entuzisamată şi spunea că se simţea asemenea unei răţuşte în apă!
Razele soarelui o dezmierdau şi în înnegreau pielea ei fină, astfel că la sfârşitul sejurului o alintam „negruţa mea”.
Încă de la început Claudia a fost vedeta familiei. Asistam cu plăcere la momentele când i se făcea băiţa şi era un deliciu pentru toată familia
când zâmbea ori gângurea. Cu fiecare an care trecea, Claudia devenea mai frumoasă, mai isteaţă. Am ajutat-o să meargă de-a buşilea, apoi în
picioare. Am învăţat-o să îmi rostească numele şi am fost alături de ea mereu. Cât m-am bucurat pentru ea!
Între noi au existat şi momente tensionate, căci, recunosc, îmi place să o tachinez. Deseori o necăjesc, însă apoi îmi pare atât de rău, încât simt
cum mă doare sufletul în mine. Momentul împăcării însă îmi aduce atunci bucurie iar zâmbetul ei mă linişteşte. Sora mea are însă un caracter
puternic şi deseori când ne certăm, ea mă pune la punct!
Sora mea e minunea din viaţa mea, deşi deseori nu recunosc acest lucru. Acum, când au trecut aproape şase primăveri de la naşterea sa, am
ajuns într-un alt punct al relaţiei dintre noi. Ea creşte, se maturizează. La fel şi eu. Nu mă laud cu o relaţie perfectă, însă din fiecare ceartă avută
cu ea învăţ câte ceva, şi anume că răbdarea e soluţia rezolvării problemelor.
Nu m-am gândit până acum dacă Claudia e fetiţa pe care o visam atunci când ea încă era în burta mamei. Sincer, nici nu cred că aş vrea să fie
aşa, căci e perfectă aşa cum e ea. Dacă ar fi să o descriu, atunci cu siguranţă aş folosi doar superlative. Viaţa e mai frumoasă atunci când
zâmbeşte ea!
Cristina Moldovan

Grup Şcolar Lucian Blaga, Reghin, jud.Mureş, 17 ani
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Primul meu concert
Câteodată, când mă gândesc la acest concert, mi se pare că greşesc numindu-l doar un concert. A fost mai mult de atât. A fost atât o
experienţă socială şi una culturală. Eram la mijlocul lui august în anul 2008, într-o vară toridă. Mersesem şi înainte la concerte micuţe la
festivaluri locale, dar niciodată nu ieşisem din ţară pentru a asista la aşa ceva.
Pe atunci obişnuiam să mă întâlnesc cu câţiva prieteni şi să mergem cu skateboard-ul prin oraş. Într-una din zile, am aflat de la unul dintre
skateri că două dintre trupele mele preferate aveau să participe la un festival în Budapesta şi aşa că am încercat să o conving pe mama să
mergem împreună, fiindcă nu aş fi putut ieşi neînsoţită din ţară. Mama, fiind obişnuită cu muzica pe care o ascultam, a acceptat imediat, astfel
încât mi-am „recrutat” două prietene foarte bune şi am pornit spre faimosul Sziget Festival.
Budapesta e un oraş superb, dar despre asta nu am să povestesc acum, în schimb am să vă povestesc un pic despre festival în sine. Sziget Fest
durează cinci zile, se desfăşoară pe o insulă în Budapesta şi are sute de mii de spectatori care vin de peste tot din lume. Printre aceştia ne
număram şi eu cu mama şi mătuşa mea şi cu cele două prietene, R. şi Sonia.
Dar de ce să decurgă totul conform planului? Bineînţeles că era imposibil! Ceva trebuia să intervină. În cazul nostru, acel ceva era chiar una
dintre prietene, care decisese că ea nu vrea să vină la niciun concert, ci doar să meargă la cumpărături prin mall. Din păcate, cineva trebuia să
stea cu ea… Mătuşa mea s-a sacrificat, iar mama ne-a dus pe noi pe insulă.
Concertul a început cu nişte cântăreţi punk-rock americani care, în ciuda căldurii imense, au reuşit să facă atmosferă. La acel concert, chiar
dacă şi eu şi Sonia eram înconjurate de zeci de oameni şi stropite cu bere aruncată prin mulţime, ne simţeam printre prieteni. Simţeam că
aparţin în sfârşit la ceva, că mai erau mulţi alţii aşa cum eram eu atunci. Printre ei nu eram ciudată, diferită, ci doar o punkistă zâmbitoare care
ţopăia de colo-colo pe muzică.
Cu toate acestea, nu ţin minte festivalul datorită acelui prim concert, sau concertului formaţiei R.E.M. sau chiar datorită concertului lui Serj
Tankian, fostul solist al trupei System of a Down. Când mă gândesc la acel festival, mă gândesc cel mai mult la spectacolul celor de la Sex
Pistols. Pentru cei care nu ştiu, Sex Pistols este un grup punk din Marea Britanie, format în 1975. Alături de solistul excentric, Johnny Rotten, au
iniţiat mişcarea punk în Anglia şi au influenţat întreaga scenă punk rock. Dar să nu ne agităm cu istoricul lor...
Concertul începea spre seară, astfel încât am avut timp înainte să „explorăm” insula şi să achiziţionăm chiar şi unele suveniruri (dacă un
tricou se consideră suvenir). Până să ajungem la concertul dorit, reuşiserăm să vedem curse de pubele (da, pubelele erau „încărcate” cu câte o
persoană şi mânuite de o alta), să ne ciocnim de septuagenari chei şi cu piercinguri, de yoghini, de adolescenţi puţin „afumaţi” şi chiar să fim
udate din cap până în picioare de un furtun de apă mânuit dibaci de un bărbat nu puţin dubios. Unora le-ar fi putut pieri cheful după toate
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acestea, dar noi am continuat să ne avântăm în mulţime întocmai ca nişte copii printr-un cârd de porumbei, cu la fel de mult entuziasm ca la
început, dacă nu chiar mai mult.
O oră mai târziu am ajuns în apropierea scenei principale unde legendara formaţie urma să cânte, fiind despărţite de aceasta de o masă relativ
compactă de oameni. Dar, fiind fete îndrăzneţe (cel puţin pe moment), am decis să ne folosim de armele din dotare pentru a ne crea drum până
în faţă. Am tras aer în piept, ne-am privit hotărâte, ne-am ascuţit coatele şi am pornit la lupta împotriva mulţimii! În mod surprinzător, în
cateva minute ajunseserăm printre primele rânduri din faţa scenei, fără mari daune, poate doar o durere subtilă în coate (ha!).
Atunci când „pistoalele” au urcat pe scenă, din mulţime s-au ridicat urale şi aplauze furtunoase; toţi eram în culmea fericirii. După primele
acorduri, toţi săream şi ţipam versurile alături de ei, sau ne agitam mâinile în aer în mod haotic. Atunci când ajunseseră la piesa „Anarchy in
the UK“, solistul Johnny Rotten a decis să se dezbrace şi să scape de „constrângerile” pantalonilor săi acoperiţi de frunze false, rămânând doar
într-o pereche de boxeri cu steagul britanic şi jacheta din frunze. În mod amuzant, totul se potrivea perfect cu mesajul piesei, dar nu mi-aş fi
putut imagina vreodată că la 55 de ani cântăreţul ar fi putut face aşa un spectacol antrenant!
După vreo două ore, Sex Pistols au cântat două bisuri, iar apoi toată magia s-a dizolvat uşor pe măsură ce ne îndepărtam de estradă şi ne
croiam drum spre mesele şi buticurile amenajate. Nu realizaserăm cât de cald şi cât de sete ne era, ca să nu mai vorbim de cât de tare „curgea
apa” pe noi după acea agitaţie neîntreruptă. Doar după ce mama ne dăduse nişte şerveţele şi două sticle de suc începuserăm să realizăm cât de
foame ne era şi cât de mult doream să ajungem înapoi la hotel ca să dormim.
Oricât de somn ne-ar fi fost, tot foamea era problema mai presantă, astfel încât am „vânat” o tarabă cu mâncare. Ajunse acolo, eu am primit
sarcina de a comanda orice fel de mâncare la pachet (cei care mă cunosc bine ar fi şocaţi de această informaţie, fiindcă eu nu sunt aproape
niciodată cea care comandă ceva...). Fiind destul de grăbită am decis să comand pui cu nachos la pachet, fără să citesc denumirea meniului.
Când vânzătoarea mă întrebă ce doresc, am aruncat repede un ochi spre lista de meniuri şi am citit de acolo fără să conştientizez decât câteva
secunde mai târziu ce am spus. Minunatul nostru meniu se numea (fiţi pregătiţi!) „Pipi box”! Desigur, atunci când nu cunoşti limba română, nu
pare nimic nelalocul lui, dar pentru mine şi Sonia a declanşat o cascadă de râsete şi chicoteli, spre uimirea vânzătoarei. La stadiul nostru de
oboseală, râsul a continuat până la hotel unde, în ciuda amuzamentului nostru exagerat de zgomotos, prietena noastră dormea dusă, cu camera
încuiată pe dinăuntru...
Nu cred că voi uita vreodată festivalul de la Sziget din 2008, unde am asistat la câteva concerte absolut minunate, am învăţat câteva cuvinte în
maghiară, am mâncat plăcinte uriaşe, am realizat că oricât de diferit ai fi de majoritatea înconjurătoare poţi întotdeauna găsi un loc unde să
aparţii aşa cum eşti, şi cu bune şi cu rele, şi am învăţat mai ales că alături de prieteni te simţi cel mai bine!
Andra Nicoară, 17 ani
Colegiul Naţional George Coşbuc, Cluj-Napoca
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Prima mea încercare de zbor
Încă îmi amintesc de prima mea piesă de teatru...
Erau zile călduroase de vară împreună cu cei doi fraţi ai mei şi câţiva verişori, pe înserate mai ales, ne distram costumându-ne cu haine pe
care le găseam prin casa bunicii. . Eram zâne, fluturi, vrăjitoare, prinţi, ori balauri, într-o lume mistică şi zemuind de basm. Ne jucam de-a...
„binele şi răul”. Răul care, deşi se ivea la fiece pas, era întotdeauna şi nemilos înfrânt.
Mereu am simţit în mine o dorinţă aproape viscerală de frumos, care mă provoca şi pe care încercam să o astâmpăr în „exprimări” cât mai...
estetice : aranjarea florilor într-un vas, poziţionarea expresivă a tablourilor şi a mobilierului, găsirea unui stil vestimentar propriu.... totuşi,
încercam o oarecare frustrare, simţeam că-mi lipseşte, în continuare, ceva...
Dintotdeauna mi-au plăcut însă teatrul, filmele şi cărţile. Astfel, la doisprezece ani, m-am pomenit făcând prima încercare de-a scrie eu însămi
– un jurnal, mai întâi, o piesă de teatru, mai apoi....
Totul a început ca o simplă, dar fascinată joacă. Ideile prindeau viaţă cu uşurinţă.... personajele – prinţi, prinţese, vrăjitori, zâne, nimfe şi
felurite fiinţe nemaivăzute coborau din mintea mea într-o ordine desăvârşită, ca-ntr-o sală de bal, în culori vesel-pastelate, creând o altă lume,
din care făceam însă şi eu parte, în diverse chipuri! Primei mele încedrcări i-am spus „Prinţul vrăjit”. Ca povestea lui Oscar Wilde.
Dar adevărata mirare pentru mine însămi, a fost fiorul, neliniştea cu care mi-am dorit apoi să-i dau viaţă... Am descoperit astfel, că în mine
sălăşluia, chiar fără ca eu să bănuiesc, un mic regizor: era prostuţ, nebunatic, dornic să iasă în evidenţă, ca un minuscul vierme ce nu încetează a
se zbate.
Micii actori pe care-i aveam pe lângă mine - fraţi, veri şi verişoare, au fost şi ei încântaţi de idee. Îmi doream cu ardoare să pot acum să „dau
viaţă” textului tocmai creat, „să-l ridic şi să-l fac să umble”, să-l preschimb în mişcare, gest, culoare, cânt şi cuvânt vorbit... spectacol veritabil al
lumii mele. Decoruri, mişcare scenică, mimică expresivă, sonorităţi de fundal, toate au devenit, dintr-o dată, mai importante decât cuvântul pe
care-l aşternusem deja pe hârtie.
Am descoperit atunci că viermele, omida de regizor, se preschimbase în fluturele-curcubeu din propria-mi poveste. Prinsese viaţă şi era gata
de alte provocări... M-am bucurat să-l cunosc şi n-am ezitat să-l convertesc discret, în alt format: l-am preschimbat în Eu! Nu mai era nicio
îndoială, acel regizor eram eu, doar că învăţasem să păşesc mai sigur, fără teamă, să prind aripi şi să-mi doresc să nu mai cad niciodată... Să
zbor!!!
Damaris Pădurean, 15 ani
Colegiul Naţional I.M. Clain, Blaj, Alba
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Prima mea prietenă adevărată
18 noiembrie 1873 (din jurnalul unui poet)
M-am plictisit să scriu numai despre tristeţile şi dezamăgirile mele în dragoste. Întotdeauna am simţit o plăcere deosebită în a-mi exprima
sentimentele punând totul pe seama altora. Stăteam azi de vorbă cu un vechi prieten de-al meu. Îi povesteam că nu mai vreau să public, doar să
scriu şi să rămân anonim. Mi-a explicat ore în şir că nu ar fi o idee atât de bună, pentru că în asta constă existenţa mea. Într-un final m-a făcut să
mă gândesc mai bine la ce vreau să fac. Îl cunosc de foarte mult timp pe acest om. De câţiva ani mi-a fost alături în orice clipă am avut nevoie.
Sunt conştient că timpul trece mult prea repede şi nu am avut ocazia să-i mulţumesc. Nu mi-aş putea ierta asta niciodată. Tocmai din cauza asta
mi-a venit ideea să scriu despre prietenia adevărată. Pentru mine, prieten înseamnă persoana care îmi e alături, îmi dă sfaturi, mă sprijină, mă
înţelege şi nu mă critică atunci când greşesc.
Prieteni am destui. Mă întâlnesc cu destule persoane care încearcă să-mi intre pe sub piele, dar apoi ajung să mă critice la cea mai mică şi
neînsemnată greşeală. Îmi sunt prieteni? Probabil că da, prieteni trecători. Mai târziu vor uita de mine şi nu-mi vor mai da importanţă.
Sper să mor înaintea prietenului meu şi numai după aceea să-mi citească gândurile despre el. Ne mai certăm şi îi spun lucruri pe care apoi le
regret. Ajung să mă urăsc pentru asta, dar știu că el mă înţelege şi nu se supără.
Ce m-aş face fără el? Nimic. Aş rămâne cu adevărat singur. El îmi este şi familie. E ca un frate pe care nu l-am avut. Universul meu nu ar mai
avea rost fără el.
13 martie 1794 (din jurnalul unui pictor)
Azi mi-am terminat tabloul. După două luni de muncă, mi-a ieşit ceea ce-mi doream într-adevăr. Spre uimirea mea, chiar mai bine decât îmi
puteam imagina. Ziua asta a însemnat o a doua naştere pentru mine. M-am simţit extraordinar. Nu am cuvinte să pot exprima ce simt.
În seara asta ceva m-a pus pe gânduri însă. Mama, persoana care-mi este alături de când mă ştiu, mi-a spus că nu am un prieten adevărat, ba
chiar mai mult, nici măcar unul simplu, trecător. I-am răspuns că am. Nici măcar nu m-a privit când am afirmat asta. Se aştepta să-i dau
dreptate. De ce aş face asta? Am un prieten mai mult decât adevărat! Şi nu unul, mai mulţi!
Modelele mele de prieteni adevăraţi le reprezintă tablourile, picturile. Nu, nu sunt nebun! Din câte ştiu, celui mai bun prieten îi oferi
dragoste, sinceritate, încredere. Asta ofer şi eu când pictez. Îmi pun pe foaie toate sentimentele. Toată lumea mi le admiră pentru frumuseţea
care o redau. Prietenul adevărat ţi-l faci singur. După o perioadă, îţi dai seama dacă este sincer cu tine. Nu te părăseşte la greu şi stă cu tine. Aşa
se întâmplă şi cu tablourile mele. Le am alături când vreau, iar atunci când doresc să încerc ceva nou, îmi vin mii de idei, doar privind unul mai
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vechi.
Toţi au râs de mine când le-am povestit despre asta. De ce? Nu aş putea răspunde, dar pot să presupun. Sunt falşi în relaţiile lor. Nu înţeleg
prietenia şi cred că totul constă în a-ţi exprima iubirea faţă de o fiinţă umană.
Sper să am puterea să pictez în continuare. Părerea mea cu referire la prietenie va rămâne aceeaşi. Nu vreau să mă gândesc că-mi voi pierde
vreodată vechii prieteni şi nu-i voi cunoaşte pe cei din viitor.
P.S. Îmi iubesc tablourile!
23 iunie 1934 (din jurnalul unui filozof)
Am citit azi câteva pagini dintr-o carte despre prietenia dintre două fete. Erau împreună de mici copile. La 20 de ani s-au mutat împreună, iar
apoi după ce şi-au făcut propria viaţă, şi-au luat case una lângă alta. Erau cele mai bune prietene.
Prietenie adevărată? Prieteni? Nu există! Întotdeauna am considerat prietenii nişte persoane care îţi sunt alături când vor, care te fac să suferi
când te aştepţi mai puţin, te jignesc şi te manipulează după bunul plac. Nu am prieteni, ci doar animale de companie. Eu aşa îi numesc. De ce?
Pentru că se hrănesc cu bunătatea mea, iar apoi mă părăsesc. Sunt de acord cu prietenia dintre un băiat şi o fată. Nu că ar dura prea mult şi
asta,dar este puţin mai diferită. Dacă cineva mi-ar citi gândurile, ar fi în stare să mă critice prea dur. Sunt de asemenea realist şi direct. Spun ce
gândesc.
De ce cred asta? De mic copil am trecut prin decepţii. Ofeream aproapelui din puţinul meu, sperând că într-o bună zi voi primi şi eu la rândul
meu. Însă m-am înşelat şi mi-am dat seama prea târziu. Am suferit destul de mult din cauza asta. Alţii îmi spun că au fost falşi şi nu am avut
parte de prieteni sinceri. Nu le dau dreptate oricum. Într-o zi îmi voi face curaj şi voi spune ceea ce cred despre prietenie, chiar dacă ştiu că nu
voi stârni reacţii şi opinii tocmai bune. Însă până atunci voi păstra totul în sufletul şi în jurnalul meu. Nu sunt o persoană rea. Repet: sunt realist
şi direct.
Prietenii adevăraţi nu există!
1 august 2000 (din jurnalul unui psiholog)
În tot jurnalul meu am vorbit despre cât de mult îmi place meseria mea. Am 38 de ani şi mă consider un om trecut prin viaţă. Cu ajutorul
psihologiei am reuşit să cunosc oamenii mai mult decât mă aşteptam. Doar văzându-i pe stradă pot să-mi dau seama ce caracter au. Mă simt
puternic că pot să fac asta. Pe lângă faptul că am un cabinet personal, predau şi în şcoli. Sunt profesor de 13 ani. Îmi plac extraordinar de mult
copiii. M-am angajat ca profesor pentru că am vrut să-i cunosc mai bine. Mi-aş fi dorit..., dar am avut o poveste mai tristă. Acum 15 ani, soţia şi
fetiţa mea au murit într-un accident de maşină. Eu am fost singurul care a scăpat. Toată viaţa am regretat că nu m-am dus odată cu ele. De
195

Prima împlinire
atunci sunt o persoană singură...
Azi le-am dat elevilor mei o temă despre prietenia adevărată. M-am gândit să scriu şi eu. Voi fi cât mai sincer, răspunzând înțelept. Prietenia
adevărată constă în exprimarea sentimentelor pure faţă de o persoană. Înţelepciunea este unitatea de bază. Înţelegerea, iubirea vor exista
întotdeauna într-o prietenie.
Am un prieten adevărat. După accident mi-a fost alături zi de zi şi m-a sprijinit. A reuşit să mă pună pe picioare, făcându-mă treptat să mai uit de
suferinţa mea. Mă sună şi acum să mă întrebe ce fac şi cum îmi e. De trei ani este plecat în Portugalia. Este profesor de matematică şi după mai multe
încercări şi-a găsit acolo de muncă. Ţinem legătura şi într-adevăr este cel mai bun prieten al meu. Prietenia este darul cel mai de preţ.
14 octombrie 1998 (jurnalul unui copil)
Eu mă numesc Alex. Am 9 ani şi m-am gândit să-mi fac un jurnal. Părinţii mi-au povestit ce înseamnă şi ce trebuie să notez în el. M-am gândit
multă vreme şi mi-au venit multe idei.
Primul lucru despre care vreau să scriu este despre prietenul meu cel mai bun, Carl. E cel mai frumos câine. Părinţii mi l-au făcut cadou când
aveam 5 ani. De atunci am grijă de el mereu. De fiecare dată când vin de la şcoală, mă aşteaptă la poartă, se joacă şi-mi oferă toată iubirea lui.
Am şi alţi prieteni, copii. Însă ei nu se joacă şi nu sunt cu mine când vreau eu. Cred că şi Carl mă consideră prietenul lui cel mai bun, pentru că
de fiecare dată când e trist se aşază lângă mine. Parcă ar vrea să-mi spună tot ce simte, dar nu poate.
Sper să nu-l pierd, pentru că e mai bătrânel. Nu ştiu ce m-aş face fără el. Mi-ar lipsi cu desăvârşire o bucată din inimă pentru că i-am dăruit-o
lui Carl, din momentul în care ne-am împrietenit.
10 martie 2011 (din jurnalul meu)
Am găsit astăzi în bibliotecă o carte care mi-a captat cu adevărat atenţia. Erau fragmente din jurnalele unor persoane diferite. Vorbeau despre
prietenia adevărată. Cu ocazia asta m-am gândit să scriu şi eu.
Pentru mine, prietena mea cea mai bună înseamnă foarte mult. Este prima şi singura, cea mai bună. De fiecare dată când am nevoie de ea îmi
e alături. E o persoană sinceră care nu m-ar putea minţi niciodată indiferent de situaţie. Mi-a dovedit asta de nenumărate ori şi mi-a câştigat
toată încrederea. Am învăţat să ne respectăm una pe cealaltă, să ne ascultăm. Îmi doresc ca prietenia noastră să dureze pe viaţă.
Lorena Andreea Popescu, 16 ani
Grup Școlar Ferdinand I, Curtea de Argeş, Târgovişte

196

Prima împlinire

Prima revelaŃie
Deşi muzica îmi inundă timpanele până la refuz, gândurile şi mintea îmi sunt antrenate într-un singur loc. Cu player-ul la maxim, îmi caut un
refugiu pentru a evada din mijlocul acestei lumi pline de mizerie. Sub perna plină de lacrimi, filmul se derulează în urmă cu două luni.
Interesant nu? Mă ridic din pat, îmi simt corpul atât de greu, atât de pierdut, tremur toată şi simt că mă prăbuşesc. Mă aşez pe pervaz şi privesc
pe fereastră. Nori negri se îndreaptă parcă spre mine vrând să mă sfâşie. Nu suport...O linişte atât de nimicitoare mă sufocă...
Şi brusc imaginile încep să mi se deruleze rând pe rând înaintea ochilor şi văd acele zile cufundate în repulsia unui nou început. Îl văd pe tata
cu o privire atât de pierdută şi cu expresia feţei atât de serioasă în momentul când mi-a spus că ne vom muta. Mă văd pe mine cu aceeaşi figură
ironică, privind totul de sus şi, într-un singur moment, văd acele ultime zile în care totul s-a transformat într-un coşmar incert şi plin de
suspiciuni. Multe gânduri, lacrimi, alcool, droguri, prietenii deocheate şi intrigi fără răspuns lăsate în urmă. Plăceri inedite de moment, pasiuni
pierdute în dizgraţia zilelor nebune, ipocrizie, mahmureală, toate pierdute în New York. Oraşul care mi-a săgetat adolescenţa, care m-a adus în
lumea obscură a celor care caută...
Ei bine, şaptesprezece ani am căutat neîncetat. Ce am căutat? E greu să răspund la această întrebare. Cert este însă că mă pierdeam, fără prea
multe obstacole, într-o lume tot mai confuză şi plină de idei deocheate; însă eram fericită.
Privesc prin geamul crispat. Afară totul e cufundat în linişte. Doar picăturile mari de ploaie îmi dau fiori, mă trezesc dintr-o stare de confuzie
şi îmi generează o altă stare de frică amestecată cu furie şi dezgust. Din depărtare pot observa marea agitată. Furtuna e aproape, la fel ca
furtuna din sufletul meu. Totul se conturează în mintea mea. Rămân nemişcată. Filmul vieţii mi se derulează fără să-şi ceară permisiunea…
Mă văd la trei ani: atât de frumoasă...atât de fericită! Aveam totul. Absolut totul... Apoi, la şase ani la fel de fericită, plină de vise şi speranţe,
cu părinţi care mă adorau, cu bunici care îmi ţineau isonul în toate prostioarele şi nebuniile creionate de un monstruleţ, cu tovarăşi de joacă care
îmi colorau zilele în parcul din faţa casei.
Mă văd, apoi, peste nici doi ani. Atât de schimbată... Aici viaţa mea s-a rupt în două. De atunci, în fiecare frază despre acea perioadă, există un
„înainte" şi un „apoi".
Era o zi plină de soare, plină de zâmbet şi lumină. După ce m-au strâns în braţe, mama împreună cu bunicii au plecat spre aeroport; mergeau
în vizită la sora mamei (lângă Chicago). Eu urma să rămân acasă cu tata. Nu ştiu care erau motivele, însă aşa era stabilit. Doar după ceva vreme
am realizat adevăratul motiv... Destinul meu şi al tatei urma să urmeze un alt drum...
După câteva ore, l-am văzut pe tata cu telefonul în mână, tremurând şi cu ochii plini de lacrimi. Teama mi-a străpuns sufletul. I-am văzut
neliniştea din privirea agitată şi, în acelaşi, timp durerea. Am rămas încremenită... Eram mult prea mică să înţeleg, însă acea frază, spusă cu o
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voce atât de scăzută, mi-a răscolit sufletul ani la rând, de fiecare dată când o dezgropam:
‒ Amy, mami şi bunicii te vor veghea de sus, vor fi îngeraşii tăi de acum încolo. Chiar dacă tu nu îi vei vedea, ei vor fi mereu alături de tine.
Începând cu acea zi clepsidra s-a oprit... O nouă eră a început pentru mine. Un nou capitol. O nouă viaţă. Anii au trecut asemeanea filelor
luate de vânt. Micuţa Amy a dispărut în negura vremii. A fost înlocuită de o adolescentă excentrică, plină de resentimente culese din trecut, cu
principii clădite pe nisip, şi cu un chef nebun de viaţă. La doar paisprezece ani soarta m-a aruncat într-un anturaj controversat, plin de idei
neconcludente, sădite într-o mare turbulenţă. Alcoolul şi drogurile au făcut şi ele parte din viaţa mea; cluburile au devenit principala mea
distracţie. Tata încerca să mă sfătuiască, însă nu-mi putea interzice nimic. Eram singura lui fiică, singura lui alinare... Singura persoană pe care o
mai putea adora. Eram tot ce i-a ramas... Nimic nu se compara cu mine, iar lucrul aceasta îl puteam întelege mai bine decât oricine, de aceea îmi
permitea şi-mi permiteam să îmi trăiesc viaţa exact aşa cum voiam: fără principii, fără explicaţii şi fără sentimente.
Apoi, într-o iarnă l-am întâlnit pe el... Primul fluturaş în stomac, prima privire aruncată pieziş, prima iubire adolescentină. M-a făcut să
privesc lumea altfel, să schimb ceva în viaţa mea, însă mult prea puţin. Dezamăgirea a venit cu paşi repezi şi mi l-a luat. L-a alungat undeva
departe de mine. Iar odată cu el şi cea mai bună „prietenă” mi-a fost luată. Totul fusese plănuit. Amândoi mi-au călcat în picioare şi ultimul
strop de respect pe care-l mai aveam. Împreună mi-au distrus încrederea atât în mine, cât şi în cei din jurul meu. Deşi sentimentele erau infime,
dezamăgirea era enormă, lucru care m-a făcut să mă afund şi mai mult în patima anturajurului. Mi-am înecat visele tot mai adânc în cluburile
de sâmbătă seara. Dozele de extasy erau punctele mele forte, iar liniştea era tot mai incoloră. Deşi toate acestea mă distrugeau, eu eram fericită.
Şi uite aşa am ajuns aici. Un sătuleţ din nordul unei insule îndepărtate, rupte de lume. Motivele îmi sunt încă incerte: serviciul tatei,
cheltuielile ridicate, datoriile tot mai mari din ultimul timp. Însă eu eram perfect conştientă de faptul că acestea erau doar pretexte. Adevăratul
motiv era faptul că tatei îi era frică. O frică inexplicabilă, dar în acelaşi timp tot mai persistentă care creştea cu trecerea timpului.
Frica să nu mă piardă definitiv. Voia oarecum să păstreze măcar puţin din ceea ce am fost cândva, chiar dacă aceasta era ultimul lucru pe care
îl mai putea face. Cu riscul de a mă izola, de a mă închide într-o lume necunoscută mie, tata încerca, făcea tot posibilul să îşi recapete copilul...
Simţeam aerul arzându-mă. Ploaia se potolise, însă totul în jurul meu mă durea. Amintirea era încă vie... Nu-mi pot uita peste noapte
obiceiurile! Simt că mi se cere mult prea mult. Mă ridic îngândurată şi plec. Vreau să aud glasul mării, să văd norii plecând, făcându-mi cu
mâna, să simt nisipul purificându-mi gândurile. Vreau ca toate acestea să mă purifice, să-mi injecteze noi speranţe, să mă elibereze. Vreau ca
totul să se spulbere sub privirile mele, iar eu să-mi iau zborul spre o altă lume. Mă aşez pe un colţ de stâncă şi privesc în depărtare. Apusul e
aproape. Cerul arde în flăcări criminale şi pline de venin. Un fior îmi străpunge întreaga fiinţă. O întrebare, ca un plăpând firicel de iarbă,
încolţeşte în mintea mea. O întrebare de care mă tem, de care am fugit ani întregi, dar care acum are un ecou atât de puternic în sufletul meu...
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A meritat oare? A meritat să-mi stric viaţa într-un asemenea hal? A meritat să mă distrug fără pic de milă? Şi lacrimile nu se mai pot opri...
Privesc spre cer. Într-o singură clipă, totul se evaporă! Norii, vântul, durerea, singurătatea. Simto caldură puternică, apoi o lumină ciudată
parcă mă învăluie. Totul în jurul meu vibrează în milioane de culori. O forţă supranaturală mă împiedică să disting realitatea. Apoi, o voce, de
care îmi era atât de dor, îmi vorbeşte:
‒ Amy... Te iubesc!
Şi lumina dispăre într-o secundă. Caldura se evaporă, culorile dispărură. Am rămas singură în acel peisaj nocturn, monoton, de care începea
să-mi fie frică. Însă un lucru era cert. În sufletul meu simţeam pacea împletindu-se cu fericirea. Acesta era singurul lucru care mai conta. Ştiam
că aceea era vocea mamei. O puteam recunoaşte dintr-o mie. Iar acum eram convinsă că cineva mă iubeşte cu adevărat.
Vântul începu din nou să bată cu putere. Valurile se izbeau necontenit vrând parcă să meargă şi ele mai departe, cu mine de mână. Dar acum,
acum eram atât de împăcată cu mine încât nu voiam să ştiu că lumea aceasta este făcută şi pentru alţii. Acum eram doar eu şi sufletul meu.
Brusc am simţit un dor nemărginit de a-l vedea pe tata. Ştiam că el va fi singurul cu adevărat fericit pentru schimbarea care avea să se
producă în viaţa mea, pentru că, fară îndoială, Amy avea un suflet bun, un suflet mascat ani la rând de atâtea amintiri şi gânduri nespuse... Din
acest moment tot răul va rămâne încuiat într-o cameră a inimii mele, pentru a nu-mi mai răni niciodată viaţa.
M-am ridicat tăcută şi am pornit spre casă. Am pornit cu infinitul de mână şi cu liniştea în suflet. De acum încolo voi încerca să fiu altfel. Să
fiu ceea ce nu am reuşit până acum. Un înger pierdut printre oameni... Un înger plin de lumină...
Claudia Rohneanu
Liceul Teoretic Bogdan Voda, Vişeu de Sus
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Primul meu pisoi erou
Era o zi ploioasă de toamnă. Cerul era invadat de nişte balauri negri, care suflau linii frânte argintii. Vântul împingea copacii fără apărare şi
şuierau înfricoşător. Stropii de ploaie erau imenşi şi se spărgeau în mii de picături, atunci când se loveau de pământ. Era o atmosferă de infern.
O pisică de culoare gri avea patru puişori extrem de frumoşi. Era o mămică responsabilă şi grijulie, însă soarta ei a fost dură din tinereţe.
Stăpânul ei a aruncat-o pe stradă. Era orfană şi nimeni, nici măcar autorităţile nu o băgau în seamă. O ducea din ce în ce mai rău, deoarece erau
cinci guri şi pradă foarte puţină. Dacă prindeau o păsărică pe săptămână erau cei mai fericiţi. Puişorii erau foarte frumoşi şi semănau cu
mămica lor, însă unul era superb. Avea ochii verzi, picioruşele albe, trunchiul şi coada neagră, capul alb cu o mască neagră
Din prima zi de viaţă era mai vioi decât fraţii lui. El era singurul care o ajuta pe mămica lui să vâneze şi tot timpul o încuraja. Era mezinul
familiei. Ceilalţi fraţi erau mult mai lenoşi şi tot timpul erau nemulţumiţi. Ei aşteptau ca mama lor să le ofere totul pe tavă.
După multe chinuri şi foamete, mama lor nu a mai putut rezista. Acum au rămas numai cei patru fraţi, şi din această cauză ar fi trebuit să fie
foarte uniţi. Din contră, aceştia se certau tot mai des şi îl chinuiau pe cel mic. În urma unei certe, au hotărât să fie, de-atunci înainte, pe cont
propriu. Mezinul, rămas singur, încerca să lupte cu ultimele puteri pentru supravieţuire. Îi era frig şi foame, abiamai putea să‒şi ţină ochii
deschişi, iar mieunatul lui era tot mai stins.
Coincidenţa a făcut că eu şi mama mea, venind de la cumpărături, zgribulite şi cu umbrelele întoarse de vânt să-l vedem.Ni s-a făcut milă de
el şi ne-am gândit să-l luam acasă. Pisoiul era ca un sloi de gheaţă, tremura încontinuu şi care se uita în ochii noştri şi parcă ne cerea ajutorul. Lam luat şi l-am băgat în buzunar, până ce am intrat în maşină. Acolo, l-am luat în braţe şi am încercat să-l încălzesc. I-am simţit inimioara, care
încă bătea, deşi foarte rar. Am avut sperat că îl voi putea salva şi va deveni cel mai bun prieten al meu.
Ajunşi acasă, l-am aşezat într-o lădiţă şi l-am acoperit cu un pulover. I-a trebuit mult timp să se încălzească. Dupa aceea, s-a aşezat pe o pernă
pufoasă, lângă calorifer şi a început să miaune. Mi-am dat seama că îi era foarte foame. I-am pus într-un castronel, care a fost a fostului meu
căţel, o cană cu lapte fierbinte. Dintr-o înghiţitură a sorbit tot laptele, iar eu i-am mai pus încă o porţie. Mama mea mi-a spus :
‒ Presimt că acest pisoi ne va aduce laudă în satul nostru!
‒ Da, mamă, e un pisoi special!
I-am arătat camera mea, locul în care îşi va petrece cel mai mult timpul. Camera mea este una spaţioasă, cu multe jucării de pluş şi păpuşele
Barbie cu un pat imens, lipit de pereţii de culoare albastră, iar pe lângă acesta sunt ataşate două noptiere, care are fiecare câte o veioză. Pe un
perete, am un dulap plin cu haine şi o oglindă gigantică, în care îmi privesc chipul de câte ori am ocazia. Pe pisoi l-am numit Thomas,
semănând fizic şi moral cu personajul principal al desenului animat Tom şi Jerry, preferatul meu.
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Pe Thomas l-am aşezat într-o lădiţă colorată frumos, unde i-am pus desene făcute de mine şi un aşternut călduros. În fiecare dimineaţă, el
dădea alarma, fără a mai avea nevoie de un ceas deşteptător. Venea cu mine până la şcoală, aşezându-se pe pervazul clasei mele pe exterior, iar
atunci când se terminau orele, venea cu mine înapoi acasă, bucuros că are o zi întreagă să se joace cu mine. L-am învăţat câteva mişcări de
dresaj. Un coleg uimit m-a întrebat:
‒ Uau! Cum l-ai învăţat să facă aceste mişcări grozave?
La care eu , din fire mai lăudăroasă, i-am spus:
‒ A fost foarte greu, a durat ani de zile, dar până la urmă am reuşit… Îţi trebuie mult talent să înveţi o pisică să se rostogolească, să sară
printr-un cerc, să se dea de-a dura, să vină cu stăpânul la şcoală, să-l aştepte pe pervaz şi apoi să se întoarcă înapoi şi multe altele…
Desigur, asta era o minciuna gogonată, deoarece Thomas este un pisoi deştept şi toate acrobaţiile au plecat de la sine, foarte uşor. De câte ori
ajungeam acasă, îmi făceam temele repede, pe o muzică duioasă acompaniată de torsul pisicii şi apoi ne jucam cu mingiuţa, cu ghemul de lână
şi cu multe altele, cumpărate sau confecţionate de noi.
Anii au trecut, iar Thomas era un motan chipeş, jucăuş şi cea mai deşteaptă pisică pe care am întâlnit-o. Când mieuna şi se uita fix în ochii
mei, eu ştiam ce vrea să-mi spună. Era al meu, numai al meu şi mă mândream cu el din toate punctele de vedere. Era un erou în sensul propriu
al cuvântului şi a demonstrat-o de mult ori.
Într-o zi, vecina mea, de patru ani, se juca pe afară cu mingea. Thomas stătea tolănit la soare şi privea frumosul peisaj de primăvară târzie.
Fetiţă a dat cu mingea în şosea, din greşeală şi, fără să se asigure, s-a dus să-şi recupereze mingea. Pe şosea venea o maşină cu viteză mare, al
cărei şofer nu a observat-o. Ea a văzut maşina, dar a rămas încremenită, fără să mai poată reacţiona. Thomas a sărit la piciorul ei şi a zgâriat-o şi
astfel fetiţa a fugit de pe şosea. Însă motanul nu a avut aceeaşi soartă. Isteţ din fire, acesta a calculat întocmai viitoarea traiectorie a maşinii şi s-a
aşezat culcat pe şosea. Maşina a trecut peste el, fără să-l calce. Acest „erou” a scăpat cu viaţă şi nevătămat. Tot satul a aflat de această poveste
incredibilă şi îl lăuda de câte ori avea ocazia.
I‒am cumpărat o zgardă drept mulţumire pentru ceea ce a făcut. Thomas era un motan aventurier şi îi plăcea să plece de-acasa să mai vadă
lumea şi frumoasele pisicuţe ale vecinilor mei. S-a urcat pe un gard, dar ghinionul a făcut să se agaţe de o bucăţică de sârmă, ieşită în afară. A
stat câteva secunde agăţat. Norocul a făcut ca vecina mea, pe care era să o calce maşina, să treacă pe acolo şi l-a văzut. Ea l-a salvat şi l-a
îmbrăţişat cu drag. Aşa s-au salvat reciproc de la moarte.
Thomas a demonstrat de multe ori zicala: „Pisica are şapte vieţi”. Acesta a trecut prin multe peripeţii, dar până la urmă a scăpat cu viaţă.
Într-o zi, s-a dus la un vecin care urăşte din tot sufletul pisicile şi care l-a lovit cu mătura în lăbuţa posterioară stângă. A ajuns acasă cu greu,
lăsând în urma lui „belţi” de sânge. A intrat în casă şi a mieunat foarte urât şi tare, încât am scăpat stiloul din mână. S-a aşezat în lădiţa lui, iar
eu am mers la el să văd ce s-a întâmplat. Ochii îi erau închişi, iar aşternutul lăzii îmbibat cu sânge. Am chemat-o repede pe mama, care l-a luat
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şi l-a dus de urgenţă la veterinar. Acesta ne-a spus că el va face tot posibilul să-l salveze, dar se teme că nu mai are şanse de supravieţuire.
Doctorul l‒a anesteziat, i-a pus osciorul la loc şi l-a cusut. El ne-a spus:
‒ Dacă este un motan norocos o să-şi revină după câteva ore, dar rana este prea adâncă, infecţia prea mare şi a pierdut mult sânge…Are
puţine şanse…
-Bine, domnule doctore, mulţumim că ne-aţi ajutat, a spus mama tristă, cu ochii în lacrimi.
Am ajuns acasă, iar motanul mai mişca din când în când din mustăcioare. Aveam o gândire pozitivă şi ştiam că nu se poate termina aşa…
Noaptea, m-am trezit din oră în oră să văd ce mai face necuvântătoarea mea mult iubită. Dimineaţa, am mers lângă el şi l-am privit. Eram
sigură că şi-a pierdut răsuflarea. Dar minune!… S-a ridicat din lădiţă, puţin somnoros şi schiopătând, dar mie nu-mi păsa, eram fericită că nu a
decedat.
După câteva săptămâni am mers din nou la veterinar, acesta spunându-ne:
-E un miracol!
Medicul i-a luat faşa jos si a luat nişte vitamine pentru a se vindeca mai repede. El putea merge ca înainte, iar dacă nu mi-aş fi scris în jurnalul
meu această întâmplare, nici nu aş fi ştiut care picior i-a fost rupt. Acum, aşa cum îi place lui să facă, „după faptă şi răsplată”; de câte ori îl
vedea pe câinele vecinului care era să-l omoare, îl zgârie pe bot, iar pe stăpân îl muşcă de picioare, chiar dacă eu i-am spus : „ochi pentru ochi,
face pe toată lumea să orbească”, el nu mă bagă în seamă şi face ce vrea el.
După cinci ani de peripeţii, aventuri şi fapte eroice, a mai obosit şi el, fiind mai bătrân. Acum, este foarte liniştit şi îşi trăieşte în pace
bătrâneţea, alături de cei doi pui ai lui, pe care mama lor i-a lăsat la noi acasă. Thomas îi învaţă şi pe aceştia să fie descurcăreţi, isteţi, iar atunci
când nu sunt probleme grave să stea acasă liniştiţi, alături de stăpâna lor.
Pentru a vedea cât de frumos este eroul meu şi cât de linguşitor, vă trimit o poză cu el şi cu colegii mei.
Alexandra Stoia, 13 ani
Şcoala Generală Livada, Arad
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Primul meu zbor cu avionul
E iarnă. E o zi de decembrie. Soarele încă nu a răsărit. De dimineaţă mă trezesc bine dispusă, cu toate că afară e foarte frig şi cu toate că ştiam
că ziua de azi va fi una foarte lungă şi plină de peripeţii. Pe covor, lângă birou mă aşteaptă bagajele pregătite cu mare grijă în ultimele două trei zile. Încerc să mă ridic din pat şi ochii îmi alunecă pe marginea biroului, unde se află paşaportul şi biletul meu de avion spre State. Mă las
cuprinsă de emoţie şi simt un gol în stomac. Mă aşteaptă primul meu zbor cu avionul. Şi nu orice zbor, ci un zbor lung de aproape
douăsprezece ore.
De o lună de zile aştept cu nerăbdare ziua plecării. Merg să îmi vizitez tatăl pentru prima dată în America. Trebuie să mă grăbesc. Mai am o
oră până când va pleca trenul meu cu destinaţia Bucureşti. In privinţa călătoriei cu trenul nu-mi fac griji deloc, deoarece cunosc deja totul
despre această călătorie.
Deşi peisajele erau superbe, toate dealurile acoperite cu zăpadă, şi soarele puternic făcea să pară munţii şi pădurile desprinse dintr-un basm,
ardeam de nerăbdare să ajung la Bucureşti.
Ca niciodată, călătoria părea să nu se mai sfârşească. Mi s-a părut cel mai lung drum cu trenul de la Cluj la Bucureşti, deşi a durat opt ore, ca
de obicei. Bunicii m-au aşteptat in Gara de Nord.
După îmbrăţişările de rigoare, am săltat bagajele în portbagajul maşinii şi ne-am contunuat drumul spre aeroportul Otopeni. Era pentru
prima dată cand mă aşteptau bunicii la tren, şi nu tata.
De asemenea, era prima oară când eu eram cea condusă la aeroport.
Aşezată pe bancheta din spate a maşinii, cu gentuţa de voiaj în braţe, mi-am strecurat mâna prin fermoarul deschis ca să verific biletele. Leam căutat. Le-am gasit. Le-am pipăit. Erau acolo.
Oare mai este mult până la aeroport?
În sfârşit! Odată ajunşi ajunşi la aeroport, am fost cu ochii pe monitoare pentru a căuta zborul meu: US 950713. Cred că am citit de o sută de
ori biletul de avion. Aveam întipărită în minte fiecare cifră. Totuşi, când am văzut-o pe monitor, m-a cuprins o emoţie puternică.
Scria că avionul era pregătit de plecare şi erau începute procedurile de check-in.
Am aşteptat să‒mi vină rândul la ghişeu să îmi fie verificat biletul. Deoarece nu sunt majoră, voi avea nevoie pe parcursul călătoriei de un
însoţitor. Am făcut cunoştinţă cu domnişoara stewardesă. Aceasta mi-a atârnat de gât o tăbliţă grea, prea grea, care mi se părea că este peste
puterile mele, pe care era scris numele meu şi destinaţia: New York.
Bunicul meu s-a ocupat de bagaje şi iată-mă trecând prin terminal cu tăbliţa stupidă atârnând la gâtul meu.
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Peste o jumătate de oră decolăm
Cele douăsprezece ore petrecute în avion n-au fost nici pe departe plictisitoare, aşa cu ar crede unii... Domnişoara care avea grijă de mine s-a
dovedit la fel de amabilă pe tot parcursul zborului. Părea neobosită, deşi pe mine, treptat, treptat m-a cuprins o oboseală… plăcută, totuşi.
Eu nu eram singură, e adevărat, eram cu însoţitoarea mea, dar era totuşi o străină, o necunoscută. Iar această experienţă a fost superbă pentru
că mi-am demonstrat ca pot să mă descurc şi singură. Când a decolat avionul, chiar m-am mirat de mine, cât sunt de curajoasă. Nu m-am
speriat, aşa cum mă aşteptam. Ma simţeam cumva, ca într-o maşina de spălat, cum stăteam eu aşa, cu ochii pe hublou...
Cu toate că nu ştiam engleză pe atunci, m-am uitat la filme şi am jucat multe jocuri pe ecranul ataşat de scaunul din faţă.
Avionul a făcut o scurtă escală la Milano.
Senzaţia caraghioasă cu care am rămas a fost aceea de uimire continuă ca sfidez gravitaţia. Bănuiesc era acelaşi sentiment pe care il simţeau şi
primii oameni când au descoperit focul... La aterizare am prins însa nişte turbulenţe „minunate’’, vreo 20 de minute. Am uitat şi desprinderea
uşoară de la pământ, şi parcelele diferit colorate, ca un joc de puzzle, şi norii pufoşi deasupra cărora am zburat cea mai mare parte a timpului, şi
vârfurile munţilor pe care parcă vedeam caprele sărind...
Ajunsă la destinaţie, eram foarte obosită, şi tot ceea ce voiam să fac era să trag un pui de somn într-un pat adevărat, însă, bineînţeles că
Universul a complotat pentru ca tata să nu ajungă la timp să mă preia. Destul timp ca eu să trag o sperietură groaznică, care m-a ţinut
nedormită încă câteva ore bune, chiar şi după ce tata a ajuns la aeroport.
Când l-am întâlnit pe tata, m-a cuprins o bucurie răvăşitoare, cu gândul că totuşi, el nu uitat de mine şi a venit să mă ia de la aeroport. Am
sărit în braţele lui şi l-am rugat să nu-mi mai facă asta niciodată.
Eu aveam doar zece ani şi aceasta a fost o experienţă de neuitat, primul meu zbor cu avionul, pentru prima oara atât de departe de casă, peste
ocean, pe un alt continent. La întoarcerea spre casă lucrurile s-au petrecut cu totul altfel. Dar asta-i o altă poveste…
Alexandra Ioana Şuteu, 15 ani
Colegiul Naţional George Coşbuc, Cluj
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Primii mei paşi de dans
Indiferent de grijile care îţi apasă umerii,de întrebările care te frământă sau de obstacolele ce îţi încetinesc drumul către destinaţie, dansul este
cel care are puterea de a te ridica, de a te purta spre meleaguri numai de tine descoperite. Aşa cum valul se unduieşte în bătaia adierii de vânt,
iar sunetul alunecă tiptil spre centrul sufletului nostru, aşa şi corpul unui dansator pluteşte agale pe îmbinarea armonioasă a mai multor
ritmuri.
Simt că începuturile mele în arta dansului datează încă dinainte de a face primii paşi. Practic, dansul nu reprezintă doar o coincidenţă în viaţa
mea, el poate fi numit un factor ce mi-a conturat adevăratele pasiuni.
Toate aceste dorinţe native s-au concretizat în momentul în care am păşit pentru prima oară în sala de dans. Eram fascinată de cei doi
instructori ce parcă erau trimişi acolo doar pentru a creiona în mine o altă latură ce avea să devină cea mai importantă. Nimic nu mai conta
atunci când începeau antrenamentele... eram doar eu şi alte două persoane în jurul meu, încercând să le urmez orice gest,orice mişcare. Muzica
pătrundea în mine asemenea unui duh menit să mă transpună într-un univers inedit în care puteam să-mi creez singură limitele. Fiecare bătaie
ritmică îmi făcea sufletul să tresară, iar fiecare dans îl trăiam ca şi cum ar fi ultimul.
Încet, încet au apărut şi adevăratele competiţii, fiind pusă în faţa altor pasionaţi ce purtau în inimă acelaşi vis. Am realizat că era momentul să
demonstrez devotamentul,dar şi ardoarea nemărginită ce mă purtase într-acolo. A fost nevoie doar să aud bătaia primului sunet... restul a curs
de la sine. Am început să plutesc pe aripi ale muzicii şi mă simţeam deja o învingătoare. Ţin minte că nu m-am numărat printre premianţi, însă
focul ce ardea necontenit înăuntrul meu mă îndemna să nu renunţ şi-mi spunea că va veni şi rândul meu.
Era adevărat... a sosit şi clipa mea de glorie, dar nu acest aspect conta, ci doar intensitatea trăirilor ce sporea de fiecare dată când păşeam pe
scenă. Lumini orbitoare, mii de priviri aţintite către mine, străluciri puternice provocate de rochiile celorlalte dansatoare, ritmuri aprinse... toate
acestea făcea parte din lumea dansului, din lumea mea, fără de care nu puteam respira. Orice răsuflare era dedicată dansului, iar un real eşec
era neputinţa să duc la bun sfârşit un pas. Cu toate acestea, el îmi dădea putere să merg mai departe, mânată de mai multă forţă.
Însă acum... totul este doar un vis, absolut totul. Un vis frumos ce nu mi-l mai poate nimeni aduce înapoi. E adevărat, pot spune că sunt o
norocoasă având în vedere câte amintiri şi-au făcut loc in sufletul meu. Cât de norocoasă! Câte amintiri! Tot ce mai pot spune în clipa aceasta
este că... dar nu mai pot spune nimic. De-abia mai pot lega două cuvinte! E trist să realizezi mai târziu că ai renunţat la un vis atât de uşor... e
trist! Luptă!
Georgiana Tatu, 17 ani
Colegiul National Vasile Alecsandri, Galaţi
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Primul meu răsărit de soare
Eram plecaţi de o săptămână. Totul era atât de perfect. Soarele strălucea atât de puternic, încât nu îndrăzneam să privesc cerul. Razele sale
pătrundeau printre norii de un albastru intens.
Eram atât de buimăcită, încât, nu reuşeam să fac diferenţa dintre mare şi cer. Aveam impresia că apă şi aer se contopesc în sufletul meu,
invadat de talazuri năvalnice şi de razele incandescente.
Îmi doream ca totul să dureze o veşnicie. O eternitate să fi fost şi tot nu îmi era de-ajuns...
Nopţile petrecute la ţărmul mării îmi provocau o stare de reverie greu de descris prin cuvinte.
Eram norocoasă… Aveam prieteni care nu mă lăsau să îmi pierd vremea, lenevind. Găseau tot felul de pretexte doar pentru a mă ridica din
pat şi mă târau prin magazine după suveniruri.
Ceva nu înţelegeam: de ce ei erau de fiecare dată treji, înainte ca eu să mă fi trezit. Eram hotărâtă. Mi-am propus să mă trezesc şi eu, măcar
într-o dimineaţă, mai devreme şi să-i urmăresc. Era atât de greu pentru mine să fac asta. Mi se părea aproape imposibil, dar curiozitatea mă
împingea să o fac.
Ajunsă pe coridorul hotelului, am observat că toată lumea era agitată, dar totul se petrecea intr-o linişte de nedescris. Mă întrebam ce fac toţi
la acea oră. Mie însămi nu îmi venea a crede.
Era ora 5 dimineaţa. Ascunsă după colţ, am zărit părul roşcat al Mirunei. Aşteptam momentul oportun pentru a-mi face apariţia. Nu puteam
să risc să par ridicolă. Toata lumea alerga spre plajă. Nu credeam că a vedea răsăritul este un lucru atât de măreţ.
Aproape desculţă, simţeam nisipul umed, atins de valurile înspumate ale mării. Scoici zdrobite, răspândite pe toată plaja, îmi înţepau tălpile
abia dezmorţite din neclintirea nopţii.
Se crăpa de ziuă, iar cerul era din ce în ce mai roşu. O uriaşă pată sângerie se ridica din braţele mării. Părea a fi chipul unui rănit, dornic să
lupte pentru fiecare clipă de respiraţie.
Marea adâncă şi învolburată, clocotea şi mă chema cu un cântec pe care simţeam că numai eu îl pot auzi şi înţelege. Mirosea a ud, a alge şi
peşti morţi, mirosea a otravă amară. Marea prindea viaţă, râdea şi plângea în acelaşi timp. Singurătatea o făcea dornică de răzbunare şi, prin
magia ei, îi chema pe toţi la ea, iar ei, vrăjiţi, alergau nedumeriţi, dar încrezători, precum Icar spre abisul învăluit în mister. Prieten îi era doar
înflăcăratul Soare care îşi arunca razele prin spuma alburie a valurilor dezlănţuite ca într-un vaiet nesfârşit. Lumina lui roşiatică îi mângâia, cu
tandreţe, pletele şi îi şoptea cu blândeţe: „Neaţa!" iar ea îl întâmpina, potolindu-şi, în răstimpuri, cumplitele valuri.
Părea că sunt singura martoră a unei tainice nunţi. Lumina şi tenebrele se amestecau într-un vârtej tumultuos. Fiorii reci şi razele suave şi
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calde îşi dăduseră întâlnire într-un colţ de lume care îmi fusese interzisă până atunci.
Am luat cu mine această sacră taină. O port în suflet în fiecare anotimp şi oriunde viaţa îmi îndrumă paşii... În fiecare clipă îmi revine în minte
amăgirea lunii şi speranţa că noaptea va trece mai repede, pentru ca impetuoasa mireasă să-şi revadă iubitul...
Am trăit o clipă cât o eternitate... Sărutul divin al iubitului chinuit de dorul de a-şi revedea iubita vrăjită a rămas pentru mine ca sublima
victorie a speranţei împlinite...
În fiecare zi, când mă trezesc, ştiu că, într-un colţ al lumii, repetabila întâlnire pe care mii de priviri o descifrează şi o adoră, îmi redau
încrederea că, în fiecare zi, şi eu, şi tu... noi toţi putem avea o nouă speranţă împlinită.
Pentru noi toţi, fiecare nou răsărit este o nouă şansă la împlinirea celor mai tainice şi profunde dorinţe,.. un nou început... o nouă bucurie şi
încă o revelaţie.
Roxana Ţifraş
Liceul Teoretic Axente Sever, Mediaş, Sibiu
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Prima mea vânătoare
Oamenii aud tot ce gândesc pentru că nu mi-am înghiţit limba la naştere. Nici nu am plâns. Mi-am scuipat doctorul pe obraz ca să-i dau din
norocul meu şi idiotul, din neştiinţă, nu a vrut să îmi taie cordonul ombilical. Şi timp de nouăsprezece ani am umblat legată de mama, până
când ni s-a uscat „legătura” şi am pornit hoinară în lume. Chestia ciudată e că în nouăşpe ani nu am avut nicio simţire. Totul era doar lumină,
fulgi plutind şi eu suspendată în aer, aşteptând ca mama să nu mă dea nimănui, nici măcar cu împrumut.
Eram îmbrăcată cu cămaşă roz cu floricele şi pantaloni de băieţi. Aveam degete uscate, mi le trosneam mereu. Mi se înroşiseră unghiile pentru
că era vară şi soarele colora totul atât de puternic, încât a trebuit să-mi cumpăr două perechi de ochelari pe care le port una peste cealaltă. Orice
e frumos e colorat pentru că e viu aşa îmi povestea mama, dar eu habar nu aveam ce înseamnă culoare.
Îmi purtam părul lung, împletit într-o coadă „de peşte”. Mama nu m-a tuns niciodată. Îi plăcea să mă pieptene din oră în oră, aşa se simţea ea
în siguranţă. Când aveam doar câteva luni, îmi lega panglici în jurul capului şi dansa cu mine prin casă lambada. Era tot vară. Mereu a fost
vară, pentru că aşa vrea mama. Dacă e vară, e culoare, iar dacă e culoare, mama e fericită. Albul iernii doar acoperă mizeria de dedesubt, să nu
ascunzi niciodată mizeria sub pat, zicea tot mama, care le ştie pe toate.
La nouăşpe ani, când am început să trăiesc şi eu, afară era vară, eram îmbrăcată cu pantaloni de băieţi şi cu cămaşa roz cu floricele, care mi se
încolăciseră în coada împletită şi aveam la ochi două perechi de ochelari de soare pentru că era prea vară şi prea soare şi prea colorat. Asta e
prima mea amintire vie: roşul de pe unghii, roşul din păr, roşul din aer, roşul din maci şi băiatul gri.
Mama mă învăţase să vorbesc frumos cu străinii, dar tipul ăsta mă enervase atât de tare încât îmi stricase peisajul, aşa că am început să ţip la
el.
Hei! Mi-ai stricat roşul. Îmi pare rău. De ce eşti gri? Viaţa fuge de mine. Vrei să te ajut să o prinzi? Nu, mersi. O să se întoarcă ea, sub altă formă.
Cum arată acum? Are flori în păr. Maci. Şi poartă două... perechi de ochelari de soare?
(De ce mă minţise mama? Nu tot ce e frumos e şi colorat.)
Am alergat amândoi să prindem pescăruşi. Încet, încet îmi pierdeam şi eu din culoare. Părul şi ochii deveniseră negri iar soarele nu mai era
aşa de puternic. Dar roşul încă mai era în aer şi în mare. A început să îmi smulgă florile din păr şi de pe cămaşă şi a urlat la mine să sar. Unde?
Cu capul înainte! Undeeeeee? În gooooool. Şi l-am simţit cum se agaţă cu ghearele de pielea mea, înfigându-le tot mai adânc, până când sângele
îmi devenise smoală şi afară ningea cu părerile mele de rău.
M-am trezit după câteva ore, zbătându-mă să găsesc o rimă la „corcoduşe”. De ce eram într-o cameră albă, cu un şoarece la picioarele mele?
Băiatul gri a deschis uşa şi mi-a zis că pleacă la vânătoare de caşaloţi.
208

Prima împlinire
De ce mă laşi singură? Nu eşti singură. Ţi-am adus un buchet de flori şi un om de lemn. Mă iubeşti? Nu. Acum semeni prea mult cu mine şi eu nu pot
să mă iubesc de două ori.
După ce-a plecat, mi-a luat ani să am puterea să mă ridic de jos. Omul de lemn nu vorbea cu mine din cauză că mintea mea era plină cioburi şi
aş fi putut să-l tai dacă îi spuneam ceva. Până şi ferestrele mă priveau într-o tăcere şi cu o plictiseală de duminică după-amiază. Am tăcut şi eu,
şi într-un final am plecat la vânătoare de şoareci, convinsă că unde-i unu’ nu-i putere, deci trebuia, cu certitudine să fie mai mulţi prin preajmă.
Dar poate că erau prea isteţi să se lase văzuţi sau prea fraieri să se lase priviţi. Mi-ar fi plăcut mai mult să plec la vânătoare de caşaloţi, dar
mama îmi şoptea în creier să nu mă înham la ce nu pot să ridic, aşa că n-aveam decât să mă mulţumesc cu ce am. Până la urmă, mama e de vină
că nu m-a făcut şi pe mine mai mare!
Şoarecii ăştia nu muşcau momeala, muşcau doar zmeură crudă şi prize scurtcircuitate. Am început să cânt şi eu uşor cântece pentru Alice, iar
toţi şoriceii, şobolanii şi puricii lor s-au aranjat în faţa mea, de parcă eu eram ciobănaşul cu fluierul fermecat. De ce să-i torturezi? Ţie ţi-e frică de
şoareci. Lasă-i să se omoare singuri între ei! Da, mama...
Apoi buchetul de flori a devenit puf de păpădie, iar la primul strănut s-a evaporat, împrăştiat într-o mie de particule de roşu roial. Omului de
lemn începuseră să-i crească rădăcini, prin podea, şi ramuri groase prin acoperiş, iar din ochi îi curgeau picături mici de apă în care vedeam
toate culorile curcubeului. Atunci am ştiut că şi caşaloţii au pornit la vânătoare de oameni şi şoarecii au început să organizeze încă o ciumă în
regat. Lucrurile s-ar fi complicat şi mai mult dacă nimeni n-ar fi văzut că, dincolo de ferestrele închise, venise iar vara, adusă cu forţa de mama,
căreia nu-i plăcea să-i iasă nimeni din cuvânt. Din fericire, şi eu, şi băiatul în gri am văzut culorile răsturnate dintr-o sticluţă cu otravă, şi am
fost mulţumiţi de rezultatele parţiale ale vânătorii. Acum putea să fie iar roşu afară, pentru că ştiam că mama mă urmăreşte să nu fac vreo
greşeală, iar pedeapsa ar fi fost să mi se taie părul.
Era din nou dimineaţă, iar pescăruşii zburau deasupra capetelor noastre în cercuri din ce în ce mai albe. Omul de lemn înflorise, dar mut a
rămas. Eram îmbrăcată cu pantaloni roz cu floricele şi cămaşă de băieţi. Afară era atât de roşu, încât a trebuit să-i învăţ pe toţi să poarte două
perechi de ochelari ca să nu mă mai vadă. Oricum, ştiau deja ce gândesc.
Mama dansa lambada cu umbra mea de câteva luni.
Silviana Uţa, 17 ani
Colegiul Naţional Nicolae Titulescu, Pucioasa, Dâmboviţa
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Primul meu prieten
Totul a început cu mult mult timp în urmă, când eram doar un băieţel de cinci ani. Pe atunci nu ştiam mai nimic despre prietenie şi loialitate,
dar totul avea să se schimbe în următorii ani, când aveam să cresc.
Într-o zi, în timp ce mă întorceam cu mama şi cu tata de la grădiniţă, eu alergam ba în stânga, ba în dreapta lor, iar ei încercau să ţină pasul cu
mine. După ce i-am obosit destul, am ajuns la colţul blocului unde locuiesc, iar într-o groapă găsim vreo patru căţeluşi părăsiţi, nişte gheme
ciufulite şi colorate, care nu aveau mai mult de două săptămâni. Imediat le-am cerut părinţilor să îi luăm acasă, dar aceştia nu au fost încântaţi
de ideea mea, aşa că le-am propus să luăm unul singur, care urma să locuiască la ţară cu bunicii mei. Ei au fost de acord şi m-au lăsat să aleg ce
căţeluş vroiam. A fost foarte greu pentru mine să decid, deoarece toţi erau deosebiţi şi parcă fiecare avea de ascuns câte un secret. Fără a mai sta
pe gânduri, l-am ales pe cel mai mic dintre ei, pe cel mai mic pentru că şi eu eram mic şi toţi râdeau de mine la grădiniţă.
Ajungând la bunici – unde locuiesc şi eu în timpul săptămânii – am avut de înfruntat un nou refuz, ei nici nu au vrut să audă de câine. Acest
lucru m-a întristat foarte tare, dar, uimitor, şi pe mica fiinţă de blană, care a început să plângă, făcându-se ghemotoc lângă mine. Reacţia lui
neaşteptată i-a înduioşat pe bunici. După vreo două ore de rugăminţi, au acceptat să-l găzduiască pentru două săptămâni.
Următoarea dimineaţă am mâncat micul dejun şi am plecat la grădiniţă.Toată ziua m-am gândit doar la câinele meu, mai ales că trebuia să
aleg un nume. La întoarcere, mi-am îmbrăţişat câinele căruia îi dusesem dorul şi am împărtăşit familiei mele numele, cel care i se potriveşte cel
mai bine. Numele nu avea legătură cu înfăţişarea lui, deoarece avea o blană aspră, o combinaţie perfectă între alb strălucitor şi un negru
asemănător cărbunelui, iar ochii, vioi şi inteligenţi, erau ca două bobiţe de mure. Aşa că m-am oprit asupra unui nume pe care-l auzisem la
cineva, nu sunt sigur cine, Lăbuş. Auzind numele, părinţii au fost încântaţi de el, bunicii ar fi vrut altul, dar, până la urmă, Lăbuş a rămas. Şi am
petrecut aproape trei luni vorbind şi jucându-mă cu Lăbuş doar după ce veneam de la grădiniţă, până a venit vacanţa de vară când eu şi Lăbuş
am mers la ţară. A fost o perioadă extradordinar de frumoasă, care ne-a apropiat mai mult, pentru că am trecut împreună peste multe
întâmplări, unele haioase, altele mai triste sau banale.
În drum spre Dridu, satul unde stau părinţii mei, – asta ar fi altă poveste ‒ copilăria mea între apartamentul din Bucureşti, alături de bunici şi
weekendurile împreună cu părinţii, la ţară, undeva în imensitatea Bărăganului, ca să nu mai zic de vacanţele perfecte cu mult soare şi veselie,
poate o voi aşterne vreodată pe hârtie – Lăbuş a tot umblat prin maşină şi a lătrat întruna. Cred că a fost ciudat pentru el să meargă cu maşina,
dar nu a păţit nimic şi a ajuns acasă cu bine. Odată coborât din maşină, s-a uitat în stânga şi în dreapta de parcă nu mai văzuse niciodată un loc
atât de mare şi de liber ca acela. Probabil că imensitatea curţii, livada, lanul de porumb l-au speriat, deoarece în primele zile nici nu a vrut să
iasă din casă, ci prefera să stea într-un colţ din baie şi să lenevească. Dar lucrurile s-au schimbat, cred eu, din plictiseală. I-am dat drumul din
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casă şi am ieşit cu el să ne jucăm. Era foarte fericit, altfel nu-mi pot explica atitudinea lui. Alerga şi se învârtea pe lângă mine, neobosit, cu limba
scoasă de un cot. Din ziua aceea, am mers la plimbare împreună. Nici nu ştiu cum au trecut acele zile minunate, căci vacanţa s-a terminat
repede, iar eu m-am reîntors la grădiniţă. Lăbuş a rămas la Dridu şi îl vedeam doar în weekend. Şi i-am dus dorul foarte mult, iar atunci când
ne întâlneam, de-abia apucam să mă joc cu el atât cât aş fi vrut.
Dar nisipul din clepsidra timpului s-a scurs pe negândite şi a venit din nou vara, pe care o aşteptasem atât de mult ca să mă pot juca cu
căţeluşul meu – de fapt, nu prea mai era căţeluş, împlinise un an. Mi-amintesc amuzat de petrecerea organizată pentru el, când a avut şi invitaţi,
nişte căţeluşi de vârsta lui. El era foarte mulţumit, presupun, deoarece se învârtea întruna în jurul meu. Cred că i-a plăcut şi cadoul de la mine,
un os de ros special, adecvat vârstei.
Tot restul acelei veri m-am chinuit să-l învăţ să înoate. Deşi ai fi tentat să crezi că toţi câinii ştiu să înoate, Lăbuş al meu era mai mototol. Am
ales locul cel mai potrivit, zic eu, şi anume balta aflată la mică distanţă de casa părinţilor mei. În cele din urmă, după multe chinuri şi o grămadă
de nervi din partea mea, căci el s-a distrat; aveam momente când credeam că face totul special ca să râdă de mine, a reuşit să înoate. Părinţii mei
au fost mândri de mine şi am făcut şi un filmuleţ cu el înotând.
În anii următori, eu şi Lăbuş ne-am apropiat şi mai mult, iar el era dispus să facă orice pentru a mă ajuta să scap din încurcături. Mi-am dat
seama de acestea când aveam unsprezece ani şi el şase. Mergeam împreună spre baltă la fel ca în toate celelalte sâmbete, când în faţa mea au
apărut doi câini mari, cu înfăţişare fioroasă, care nu mai aveau mult şi m-ar fi atacat, dacă n-ar fi fost câinele meu curajos. El s-a luptat din
răsputeri, fiindcă eu rămăsesem paralizat de frică. Dar acest lucru nu l-a făcut să renunţe şi a reuşit într-un final să îi doboare, cu preţul cozii lui,
care fusese sfâşiată. Zilele următoare l-am dus la veterinar şi am aflat că Lăbuş nu va mai avea coadă niciodată – şi ce mândru era de coada lui!
După această întâmplare mi-am dat seama ce câine curajos şi loial stăpânului aveam!
La vârsta de nouă ani, Lăbuş părea foarte bătrân, din cauza luptelor pe care le purta zilnic cu câinii din vecini sau vagabonzi. Ajunsese un
câine cunoscut şi nimeni, om sau câine, nu se apropia de casa noastră când era el la uşă. Aşa mi-l amintesc cel mai clar: ca o statuie antică,
puternic, frumos, de neclintit. Totul a mers bine până am primit un al doilea câine, un Rottweiler, Max, care nu-l suporta pe Lăbuş – nu voi şti
niciodată motivul, dar am citit câte ceva despre supremaţia câinilor într-o casă şi cred că Max, mai rebel de felul lui, nu l-a recunoscut pe Lăbuş
de şef. Degeaba l-a legat tata, pentru a evita luptele dintre ei, de multe ori Max a reuşit să scape şi de fiecare dată sărea la gâtul lui Lăbuş. Aceste
înfruntări sângeroase îl epuizau din ce în ce mai mult pe Lăbuş. Cu toate că Max era drăguţ şi jucăuş, am hotărât să-l dăm pentru că se
transforma într-o fiară când îl vedea pe Lăbuş. Prea târziu însă… A avut loc o ultimă luptă, poate cea mai brutală şi, sigur, prea dură pentru
Lăbuş. Deşi a răbdat mult pentru a trăi, rănile l-au biruit şi l-am găsit mort lângă casă. Moartea lui a fost neaşteptată, şocantă şi am plâns mult
după el. L-am îngropat în livadă, sub un prun bătrân, acolo unde am petrecut clipe de neuitat.
Nu cred că va exista vreodată un câine care să îl înlocuiască pe Lăbuş, paznic şi, în acelaşi timp, prieten al familiei. Primul meu prieten
adevărat.
George-Mihail Vişan, 13 ani
Şcoala nr. 75 Leonardo da Vinci, Bucureşti
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Prima mea poezie…
De la o vreme o nelinişte ciudată se zbătea în sufletul meu… Cuvintele ‒ până atunci simple etichete ale unor gânduri ‒ au început să joace tot
felul de jocuri ciudate care îşi găseau ecou tocmai în colţurile cele mai tainice ale sufletului. Mă pomeneam ascultând hipnotic nişte şoapte în
care o altă lume, fascinantă, îşi oglindea contururile transparente. Mă obseda mai ales un refren, ivit ca din senin, nu ştiu de unde: Sunt un
fluture venit din amintire… Cuvintele acestea înmugureau la capătul oricărui gând, vibraţia lor îmi izbea mereu tâmplele. Le auzeam muzica
acompaniind paşii mei şovăitori pe stradă, în clipele de răgaz sau atunci când prin poarta visului reuşeam să evadez din monotonia unei ore
plictisitoare. Încercam zadarnic să alung această potrivire de cuvinte, dar ea revenea mereu, iar la răstimpuri gândurile ‒ până atunci fireşti ‒ au
început să prindă forme bizare: Sunt un ciob de curcubeu, născut din primul oftat al zorilor… Zumzetul cuvintelor creştea mai ales în liniştea
solemnă a nopţii. Atunci, la graniţa dintre vis si trezie, din creierul meu obosit ţâşneau roiuri de cuvinte care se spărgeau în imagini fascinante:
Zbor dincolo de stelele sufletului, pe pajiştea de aur a gândului… Plutesc spre bucuria răsăritului… Câtă lumină e în surâsul unei raze!… Aveam tot mai
clar senzaţia că în aceeaşi făptură locuiau două persoane: una concretă, prăfuită prinsă în lanţul cenuşiu al colţoasei rutine cotidiene şi alta…
stelară, i-aş zice, luminoasă, eterică şi care trăia incredibil de liberă, în chipul cel mai firesc, într-o lume din şi prin cuvinte… Din nefericire,
fiinţa cuvintelor se interpunea adesea între mine şi filmul realităţii iar atunci, ca prin nişte ochelari fermecaţi, totul devenea cumva altfel.
Triunghiurile din problema de geometrie păreau hieroglifele tainice ale unei lumi de mult uitate, viaţa mea de elev o ecuaţie fără soluţie,
scârţâitul cretei devenea cântecul trist al monotoniei, banalii mei adidaşi deveneau doi bătrâni care-şi povesteau amintirile de o viaţă…
De multe ori un ţipăt sau o zgâlţâială bruscă mă elibera din această conspiraţie a cuvintelor şi reuşeam să regăsesc ceea ce toţi numim
realitate.
Singurele clipe în care cele două fiinţe respirau în armonie erau momentele privilegiate ale orelor de literatură. Atunci lumi de cuvinte defilau
fiecare cu muzica ei şi o pace neobişnuită îmi inunda făptura. Atunci roiurile de cuvinte îşi frângeau zborul, încremenind sub bagheta magică a
peniţei şi aşteptau cuminţi să fie rostite…
Într-o zi mi-am făcut curaj şi, cu voce tremurândă, le-am citit, sfidând privirile care se lipeau de mine aidoma unor lipitori dizgraţioase…
Inima îmi zvâcnea nebuneşte, în timp ce gândurile se spărgeau în cuvinte concrete:
Sunt un fluture venit din amintire,
Zbor spre ţara de vis a gândului,
Cântecul meu este curcubeul,
Mă scald în zâmbetul stelelor…
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Ce nelinişte mi se zbate-n aripă?
Ploi de soare roiesc în juru-mi,
Aştept ploaia cântecului
Şi renasc în palma tăcerii.
Fiecare cuvânt rostit îmi părea dureros, ceva din mine, ceva luminos se pierdea definitiv, sărăcindu-mi lumea…
Când am isprăvit, s-a făcut linişte, deşi în timpane mi se sfărâmau aplauzele colegilor şi cineva spunea ceva despre creativitate… Atunci am
înţeles: ca să se facă linişte în gândurile mele, cuvintele trebuiau rostite, spuse, adică înstrăinate într-un anume fel… Doar aşa făptura de cuvinte
îşi pierdea pentru o vreme puterea asupra mea, dar acest lucru l-am aflat rostind… prima mea poezie.
Waller Brigitte, 13 ani
Liceul Teoretic Petru Maior, Gherla, Cluj
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Prima mea picătură de cola
Aveam opt ani, singură acasă, pe masă o sticlă cu un conţinut misterios, dar cu etichetă viu colorată. Încep să aud:
‒ Haide, du-te şi desfă-o!
‒ Nu, nu o ating!
‒ Haide gustă!
‒ Nu, după culoare cred că are un gust oribil.
‒ Priveşte-o atent, are conţinutul negru.
‒ Da.
‒ Mai atent, este acidulată.
‒ Da.
‒ Şi mai atent, aşteaptă să o deschizi şi să o guşti.
‒ Da, ăăă...stai nu!!!
‒ Ba da, ba da...
‒ Ba nu.
‒ Ba da.
‒ Ba da.
Am deschis-o. A fost un sunet care mi-a trezit toate simţurile, parcă pupilele îmi erau dilatate, iar pofta de a o gusta atinsese cote maxime.
‒ Şi acum?
‒ Acum gust-o, apropie sticla încet de buze şi degustă fiecare picătură!
Parcă toate gesturile îmi erau controlate de către altcineva, pur şi simplu nu mă puteam împotrivi. Gata! Am recunoscut, am băut o gură.
Ochii mi s-au închis şi pe buze mi-a apărut un zâmbet de mulţumire.
Am terminat prima înghiţitură. Priveam spre sticlă, privire prin care parcă transmiteam fulgere şi sugeram că întreaga sticlă este numai a
mea.
Am început să aud din nou:
‒ De ce ţi-a luat atâta să guşti? Ce nu e bună? Nu te-a făcut să devii mai fericită? Nu simţi endorfinele cum dansează pe ritmuri alerte?
Erau sute de întrebări care îmi treceau prin minte şi la care am avut un singur răspuns: mai vreau încă o picătură!
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Şi au venit alte întrebări:
‒ Oare o picătură este de ajuns? Încearcă să bei două, trei guri una după alta.
Şi am băut din nou. Vreo zece guri, auzind fiecare înghiţitură cum trece de gât şi conştientizând că voi vrea din ce în ce mai mult cu fiecare
înghiţitură. Nu m-am oprit. De fapt nu m-am oprit nici acum, dar o să reiau această idee un pic mai târziu.
Continuăm. Am terminat de băut, simţeam că plutesc, eram fericită, iar pe chipul meu se observa un zâmbet nesfârşit şi constant.
‒ Mai vrei?
‒ Da.
‒ Mult?
‒ Da.
‒ Poţi să îl bei tot!
‒ Sigur?
‒ Foarte sigur!
‒ Şi după ce se termină?
‒ Te mai aşteaptă o mulţime în frigiderul magazinului de lângă tine.
‒ Perfect!
Şi am băut, şi am băut, şi am băut şi... s-a terminat sticla.
Mă simţeam plină de energie, deci am zis să profit şi să mă duc repede până la magazin. Am intrat. Am luat o sticlă magică şi am plătit-o. Am
ieşit din magazin şi am auzit:
‒ Stai! Doar o sticlă?
Mi-am aruncat privirea spre sticlă şi am zis cu glas tare:
‒ Nu, mai bine două.
M-am întors şi am mai luat o sticlă. Puteam să cumpăr câte vroiam, pentru că ştiam că erau făcute pentru mine. Le consideram elixirul fericirii
mele. Erau o piesă din întreg puzzle-ul vieţii mele. O piesă care dacă ar lipsi m-ar face să simt că ceva este incomplet în lume, că eu sunt
incompletă.
Aaa... şi ca să reiau ideea de mai înainte, de la acea vârstă şi până în prezent şi până în viitorul meu cel mai îndepărtat, elixirul a pus stăpânire
pe mine şi eu pe el. Zilnic îmi oferă doza de energie şi de fericire de care am nevoie. Are o denumire simplă, dar un conţinut fermecat şi anume
Coca-Cola.
Vă întrebaţi ce se întâmplă dacă o zi nu beau Cola? O să vă spun data viitoare, deo arece aceasta este o altă poveste.
Alexandra Zotescu, 15 ani
Liceul Teoretic Jean Monnet, Bucureşti
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Primul meu dinte pierdut
Cea mai frumoasă amintire a unui om este copilăria. Acea perioadă în care prinţesele există, castelele sunt la tot pasul, iar broscuţele, printrun sărut, se pot transforma în prinţi, care mai apoi te vor salva de vrăjitoarea rea pe un cal alb.
E perioada în care ştii sigur că vei deveni actriţă, cântăreaţă sau, pur şi simplu îi vei îndeplini menirea de a fi un „om fericit până la adânci
bătrâneţi”.
Și totuşi, începând cu vârsta de cinci-şase ani, ceva începe să se schimbe. Cumva, ceva începe să-ţi fure din copilărie, din inocenţă. Da, încă de
pe atunci. Orice copil trece prin acest proces, nimeni nu e îndeajuns de norocos să scape. Încep, dragii mei, să vă cadă dinţii. Micuţii dinţi cu
care ronţăiai bomboane şi mestecai gumă ore în şir şi pentru care cariile nu reprezentau un pericol. Vă cresc în locul lor alţi dinţi, mai mari, mai
puternici; dinţi din cauza cărora veţi fi mereu avertizaţi: „Nu mai mânca atâtea dulciuri! Doar nu vrei să-ţi strici dinţii,nu-i aşa?!” Și aşa încep
copiii să realizeze că viaţa nu e atât de roz şi de „dulce” oricând vor ei.
Când mi-am pierdut primul dinte mi-a fost frică să le spun părinţilor. Îmi amintesc şi acum cum m-am trezit cu el în mână şi m-am speriat
atât de tare încât m-am ascuns sub plapumă, unde am plâns. Mi-am amintit apoi de Zâna Măseluţă. Mi-am spus că toate acele lucruri mi se
întâmplau doar pentru a primi vizita ei. Am aşteptat-o toată noaptea cu sufletul la gură. Zorii m-au prins dezamăgită, cu lacrimi in ochi. Zâna
nu exista, iar eu eram tot urâtă. Știam, eram convinsă, că toţi copiii aveau să râdă de mine. Acum nu mai eram ca ei, nu-mi mai găseam locul în
viaţa lor perfectă. Mie îmi lipsea ceva: un dinte. În mintea mea de copil, acel dinte urma să facă diferenţa, să mă scoată din anonimatul de „copil
obişnuit” şi să mă trimită undeva, pe un tărâm negru, al „copiilor fără dinţi”.
Am implorat-o pe mama să mă lase să stau în casă până ce dintele avea să crească la loc. Ea mi-a luat faţa în mâinile ei firave şi moi, m-a privit în
ochi, mi-a zâmbit, şi, cu cea mai blândă voce pe care o auzisem până atunci, mi-a explicat: „Draga mea, acesta e doar începutul. Creşti, mi-a spus ea.
Încetul cu încetul îţi vei pierde toţi dinţii de lapte, iar în loc îţi vor creşte alţii, sănătoşi şi frumoşi. Nu trebuie să te sperii. Și eu şi tati şi bunica am trecut
prin asta. E firesc ce ţi se întâmplă. Te transformi într-o frumoasă domnişoară.”
Domnişoară... ce cuvânt mare pentru un omuleţ. Cuvintele mamei m-au liniştit, dar nu în totalitate. Trebuia totuşi să dau ochii cu ceilalţi copii.
Am păşit în clasă cu inima cât un purice. Priveam îngrijorată în stânga şi-n dreapta, evitând să vorbesc, pentru a nu observa nimeni. M-am
aşezat sfioasă in banca mea, a doua de la perete. Aşteptam ca cineva să vină la mine râzând, spunându-mi că a văzut şi că începând din acel
moment nimeni nu se va mai juca cu mine.
În timp ce-mi făceam griji şi tresăream la orice „Bună!”, am observat ceva: colegul din spatele meu avea aceeaşi problemă, doar că la el era de
două ori mai mare: lui îi lipseau doi dinţi! Am studiat apoi toată clasa şi am rămas şocată să văd că majoritatea sufereau de acelaşi necaz. Nu
ştiam dacă să-mi pară rău pentru toţi sau să mă bucur că sunt la fel ca ceilalţi. Mi-am amintit atunci cuvintele mamei şi i-am dat din nou
dreptate. Cu toţii creşteam...
Gândindu-mă acum la toată povestea, zâmbesc puţin melancolică, puţin tristă. Cât de mult mi-aş dori să pot da timpul înapoi, iar cea mai
mare problemă a mea să fie şi acum faptul că mi-am pierdut primul dinte de lapte...
Raluca – Andreea Barza
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Prima mea… teamă
Se spune că ne e frică de necunoscut: de moarte și de întuneric. Dar ce e frica? FRÍCĂ, frici, s.f. Stare de adâncă nelinişte şi tulburare,
provocată de un pericol real sau imaginar; lipsă de curaj, teamă, înfricoşare.
Un pericol real sau imaginar. Frica nu e înnăscută; ea se dobândește. Fiecare dintre noi evoluează din ceva în altceva, de la cineva la altcineva.
Copii fiind, habar n-avem pe ce lume trăim; și bineînțeles că asta e ceva pozitiv, pentru că ignoranța îl face fericit pe cel care o posedă. An după
an, aflăm din ce în ce mai multe despre ce ne înconjoară, dar mai ales despre noi. Învățăm lucruri noi și sentimente noi. Unul dintre ele e teama.
Şi, după cum spune și definiția, cauza ei poate fi reală sau imaginară, dar de cele mai multe ori ea e inventată de mintea noastră. Cred că prin
teamă, ființa noastră se protejează; cum ar arăta o lume în care toți am fi atât de încrezători în noi și în ceilalți, încât frica nu ar exista? Mereu se
întrevede o cât de mică posibilitate ca lucrurile să o ia razna. Și teama nu face decât să ne pregătească pentru această posibilitate.
Nu m-am temut de nimic timp de 3 ani. Eram un copil fericit; brusc, am intrat în realitate cu noii mei bocanci (metaforici) cu cuie sau, mai
bine zis, realitatea a intrat în viața mea, amenințându-mă cu pistolul la tâmplă. Glonțul a venit sub forma unui eveniment banal.
Dormeam. Dintr-un motiv necunoscut, patul meu se afla în bucătăria bunicilor: o cameră lungă, ce îmi amintește de un vagon de tren, unde
copilăria mea împroprietărea pisici așezându-le în cutiile de carton de sub calorifer. Dormeam, deci, iar afară ploua infernal (nu mai țin minte
dacă era luna lui Marte). Când m-am trezit, m-am uitat în sus. Probabil căutam ploaia. În schimb, am văzut tavanul; în general, tavanul
bucătăriei e alb, dar în acel moment avea o pată mare și neagră, care mi-a atras imediat atenția. Am aflat mai târziu că pata era un loc în care
tavanul căzuse din cauza ploii, lăsând la vedere bârnele din lemn și chirpicii de deasupra. Era un lucru neinteresant; dar pentru mine, era o
bucată de întuneric aruncată pe o suprafață de lumină, o spărtură în ceea ce luasem de bun ca fiind normal. Ne e teamă de necunoscut: de
moarte și de întuneric. Din momentul în care am văzut acea spărtură, am ieșit din zona confortabilă și caldă a siguranței și a încrederii în tot și
în toate și am intrat pe terenul minat, cu mine mai mult sau mai puțin reale, care sunt gata oricând să explodeze, fie și doar în mintea ta. Nu pot
să explic exact de ce m-a cuprins atunci acel sentiment nou, de nesiguranță, dar câte dintre fricile noastre sunt raționale? Îmi imaginez teama ca
un fel de Doamna cu Coasa, doar că, spre deosebire de moarte, ea ne urmărește pe parcursul vieții ajutându-ne, oferindu-ne adeseori
sentimentul realității, dar la fel de des punându-ne bețe în roate prin exagerări inutile. Și cum toate lucrurile au un început, începutul nesigur al
vieții mele reale nesigure a fost ales de cine-știe-ce putere superioară și plasat în acea dimineață ploioasă. Nu au fost filme de groază, nu au fost
amenințări reale; a fost doar o iluzie, o teamă ilogică ce avea să stea la baza întregului meu sistem de frici imaginare de mai târziu. O pată
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Teama e și mai mare atunci când mergi la culcare și tavanul e alb, iar atunci când te trezești el e deja schimbat. Te simți ca și cum ai închis
ochii pentru o secundă – căci ce e timpul atunci când dormi? – pentru ca, deschizându-i, să afli că totul s-a schimbat. La 3 ani, eram doar un
copil și prezența spărturii m-ar fi intrigat dacă nu aș fi fost prea ocupată, fiindu-mi frică. Vedeam un chip întunecat care vroia să-mi facă rău un
loc prin care întreaga lume ar fi putut să pătrundă în locul liniștit și sigur care era casa mea. Știi cum, uneori, te uiți la un lucru – de exemplu la
o gramadă de cârpe – și vezi un monstru înfricoșător? Apoi te apropii de ele și ți se pare ciudat, căci nu mai vezi nimic; monstrul e departe și nu
mai poate să-ți facă rău? Așa s-a întâmplat și în acea dimineață neobișnuită și ploioasă: stând întinsă în pat, imaginația mea a dat naștere unei
game variate de imagini terifiante, dar toate au dispărut atunci când m-am ridicat în picioare și m-am apropiat de gaura din tavan. Am văzut
clar barele de lemn, paiele și lutul din care fuseseră alcătuite fostele creaturi imaginare. Normal ar fi fost să îmi treacă teama; normal pentru un
adult, căci eu nu puteam încă să îmi explic de ce înfățișarea lucrurilor se schimbă atunci când mă apropii de ele, și asta mă băga în sperieți și
mai tare.
Din acea noapte, nu am mai dormit în bucătărie, iar de fiecare dată când eram nevoită să trec pe acolo, aruncam priviri furișe obiectului fricii
mele, sperând că el, sau cel puțin teama mea, a dispărut. Mă înșelam de fiecare dată.
Spărtura a stat chiar acolo, pe tavan, câteva zile, poate chiar o săptămână, până când cineva s-a gândit să o acopere. Și apoi? Apoi am crescut
și a început să-mi fie din ce în ce mai teamă.
Sorana Cancel, 16 ani
Colegiul Naţional Vasile Alecsandri, Bacău
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Prima mea aventură cu lenea
Mi-am promis că scriu doar atunci cand simt nevoia. Am minţit. Lenea a luat multe decizii pentru mine, nu ne-am consultat, nu ne-am
confesat la o ceaşcă de cafea, nu cafea pentru ca nu-i văd rostul.. atunci, să zicem ceai. M-a tratat cu dispreţ, şi-a bătut joc de reputaţia mea. Eu
am iubit-o pentru scuza excelentă a ceea ce era, m-am contopit cu principiile ei lipsite de gust, am crezut că profit de ea ca să plec puţin in
vacanaţă alături de prietenul meu, Mr. Psihic. Dar Mr. Psihic mi-a tras ţeapă şi s-a evaporat ca bruma rece a dimineţii de 10 martie 2011. Ca să-l
aduc înapoi a trebuit, mai întâi, să o vânez pe Lene şi s-o bag într-o cuşcă. Mr. Psihic a venit repede să o salveze, iar Eu (dragonul cu 7 capete) lam prins şi l-am pus înapoi în postul lui, fără concedii în următorii 20 de ani, fără fond de pensie.
O să mă simt cam singură fără Lene şi Psihic. Pe Lene au mutat-o într-un penitenciar păzit de Dementori, iar Mr. Psihic lucrează la birou până
târziu. Măcar deţin 7 capete, am cu cine să ovestesc, să bârfesc, să mă joc avionaşe, x şi zero, 21. Facem echipe de câte 2 şi ne jucăm piatră, hârtie,
foarfece. Un cap rămâne pe dinafară că nu ne-a făcut mama cu număr par, ce să-i faci... dar, oricum era el aşa mai EMO. Toată treaba aceasta
sună cam aşa:
Echipa nr 3 către echipa nr 1: Aţi terminat de folosit mâinile? că avem şi noi nevoie.
Echipa nr 1 răspunde: Aveţi şi voi răbdare, luaţi exemplu de la echipa nr 2. Ei se joacă „hai să ne dăm cap în cap!”
Echipa nr 2: Nu nu nu!! Ne jucăm „hai să-ţi număr solzii din ureche”
EMO către Eragon: Îmi pare rău că destinul ţi-a dat un dragon mutant..
Să revenim la oile noastre care scuipă foc. Chiar mi-ar plăcea să pot prinde lenea şi să o bag într-o cuşcă. Dar, adevărul este că toţi ne bucurăm
de vizitele ei neanunţate, poate la ore târzii şi chiar o ajutăm cu multă plăcere să se instaleze în camera de hotel/pensiune/motel/hostel (fiecare
ce se consideră) la numărul EU. Îi oferim servicii de primă clasă, cum ar fi room service – all inclusive, abonament la clubul de golf din SNC şi,
de ce nu, la centrul SPA din lobul frontal.
Încet, încet se aliază cu Mr. Psihic şi complotează împotriva dragonilor cu 7 capete. Ce îi mai poţi face atunci? O să ajungi o legumă în no time.
Până te cerţi cu celelalte 6 capete ca să decideţi cum sau dacă acţionaţi. Până îţi cumperi o punga cu nucă (în cazul meu, în cazul tău poate sunt
chipsuri) şi te plantezi în faţa aparatului malefic. Până vrei să te ridici sa-ţi iei un pahar cu suc carbogazos (în cazul tău, în cazul meu probabil că
e ceai verde). ---- GATA EŞTI.
Simptome: paralizie parţială (îţi poţi mişca doar degetele şi pleoapele), simţi că te scurgi de pe scaun ca un fel de lichid vâscos, spui NU în
orice împrejurare, devii instantaneu introvertit ca şi capul meu din capătul din dreapta, te doare capul din mijloc (probabil că Lenea profită de
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abonamentul la SPA şi sare bombă în piscină.), ai mâncărimi prin toate orificiile (a se nota că Lenea este o parazită), eşti o grămadă de carne
crudă cu productivitate 0.
Nu. Încă nu am reuşit cu totul să scap de Lene. Are valizele făcute, dar refuză să-şi mute fizicul greoi din camera de hotel. I-au plăcut la
nebunie sejurul, ofertele, ospitalitatea. Cine ar mai vrea să plece? Dar, i-am rănit sentimentele urât de tot cand am început să vă povestesc
despre ea şi Mr. Psihic. Apropo de Mr. Psihic, începe să-i placă lucrul până târziu, face chiar ore suplimentare (îl plătesc bine). Aaaa! Şi am uitat
să vă spun că mi-am făcut un prieten! Are doar două capete (sunt gemeni) şi mă acceptă aşa cum sunt, ciudată X7. Chiar îmi ajunsese să am de
a face cu replici de genul nu eşti număr par, ratato din partea dragonilor de viţă nobilă.
Sunt fericită X7.
Doris Bota, 17 ani
Liceul de Artă, Sibiu
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Primii mei pantofi cu toc
Pantofii cu toc… Până anul trecut erau o anomalie pentru mine! Ce-i aşa de special la ei? Da, la o rochie sau la o ţinută elegantă sunt absolut
necesari, dar în rest de ce să-i porţi?
M-am convins anul trecut…
Îmi trebuiau pantofi cu toc pentru banchet. Mami nu a vrut sa îmi cumpere spunând că încă nu este vremea pentru aşa ceva. Eu însă o ţineam
pe a mea. Eu vroiam pantofi cu toc!
După nenumărate insistenţe din partea mea, mi-a spus: „Bine, poartă! Dar eu nu-ţi cumpăr! Şi să nu vii să mi te plângi mie!
Ce bine că am bani în puşculiţă, gândeam eu.
Aşa că am luat o prietenă cu mine la cumpărături. După ce am căutat în vreo trei magazine, în al patrulea i-am găsit pe cei potriviţi. Erau nişte
pantofi cu toc, albi, lăcuiţi, cu o fundă albă deasupra degetelor şi cu bretea pe gleznă. Tocul nu era mai înalt de opt centimetri. Când am văzut
că îmi sunt buni, am început să merg cu ei prin magazin să văd dacă am să îmi rup gâtul sau nu.. Cu toate că multe fete îmi spuseseră ca este
greu prima oară, mi-a fost uşor să merg pe tocuri. Echilibrul îmi era dezvoltat de mult timp din pricina anilor de dans sportiv. Mă acomodasem
repede cu pantofii. Dar printr-un loc aşa de mic, cum este un magazin, este uşor să mergi cu ei. De la rafturi şi până la uşă nu sunt mai mult de
cinci metri.
Ce mi se părea ciudat la ei? Felul în care îmi făceau să mi se mişte şoldurile…
Deci eram în culmea extazului că-i voi purta la banchet.
La şcoală, la începutul lui mai, o fată m-a invitat la ziua ei de naştere. Acest lucru m-a surprins deoarece nu eram în relaţii foarte bune cu ea.
Dar. fiind o petrecere, am cerut acordul părinţilor să mă duc. Şi… m-au lăsat. Bucuria din acea săptămână s-a amplificat.
Cum era o petrecere mai specială, chiar dacă era numai aniversarea de paisprezece ani, am adăugat un plus de eleganţă pantalonilor cu
fluture şi bluzei cu mâneci scurte, asortate: pantofii cu toc.
În drum spre taxi era să îmi sucesc glezna de vreo patru ori, pe puţin. „Drumuri rele!” am adăugat eu în gând. În taxi râdeam de mine însămi.
Îmi imaginasem cât de caraghioasă trebuia să fi fost. Mai ceva ca un clovn de circ! În acel moment gândul îmi zbură la pantofi. Trebuia să am
mai mare grijă cum păşesc, având în vedere că erau noi. Şi mai ales, îi voiam întregi la banchet.
Ajunsă acolo am avut de coborât un şir lung de scări. Era o provocare pentru mine! Abia le coborâsem pe cele cinci pentru a ieşi din bloc… Şi
mai erau şi în spirală, pe deasupra. Provocare dublă! Cu chiu, cu vai, am ajuns pe pământ neted, teafără şi nevătămată. Intrând în „încăperea”
clubului am realizat care era farmecul acelui gen de pantofi. Iluzia de alungire a picioarele pe care o dădeau şi graţia cu care obligau o fată să
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păşească. Avantajul acesta îi fac foarte populari.
Dar ca în orice situaţie, oricărui avantaj îi corespunde un dezavantaj. Dezavantajul l-am simţit mai târziu, când am început să dansez. Durerea
aceea intensă pe care o simţeam din cauza poziţiei piciorului în pantof şi a purtatului lor pe o perioadă mai îndelungată de timp, era
insuportabilă. Mă gândeam să mă descalţ, aşa cum au făcut majoritatea fetelor de acolo, dar am rezistat tentaţiei.
Şi bine am făcut! Cu băiatul cu care dansasem în repetate rânduri, am ajuns să mă sărut înainte de plecare. Era cu mult mai înalt decât mine.
„Oare cât aş fi pe lângă el dacă nu aş fi încălţată cu aceşti pantofi?” m-am întrebat. Dar acel gând a fost repede înlocuit de sărut. Trebuie să
recunosc că a fost pentru prima dată. Primul sărut!
Când am ajuns din nou acasă, primul lucru: jos cu pantofii aceia nenorociţi! Abia aşteptam să-i dau jos. Mă dureau picioarele îngrozitor. După
ce i-am aruncat pe undeva prin debara, unde au rămas până la banchet, nu am mai ştiut nici să merg normal. Ce bine mi-a făcut gresia rece sub
tălpi!! Incredibil!
Am realizat acum ce voia mami să-mi spună: după purtări repetate în care te dor picioarele, nu mai vrei nici să îi vezi. Purtatul lor devine un
chin, nu o plăcere aşa cum considerasem eu înainte. Până atunci îi consideram inutili. Nu sunt inutili! Sunt doar diferiţi… dar nu inutili!
În concluzie: pantofii cu toc – cel puţin aşa consider eu – sunt un magnet pentru băieţi. Prima oară când port pantofi cu toc şi primesc primul
sărut… hm… interesantă coincidenţă!
Alexandr - Geanina Burtiuc, 15 ani
Colegiul Naţional Elena Ghiba Birta, Arad
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Primul meu act de eroism…
„Ochi împăienjeniţi de neclaritatea unei nopţi pustii... Pustietate în tine, pe străzi, în cer şi dincolo de el. Ştiu că te temi. Lumina dimineţii te îmbată cu
regret. Nu vrei să regreţi, dar o faci. Ai vrea să poţi uita tot ce te face să te fereşti de tine. Ai vrea să spargi monotonia unei dimineţi târzii, rătăcită în
cearşafuri şifonate de tremurul tău. Ai vrea să cunoşti extazul şi să zburaţi împreună către ceaţa de dincolo de real.
Te îndrepţi pierdut spre masa dezgolită de inocenţă şi smulgi un şerveţel şifonat. Îl desfaci ca şi cum ai fi sigur că sub învelişul gri de la fumul de ţigară, vei
găsi un refugiu. Crezi că acolo se află onoarea, esenţa unei dimineţi şi extazul din ceaţă. Înghiţi repede nimicul care te fascinează.
Iluzii... întuneric.. Aştepţi momentul în care poţi uita de tine, de noi, de realitatea acestei dimineţi care îţi zâmbeşte malefic. El vine. Tu îl îmbrăţişezi.
Umbre şi şoapte te strigă de dincolo de geamul aburit de tristeţe. Petreceţi împreună şi credeţi că eternitatea se naşte din voi.
Cât durează eternitatea? Nu ştii, dar nici nu vrei să pierzi o eternitate ca să afli. Nici eu nu ştiu, dar pot spune că ea există în luciditate.
Lumina încearcă să pătrundă sfioasă în camera ta îmbibată de agonie. Marginea patului este refugiul tău şi te înghesui în el. Nu este destul loc pentru tine
şi ego-ul tău. Tu nu îţi dai seama, dar împreună eliberaţi un eon în care se răsfrânge destinul tău... Ai vrea să-l cunoşti.
Te întinzi în pat şi tremuri. Nu-ţi este frig. Nu vrei să adormi fiindcă ştii că somnul te apropie de dimineaţa unor zori rătăcitoare. Îţi îngropi ziua într-o
ţigară. Îţi curg lacrimi ce îţi brăzdează obrazul ars de focul unei alte eternităţi pierdute, dar nu ştii că plângi. Cazi tremurând cu capul pe salteaua tare. Nu
simţi durerea.
O siluetă mică şi neagră se conturează dincolo de pleoapele tale, care par că încă clipesc. Se îndreaptă încet, dar convingător către tine. Zâmbeşte. Deodată
începe să strige şi să arunce în tine cu regrete şi agonie. Regretele devin cioburi. Cioburile se preschimbă sfios în uitare şi uitarea în iluzie. Te întrebi.. .tu ce
eşti.. .sau ce ai ajuns? Tu eşti iluzia.
O zi din viaţa ta se termină brusc.
Eu de ce scriu despre tine? Oare te cunosc? De ce irosesc timp din eternitatea mea ca să te critic ?
Nu te cunosc, chiar dacă te-aş putea recunoaşte. Poate că nu irosesc timp criticându-te şi doar vreau să descopăr un univers greu de înţeles. Tu te refugiezi
în droguri. Eu în cuvinte. Tu tremuri când încerci să perturbi liniştea de dincolo de fereastra ta translucidă. Eu zâmbesc atunci când o iau în braţe şi o sărut
naiv. Tu eşti o iluzie în uitare – eu un ochi sincer în trăire.
Nu ştiu unde eşti, doar că întind acum mâna spre tine sperând că o vei putea strânge în mâna ta. Nu contează dacă eternitatea va trece pustie pe lângă
mine, fără să îi pot zâmbi.
Un fulger violet înfloreşte pe cer şi se scutură ca o tufă de lilieci nervoşi. Pământul începe să miroasă a ploaie.
Te caut în uitarea nopţii şi te recunosc. Stai dezgolit de prejudecăţi, dezgolit de tine şi de realitate. Îmi apuci mâna şi te ajuţi de ea ca să te ridici din
prăpastia unui nou eşec. Ochii tăi gri trec dincolo de mine şi transcend şi vidul în care se pierd. Mă strângi în braţe şi îţi simt pulsaţia tainică ce păstrează
ritmul acestei nopţi violet, fremătând. Noaptea ne copleşeşte şi uităm să fim iluzia şi sufletul sincer. Suntem doar „noi”.
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Tricoul tău negru este umezit de dorinţa de schimbare ce încearcă să înmugurească din tine. Blugii foarte strâmţi îţi acoperă picioarele slăbite de drumul
către pierzanie. În skaterii tăi prăfuiţi de scrumul de ţigară şi de amintirea unei experienţe cenuşii păşesc debusolaţi tineri ca şi tine. Nu ştiu ce caută, dar cred
că găsesc.
Eşti obosit de tine şi de vocea care îţi spune că poţi fi fericit-păcat că nu te anunţă pentru cât timp-adormi.. .încă în braţele mele.
Dimineaţa ne găseşte îmbătaţi de parfumul zorilor. Nu te temi de lumină şi monotonia dimineţii. Strigi că ţi-ai uitat şerveţelul acasă şi, chiar dacă ai vrea să
trăieşti o altă zi de depravare, îţi impui să nu o faci.
Obrajii ţi se înghesuie în partea superioară a feţei. Tu nu ştii, dar eu văd: zâmbeşti.”
Închei, suspinând, un alt episod din viaţa eroului meu. Eroul meu este tânărul rătăcit în cercul vicios din spatele blocului sau scrijelit de
inconştienţa lui. Îl numesc „erou” pentru că scriu un roman. Fiecare roman trebuie să aibă un erou, nu? Eroii salvează vieţile oamenilor lipsiţi de
apărare, dar v-aţi întrebat vreodată... pe ei cine îi salvează? Eu, da.
Noaptea învăluie oraşul în tăcere. E timpul să plec spre eroul meu. Ştiu că o să-l întâlnesc ca să-l pot salva. De ce cred asta? Este deja pierdut
în delirul unei vieţi irosite... Nu mă pot gândi la eşec pentru că ar exista două personaje asemănătoare în roman. Romanele mele au finaluri
fericite. Trebuie să aibă!
Îmi întâlnesc eroul într-un colţ de stradă. Stă ghemuit şi tremură. Nu mă surprinde. Îl iau în braţe şi povestea mea prinde viaţă: „Într-un sat de
prin La Mancha, al cărui nume n-am cum să-l ţin minte, trăia nu demult un hidalgo dintre cei cu lancea-n rastel.”
Nu e bine, s-a mai spus!
Dar acesta e „eroul”!!! În sfârşit, cu minţile de tot duse, căzu în doaga celei mai ciudate idei la care a ajuns vreodată un nebun pe lumea asta, şi anume i se
păru nimerit şi de trebuinţă, atât pentru sporirea onoarei sale, cât şi pentru slujirea propriei sale ţări, a se face cavaler rătăcitor… ”
Dar povestea s-a schimbat – morile de vânt nu se mai potrivesc în peisajul zilei… iar cavalerii rătăcitori,
„despre care zice lumea
c-au pornit în aventură”
se-ascund în dosul perdelelor de fum, până ce li se înfăţişează adevărul… „adevărul” pentru că povestea va fi numită, explicit, „istorie”…
„Opriţi-vă, Înălţimea voastră, seniore Don Quijote, şi luaţi aminte că cei pe care-i răsturnaţi, distrugeţi şi ucideţi nu sunt mauri adevăraţi, ci nişte păpuşele
de carton…”
Caută-ţi şi tu eroul, poate îl vei putea salva de iluzia ce îl devorează ca o pedeapsă fără spaţiu şi timp! Deschide ochii! Şi deschide-i ochii!
Ruxandra-Maria Diaconescu, 15 ani
Colegiul Naţional Nicolae Titulescu, Pucioasa, Dâmboviţa
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Primul meu rămas bun
Din păcate am învăţat ce înseamnă cuvântul „trebuie”.Asta nu ar fi o problemă pentru un adolescent fiindcă pentru el cel mai adesea
înseamnă „ar fi bine dacă…” ai face lucrul cutare, adică până la urmă ceva opţional. Dar ce te faci când acel „trebuie” îşi ia rolul în serios şi te
pune în faţa faptului împlinit? În mod cert vei lua decizia care trebuie!
Alţii au spus-o în foarte multe cuvinte, dar gustul pe care ţi-l lasă o despărţire de cineva drag e…este… şi am rămas fără cuvinte.Cum ai putea
să te convingi pe tine însuţi că de mâine trebuie să nu mai existe persoana pe care o iubeşti atât de mult încât te doare! Sau cel puţin nu cum o
ştiai înainte.
Devii cu timpul obişnuit să răsfoieşti rece şi dur pagini din memorie ca un dependent în pragul sevrajului, agăţându-te şi de ultima fărâmă de
fatalism adolescentin fiindcă măcar acesta nu ţi-l poate lua nimeni. Dar mă mângâi cu gândul că aceste despărţiri au întotdeauna un scop
pedagogic, MATURIZAREA. Dacă aş avea această certitudine aş fi măcar protejată de întrebările cunoscuţilor comuni care erau obişnuiţi să ne
vadă împreună. Aş putea pleda cu uşurinţă ca o dură ce a învăţat că viaţa e grea şi acum e mai pregătită ca niciodată pentru orice. Însă ei mă
judecă şi mă plasează fără drept de apel pe locul victimei. Ca să fiu sinceră cu mine ar trebui să admit că lacrimile ce le-am vărsat în seara aceea
şi multe seri mai târziu mă incriminează.Dar au fost şi sunt ale mele, iar modul plin de compasiune în care ei mă privesc mă transformă în ceva
patetic, în ceva ce orgoliul meu nu ar accepta niciodată.
Şi totuşi, până la urmă ce mai contează!?Am iubit, a iubit, să zicem că şi asta am avut-o în comun. Ne-am lăsat purtaţi de val la un moment
dat în aceeaşi măsură şi eram egali, nu exista cel umilit şi cel ce umileşte. Până în seara aceea când m-am simţit îngenuncheată şi fără apărare în
faţa lui deoarece decisese să pună punct la tot ce fusese între noi. Atunci mi-a fost cel mai greu. După ce mintea a început să înţeleagă şi sufletul
să nu mai doară atât de tare, am căutat să găsesc ce a fost frumos şi sunt câteva lucruri pe care nu le voi uita niciodată.
E în primul rând sentimentul copilului naiv, mângâiat până atunci doar de mamă, care începe să simtă fiorul primei iubiri. Apoi sunt toate
acele convorbiri telefonice fiindcă situaţia o cerea, dată fiind distanţa dintre noi. Mi-e foarte dragă una dintre ele când, plictisiţi de aceleaşi
discuţii i-am propus să-i citesc „Micul prinţ” (cartea mea favorită). Desigur ca nu i-am propus această carte la întâmplare. Chiar cred în
prietenia dintre vulpe si micuţul prinţ. Într-un fel poate şi în mine s-a fost ascuns de multe ori copilul speriat că îşi va pierde apropiaţii. Da…
am căutat de multe ori ceea ce cred că până la urmă căuta si el… pacea. De când eşti mic începi să cauţi oameni. Oameni pe care să-i iubeşti
sincer. Îi găseşti şi le oferi toată atenţia ta sperând că nu vei rămâne singur pe lume… Dar acesta e un alt roman… Poate într-o altă viaţă, cine
ştie? Oricum, încă un motiv pentru care i-am citit LUI cartea este faptul că el a fost primul care m-a îmblânzit. El a reuşit să scoată la iveală
binele şi răul, dragostea şi ura, copilul şi maturul. Dar a uitat un lucru: devii răspunzător pentru ce îmblânzeşti. El a uitat că sălbăticia lumii
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poate transforma şi cele mai docile fiinţe în fiare pe care să nu le mai recunoşti şi cu siguranţă asta se va întâmpla şi cu noi. Ne vom întâlni peste
ani şi vom descoperi că e atât de uşor să te sălbăticeşti fără iubire sau, mai bine zis, fără prima iubire. El a uitat că numai timpul cheltuit cu
floarea ta face ca floarea ta să fie atât de preţioasă. Mă doare că pentru mine el va fi FLOAREA, iar pentru el eu voi fi doar un fir din buchet.
Însă suntem oameni si greşeala e a doua noastră fire.
L-am iertat că a decis să continue fără mine fiindcă poate pentru mine e mai bine aşa. El m-a învăţat că pot fi îmblânzită dar ce e mai
important că pot îmblânzi şi eu la rândul meu. Pot transforma oamenii, pot schimba destine cu iubirea mea. Am mai învăţat că ceea ce contează
e drumul şi nu destinaţia. E atât de palpitant să îi simţi pe cei din jur, să iei pulsul iubirii si să numeri bătăile mai multor inimi. E frumos să poţi
sonda în mai multe abisuri, dar data viitoare o voi face cu mai multă grijă să nu mă înec din nou fiindcă, din păcate, idealiştii au de pierdut, iar
pragmaticii devin învingători in jocul ce se cheamă viaţă. Revenind la el şi la experienţa din acea seară, pot spune că a fost ceva real. Pe atunci
încă îl mai simţeam al meu, iar ceea ce m-a impresionat a fost că m-a ascultat fără să se plictisească sau să adoarmă chiar dacă se făcuse două
noaptea. Nu-i puteam vedea reacţiile dar ştiam cu siguranţă că era acolo, prietenul meu era acolo.Şi de câte ori a mai fost! Până când a trebuit
să-mi iau rămas bun, primul meu rămas bun.
Diana Mateiu, 16 ani

Grup Şcolar Lucian Blaga, Reghin, jud.Mureş
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Prima mea dependenŃă emoŃională
Mă trântesc pe podea cu emoţiile suspendate de tavan şi impulsurile înghesuite în noptiera de culoarea cireşelor. Simt cum creierul
electrocutat de atâta dragoste imprimă pe r
etină un delir perfect al extazului curgând prin miliarde de pori vibrând. Mă ridic sprijinindu-mi ameţeala de perete. Inhalez mirosul stors de
crăpăturile unei artere pulsând disperat o necesitate infinită de tine. Mă ustură setea venelor asemenea unui dulce chin digerând fiecare
particulă de ură lichidă.
Las lipsa oxigenului să fie sistemul meu respirator pentru că plămânii sunt incapabili să-mi respire frenezia suflată pe gene.
Cu un corector ieftin şterg universul de dezamăgiri mânjit cu degete de adolescenţă în cearcăne. Şiroaie negre de dermatograf muşcă din
insomnia pleoapelor abandonându-le într-o simfonie morbidă a secundelor clipite. Îmi arcuiesc genele în valuri perfecte, astfel încât să port
oceanul şi să mă înec în propriul răsărit înainte să te întâlnesc.
Dau muzica mai tare pentru a nu auzi bătăile accelerate ale inimii implorând gustul unui atom din existenţa ta. Desfigurez realitatea şi o
înlocuiesc cu o concluzie ce adună şi comprimă trăiri intense intrate în proces de degradare.
Sunetele alergând într-o dezordine de portative imaginare îmi îneacă urechile şi îmi sărută obrajii înmuiaţi în dezacord de lacrimi tremurând
aiurea în căprui. Genunchii lor zgâriaţi de un pavaj al aşteptărilor sângerează isteric. Reacţia chimică dintre deziluziile de ieri şi anestezia
simţurilor de azi alunecă infidel pe buze tuşind zâmbete dizolvate în salivă.
Sunt cu 10 minute în urmă, blocată cu două octave mai jos decât satisfăcător, incoerentă, irecuperabilă, nesăbuită, nerealistă si irevocabil
îndrăgostită de un suflet risipit în infinitate.
Sunt leoarcă de tine, de sentimente. Urechile mele ţi-au înghiţit vocea, palmele tale mi-au muşcat inima cu degetele, mi-au mestecat durerea şi
au atârnat-o de cerul gurii lăsând-o să-şi picure tresăririle în papile gustative devorându-mi fiecare picătură de sentimentalism. Cuvântul „eu”
se topeşte în cuvântul „noi”.Mi-e toamnă şi mi-e vară pentru că acum sunt capabilă să urăsc şi să iubesc cu o singură bătaie de inimă o singură
persoana din cei 6 763 972 de oameni de pe planetă.
Tu m-ai ţinut de mâini să nu mă rătăcesc printre ieri şi azi, m-ai strâns în braţe să îmi potoleşti inima. Eu te-am atins să fiu sigură că eşti real,
te-am privit să fiu sigură că eşti al meu, te-am adulmecat ca să simt cum eşti în fiecare părticică din mine, te-am mângâiat ca să cutremur tot
globul într-un minut… zâmbeşte-mi, priveşte-mă, învaţă-mă să greşesc, încurajează-mă, înţelege-mă şi iartă-mă…e aşa de greu? Atunci doar
închide ochii şi iubeşte-mă.
Dacă nu ai fi, ţi-aş devora absenţa cu muşcături incerte, aş dansa pe o singură notă muzicală, aş ascunde orele în pumn, aş opri timpul doar
pentru a alerga odată cu el clipele rămase până la tine, apoi mi-aş odihni inima în palma ta…Fără tine am nimic. Dar eşti şi putem să ne
pierdem în noapte împreună, putem să râdem amândoi de dimineaţă ţinându-ne de mână. Aşa că te rog povesteşte-mi temerile tale şi le voi
transforma în nimicuri, povesteşte-mi visele tale şi le voi transforma în realităţi. Este atât de simplu…
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Mă completezi. Ca o parte din mine… fericită şi tristă, rece şi plină de pasiune; ce are puterea de a mă distruge prin lipsă şi puterea de a mă
face extraordinară prin simplă prezenţă. Acea parte – dragoste şi ură pentru tine…amândouă infinite.
Mă faci să mă simt acasă. Lângă tine „pentru totdeauna ” nu este suficient. Tu poţi să mă faci să îmi uit toată existenţa într-un sărut, poţi să
mă faci să cred că înfrâng gravitaţia cu o atingere, că am lumea în palmă şi pot să-mi modelez fericirea în plastilină.
De aceea tăcerea ta îmi lichefiază iluziile într-un singur atom de iniferenţă. Ca un cuţit înfipt între două clipe. Atâta linişte lovindu-mi
timpanele. De aceea mă încred într-un singur motiv copilăresc al inimii şi le ignor pe restul de 999 ale creierului cu deznădejde fisurând
articulaţiile. De aceea simt un gol în stomac. Undeva printre kilogramele de sentimente adolescentine… Cu un oarecare pix amorţesc, strivesc şi
îmbin simple cuvine pe o oarecare foaie de hârtie. În zadar. Este inutil şi imposibil de descris agitaţia asta de impulsuri şi furnicături de exact
aşa cum o simt eu arzând şi fierbând înăuntrul meu. Încă nu s-au inventat consoane şi vocale capabile de o asemenea profunzime.
Aşa că rămân sprijinită de spaţiul dintre două cuvinte refuzând să termin vreo propoziţie. Închid ochii, caut în amintiri şi te fur dintr-una
aducându-te aici… lipit de mine. Atât de aproape încăt poţi chiar să respiri aer direct din plămânii mei. Tu, un suflet ambalat în oase; eu, un
nimeni; noi, o stea din universul iubirii noastre.
Hai să mimăm răsăritul şi să înecăm soarele într-un sărut de-al nostru. Hai să construim un castel de nisip cu ziduri – braţele noastre
strângându-se. Aşa am putea avea marea întreagă a noastră păzindu-ne dar totodată exilându-ne într-o îmbrăţişare cu valuri simetrice. Hai să
ne jucăm de-a adulţii şi de-a greşitul deodată. Hai să creştem fără să ne maturizăm. Hai să fabricăm amintiri noi fără să le aruncăm pe cele
vechi. Hai să ne întindem cer şi să ne acoperim cu cerul. Hai să luăm o şansă şi să o transformăm în o mie de posibilităţi. Hai să definim
necunoscutul şi să ne refugiem în el. Hai să cunoaştem dragostea, să ne îndrăgostim de ideea de dragoste. Aşa am avea totul fără a putea pierde
nimic. Iar dacă nimic nu mai funcţionează dăm foc regretelor cu aceiaşi brichetă cu care am aprins ţigara numită sfârşit de copilărie. Întinde-ţi
braţele şi hai să ne învârtim până ne prăbuşim, şi chiar daca totul mine m-ar implora să mă opresc promit să continui cu orice preţ. Iar tu
promite-mi că mă laşi măcar pentru o zi să-ţi fiu aluniţă pe obraz pentru a opri orice lacrimă, o geană pentru a transfigura dezamăgirile, o
pleoapă pentru a-ţi păstra privirile doar pentru mine. Şi amândoi promitem să rămânem veşnic aceiaşi visători hrănindu-se din insomnie.
Tu, suflet suspendat în univers, spaţiu de depozitare a nucleului meu emoţional, maşinărie cerşetoare de afecţiune ce cu fiecare atingere eşti
capabilă să provoci descărcări electrice dureros de dulci, un fel de explicaţie a existenţei mele ce se termină înainte de a începe, o analogie a
complexităţii interdicţiilor ce îmi traversează coloana cu fiori reci, infuzie cu vise într-o zi de vară, mutilare halucinogenă a perfecţiunii, un fir
de iarbă păzind căderea stelelor ori soarele aşteptând într-un fir de iarbă, liniştea dintr-un zgomot, setea dintr-un pahar cu apă, prelungirea
fiinţei mele, întrebarea terminată cu semnul exclamării, un tangou trist în aşteptarea neaşteptatului, dorul ce îmi operează speranţele fără
anestezie, nicotina dintr-o ţigară, dorinţa şi teama de-odată…
Tu eşti esenţa şi motivul, intriga şi deznodământul, primul pas dintr-o goană nebună… prima dragoste dintr-o adolescenţă risipită între
capricii şi întrebări, dezamăgiri şi vise cu ochii deschişi.
Eu? Un om dizolvându-se într-o dragoste inumană.
Maria Uscatu, 14 ani
Şcoala nr. 18 Sf. Dumitru, Craiova
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Prima mea teamă
Am auzit un zgomot puternic și apoi am simțit o durere sfâșietoare în picior. După aceea, întuneric. Când m-am trezit eram întins pe jos. Tot
ce vedeam era cerul. Un cenușiu cer de toamnă, desprins parcă dintr-o poezie de Bacovia. Nici o vietate nu era prin preajmă. Nici măcar o
cioară. Probabil că simțeau prezența războiului, a disperării, a lacrimilor...
Dar brusc, am auzit un sunet. Un sunet care nu semăna cu urletul tunului sau cu vâjâitul gloanțelor. Nu, era o voce! Focul încetase. Mai putea
fi vorba doar de soldații trimiși în căutarea răniților. Din nou vocea. Acea voce putea să anunțe salvarea mea. Am strigat. Spre surprindera
mea, vocea nu îmi era la fel de afectată ca piciorul. Prin fumul greu și gros al războiului am văzut două siluete venind spre mine. Nu mă
înșelasem. Veniseră să mă salveze!
„Ești bine?”
„Cred că m-au nimerit în picior…”
„Da. Au ochit bine. Poți să mergi?”
M-am străduit să mă ridic, dar nu am reușit. De fiecare dată mă prăvăleam înainte să ajung în picioare. Aceste încercări mă sleiseră de puteri.
Văzând că nu pot să mă mișc, soldații s-au ridicat să plece, dându-și seama că le-ar fi imposibil să mă ducă până în tabără.
„Ne pare rău, dar va trebui să mai astepți un pic. Când ajungem la tabără promitem că trimitem pe cineva cu targa.”
După ce am auzit acest lucru nu mai țin minte cum a reacționat corpul meu. Poate că am leșinat, poate că am inceput să urlu, nu mai știu.
Mi-am amintit brusc de acea zi în care eu, împreună cu un alt soldat, am avut sarcina de a aduce răniții de pe front. Găsiserăm trei oameni.
Doi dintre ei erau răniți ușor și puteau să meargă, având nevoie doar să fie spijiniți puțin. Pe al treilea l-am găsit leșinat. Mi se părea că îl știu. Îl
mai văzusem odată, la sediul unităţii. Părea tânăr; nu cred că avea mai mult de douăzeci și cinci de ani. Dacă nu ar fi fost murdar pe față ar fi
putut fi chiar frumos. După ce i-am dat o gură de rachiu și-a revenit. Fusese împușcat în genunchi. Nu mai putea să meargă. Nu ne puteam
permite să îl luăm. Eram departe de tabără iar el nu putea face nici un pas. I-am explicat că mai trebuia sa aștepte doar puțin și că avea să vină
cineva să îl ia. Cu o privire pe care nu aveam să o uit niciodată, a clătinat ușor din cap în semn de încuviinţare și s-a întins din nou pe jos. Am
dus la corturi soldații răniți și m-am dus la infirmiere să cer o targă și brancardier. Le-am spus că am găsit un rănit, că poate fi salvat, dar că era
nevoie de o targă. Ele însă mi-au spus că deja se dăduse ordin de retragere și oricum nu mai erau tărgi. Nimeni nu îl mai putea ajuta. Nu am
mai insistat. Știam că nu mai avea nici un rost. A început retragerea și am uitat repede de el. Nu l-am mai văzut niciodată. Probabil a murit.
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Frigul nopții era mai pătrunzător decât durerea și m-a trezit din leșin. Soldații nu mai erau lângă mine. Nu îmi mai dădeam seama de ce eram
pe jos, de ce nu mă ridicam sau de ce nu mă chinuiam să mă târăsc până la armă, să continui să lupt, să îmi apăr țara. Îmi propusesem să lupt
până la moarte și chiar să mor pentru patrie dacă ar fi fost nevoie, așa cum făcusese și tatăl meu cu ani în urmă, chiar înainte să mă nasc eu. De
ce?
Pentru că îmi era frică. Pentru prima oara în viață simțeam că îmi este frică. Eu, care voiam să ajung general, eu, care porneam în cele mai
grele misiuni lăudându-mă că am o inimă de piatră, eu, care râdeam de grijile muierești ale mamei și eram mereu în primele rânduri, vrând să
conduc armata română spre noi țărâmuri, eu... Brusc îmi era frică de ideea că aș putea muri, că s-ar putea să nu mai văd niciodată soarele,
munții sau să nu îmi mai revăd familia, pe mama. Înainte, când mă gândeam că era posibil să mor în luptă, mă îmbărbăta ideea că numele meu
avea să fie respectat și trecut pe un monument închinat eroilor din război, alături de cel al tatălui meu. Iar când mă gândeam că era posibil să
supraviețuiesc, mă vedeam în uniformă de general, cu pieptul acoperit de medalii. Acum însă, astfel de gânduri sunt departe. Acum vreau să
trăiesc numai ca să trăiesc! Ca să mă pot bucura încă de toate frumusețile naturii, de viață și de toate plăcerile ei. Și mă înnebunește gândul că
cineva, moartea, mi-ar putea lua toate aceste daruri, înainte chiar să le cunosc bine. Simt o nevoie nebună să trăiesc! Vreau să trăiesc! Îmi e frică
de această moarte care așterne peste mine întunericul.
Aud o bubuitură și mă simt aruncat prin aer. Când revin pe pământ, simt ceva cald și umed pe mână. Este sânge. Nu îmi mai simt corpul, dar
parcă dintr-o dată, totul în jur s-a luminat. Tot fumul s-a transformat în nori albi, pufoși, zgomotul în cântecul armonios al vântului, iar în fața
mea stătea un bărbat cu o postură marțială, în uniformă de paradă, cu multe decorații. Avea o mustață stil Clark Gable. Adio, război! Mă duc să
îmi cunosc tatăl!
Maria Velicu, 13 ani
Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Bucureşti
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Primul meu regret
Aveam cinci ani pe vremea aceea, era ziua in care părinţii mei trebuiau să vină la serbare.
Am ajuns fericită acasă şi am fugit în camera mamei, sperând să o găsesc acasă, dar nu... din nou Ioana!!!
Ioana era sora mea mai mare, o mare îngâmfată, după gândirea mea de-atunci, o fiică mai bună decât mine, aşa o vedeau ceilalţi, aşa o văd şi
eu acum, dar dintotdeauna a fost bolnăvicioasă.
De data aceasta, părinţii mei plecaseră cu ea la spital.
Din nou mi-a stricat serbarea, la fel ca până acum, la fel cum mi-a stricat petrecerile de aniversare, serbarea de Crăciun, prima zi de grădiniţă.
Întotdeauna am fost singură din cauza ei şi mereu am crezut că o face intenţionat.
Am plecat împreună cu bunica, cea care mi-a fost mereu alături, la serbare.
După trei ore, am realizat că bunica nu mai era, plecase, mă lăsase şi ea, plecase la Ioana.
– Te urăsc, Ioana! Te urăsc!
Educatoarea m-a luat la ea şi mi-a spus să mă liniştesc, că mătuşa va veni după mine. Am întrebat-o de ce nu vine mama, bunica, dar mi-a
spus să nu mai întreb, că ele au treabă.
În seara aceea, nu am putut dormi, cerul era negru, după cum spuneam eu, era seara lui bau-bau, stelele nu se vedeau şi încăperea din casa
educatoarei era obscură.
Dimineaţa, mătuşa mea a venit să mă ia şi mi-a spus că o să locuiesc un timp cu ea.
În sinea mea am spus din nou: „Ioana e de vină”, probabil acum stă cu mama şi fac budincă sau fursecuri, iar eu stau la mătuşa.
După vreo trei zile, pe 7 iulie, o dată pe care nu o voi uita, mătuşa a intrat în cameră îmbrăcată în negru, cu o eşarfă pe cap, spunându-mi că
mă întorc acasă.
Am fost fericită, acum mă puteam răzbuna pe Ioana, dar m-a surprins faptul că am cumpărat un buchet de flori. Am vrut să întreb pentru
cine sunt, dar un balon care zbura nestingherit pe străzi mi-a atras atenţia şi am uitat.
Ajungând în faţa casei, am zărit un steag îndoliat pus la geam, dar nu am întrebat de ce. Intrând în casă, am simţit totul trist, pustiu şi auzeam
glasuri şterse. Am intrat în prima cameră, la stânga, acolo unde făceam bradul de Crăciun, şi am văzut multă lume îmbrăcată în negru. Nu
înţelegeam ce se întâmplă. Deodată, unchii mei au intrat cu un cufăr ce mi s-a părut enorm, un cufăr din lemn strălucitor, împodobit cu dantelă.
Bunica a deschis cufărul şi acea imagine, pe care o am şi astăzi întipărită în minte, m-a izbit ca vântul îngheţat al unei zile de toamnă târzie.
În cufărul imens se afla ea, Ioana, sora mea, albă şi nemişcată!
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Mama a apărut lângă mine şi m-a îmbrăţişat, mi-a spus că mă iubeşte şi m-a dus în camera mea.
În ziua următoare, au dus-o pe Ioana în locul unde era bunicul, m-am întrebat de ce, căci, din câte ştiam eu la vremea aceea, acolo stăteau cei
ce pleacă sus, în cer.
Timpul trecea şi mie îmi era dor de Ioana, mi-a fost greu să cred că îmi lipseşte, dar îmi lipsea.
O vedeam pe mama plângând neîncetat, ştergând de praf poza Ioanei.
Într-o zi, am întrebat-o dacă Ioana se întoarce şi mi-a spus: „Nu, draga mea, Ioana a plecat pentru totdeauna.”
Atunci mi-am dat seama că am pierdut o fiinţă pe care o iubeam, m-am simţit nenorocită pentru că nu i-am arătat asta cât a trăit, mă simţeam
vinovată de moartea ei şi regretam enorm.
Acum, după 11 ani, simt acelaşi lucru, regret moartea surorii mele, mă simt vinovată şi, cu timpul, mi-am dat seama că regretul nu e o armă
cu care poţi lupta, e o manta cu care te poţi doar apăra.
Andreea Paraschiva Vlădescu, 14 ani
Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini, Caransebeş
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