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Exerciţiu de sinceritate
De ce eu?!
Fiecare zi te face mai puternic.
Un moment foarte trist. Nimeni nu-ţi dă libertate.
Trebuie s-o câştigi singur, s-o meriţi, s-o păstrezi.
Dacă încă doare atât de mult, poate că e
timpul să-ţi deschizi sufletul.
Dacă vom şti să privim dincolo de faţa
urâtă a lucrurilor vom descoperi în fiecare dintre
noi sâmburele de bunătate. Depinde de noi, de
fiecare, să nu-l lăsăm să se usuce. Să-l ajutăm să
găsească pământul bun în care să rodească. Să nu-i
întoarcem spatele! Să nu renunţăm şi să-i spunem:
Nu te da bătut. Viaţa este şi aşa prea scurtă. Să
nu-ţi doreşti s-o trăieşti cât mai frumos?
Mesajul meu?!
Adevărul, speranţa caută-le în tine. Nu
ignora ceea ce ai. Puterea ta sporeşte-o trăind
frumos. Fii înţelegător şi tolerant cu cei din jur. Fii
sincer cu tine însuţi. Recunoaşte-ţi limitele! Nu le
socoti un handicap! Sunt doar un orizont pe care
viaţa ţi-l oferă spre a-l depăşi. Înfruntă-te pe tine
cu sinceritate şi te vei simţi mai puternic în
confruntarea cu lumea.
La început, te afli în afara cercului. Încetîncet te integrezi în el.
Înaintezi o vreme cu capul întors spre
trecut, apoi lucrurile încep să se schimbe…
Magister
Dacă există o experienţă la îndemână, aceea e
recitirea propriului jurnal. Cu condiţia să fi trecut ceva timp,
ai toate şansele să faci descoperiri şi să ai surprize – decepţii,
mai ales. Sunt lucruri pe care le-ai uitat – altele, dimpotrivă,
pe care le ţii minte precis, dar asupra cărora n-ai suflat o
vorbă. Jurnalul intim aruncă asupra trecutului nostru o
lumină neaşteptată. El lasă în umbră ceea ce ai fi vrut să
revezi şi pune sub lupă detalii ciudate, pe care nu le căutai…
Mircea Eliade
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Confident sau duşman?
Călătorind pe valurile nesfârşite, impunătoare şi omniprezente ale imaginaţiei şi ale
viselor, este foarte uşor să te laşi condus.
Omniprezente, ele îţi cunosc destinul dar, nesfârşite, te lasă să alegi una dintre cele
două căi, binele sau răul.
Pentru a fi capabil să alegi, s-a inventat un lucru şi anume: un vapor solid, cu multe
cabine şi o cală imensă, capabilă de a depista uriaşe cantităţi intelectuale, fiind construit
special, pentru o singură persoană, ca un ajutor în călătoria sa pe valuri.
Depinde de fiecare dintre noi cum vom numi acest vapor miraculos, rezolvarea tuturor
nefericirilor, şi soluţia tuturor problemelor. Jurnal sau prieten tăcut? Un simplu caiet sau un
depozit de secrete? Confident sau duşman?
Precum fiecare vapor este destinat unei singure persoane, din moment ce aceasta îl
creează, material şi atotcuprinzător, la fel, el poartă o altă denumire pentru fiecare dintre noi.
ca termen general, eu l-am numit vapor, pentru că deţinătorul acestuia este responsabil
totodată de cârmuirea lui şi trebuie să fie capabil să-şi concentreze toată atenţia asupra acestui
fapt, pentru a nu cădea pradă unei posibile furtuni ce ar putea fi creată de valuri. Şi spun
furtună, pentru că o persoană, fie ea visătoare sau cu picioarele pe pământ, melancolică sau
colerică, dacă nu deţine o portiţă de relaxare, la un moment dat, subconştientul său va acţiona
sub prezenţa stimulilor depresivi, precum şi a stresului acumulat poate conştient, poate
inconştient, astfel că, tot ce acumulează va exploda. (la un moment dat.)
Pentru a preveni acest lucru, cel mai bine este să fii pregătit, şi înarmat cu cea mai
sigură armă.
Într-adevăr, o activitate intensă ne poate ţine departe de gânduri sau trăiri
contradictorii, dar adevărata supapă o constituie vaporul-minune de care vă vorbeam:
Jurnalul.
După părerea mea, acesta a existat şi trebuie să existe în continuare. Tovarăş
credincios, acesta păstrează cu o strictă cronologie toate datele importante din viaţa mea:
prima zi de şcoală, care-mi apare vie în minte, prima zi de pian, primul concert…, dar cel mai
important, în afară de funcţia sa de ,,depozit” personal, şi personalizat, aş putea spune, el
îndeplineşte funcţia de confident.
Fiind o persoană căreia îi place să trăiască înconjurată de oameni, nu am avut
niciodată probleme de comunicare. De la o vârstă fragedă, legam prietenii cu o foarte mare
uşurinţă.
Dar, cu jurnalul meu, pot spune că am o altfel de relaţie. Mai mult decât comunicare,
mai mult decât prietenie.
El este mereu acolo, la loc sigur, aşteptând să-i împărtăşesc din experienţa mea de
peste zi, frumos împodobit şi parfumat, creând parcă o atmosferă prielnică povestirii mele.
O definiţie fixă i se poate da foarte uşor, dar ceea ce vreau eu este să descopăr acea
semnificaţie a jurnalului, nedescoperită.
Să ne închipuim că suntem părtaşi la mărturia unui fluturaş modern, ce a căutat o
floare şi a nimerit pe o pagină parfumată şi colorată. Fiind secolul XXI, fluturaşul nostru ştie
să citească şi poate vedea color lucrurile din jurul său.
Fluturaşul ne povesteşte peripeţia sa. Prima pagină conţine 23 de rânduri şi este scrisă
foarte frumos, cu un scris filiform, colţurile paginii prezentând câte o inscripţie magică,
înconjurată de culori minunate.
Despre ce vorbeşte fluturaşul? Iată: dând pagină după pagină, citind rând cu rând,
acesta a pătruns, fără să vrea, în universul unui copil, plin de mistere şi luminat de un soare
nou.
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja
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Nu a privit niciodată spre partea urâtă a lumii. Frumuseţea primordială a sufletului omenesc
poate fi regăsită printre paginile caietului colorat, simpla răsfoire a sa inundând camera cu un miros
liniştitor de iasomie, ce ne îndeamnă să lăsăm grijile deoparte şi să-i ascultăm povestea…
Dar totul devine din ce în ce mai încrezător, mai răzvrătit, imaginile se înăspresc şi cuvintele
preiau povara unei minţi înţelepte, dar îngreunată de griji ce nu ar trebui să existe.
Speriat, fluturaşul observă o mână deasupra sa, zboară totuşi lin pe o carte apropiată, de unde
poate citi în continuare.
După o scurtă pauză, mâna începe să scrie, dar textul este mult prea trist pentru fluturaş. O
lacrimă de cristal cade pe obrazul tânăr şi apoi, cu un sunet de clopoţel, pe paginile însufleţite, care
încearcă imediat să mângâie cât de puţin acel suflet…
Dar timpul nu le-o permite. Cu un ultim oftat, o mână tânără, tremurătoare, închide universul
cu un sunet sec, trecând cu vederea căderea unei foi albastre.
Copilul se ridică încet, neobservând comprimarea temporală la care este părtaş. Natura a
încremenit de dragul său, şi încearcă din răsputeri să oprească lacrimile ce cad fără încetare din ochii
săi curaţi, prin oprirea timpului, dar nu se poate…
Stăpânit de o veşnică tristeţe, acesta iese din camera purpurie, tot complotul naturii fiind de
prisos. Rotiţele ceasului încep să ticăie şi vântul intră din nou pe fereastra deschisă.
Foaia albastră îşi începe călătoria de la nivelul mesei, prin atmosfera liniştită, cu mişcări line,
de parcă nu ar vrea să cadă.
Delicată, ca o ultimă bătaie de aripi a unui fluture aterizând pe-o floare, o ultimă mişcare o
duce aproape de cutia care reprezintă casa caietului parfumat.
O lacrimă de cristal tronează încă pe albăstrimea ei perfectă… 2 decembrie…
Ce poate însemna această dată? Poate nu vom şti niciodată…
Fluturaşul şi-a luat zborul imediat, mulţumit că ne-a putut împărtăşi din experienţa sa şi, apoi,
şi-a continuat rolul de mesager al fericirii şi al sentimentelor, încercând să trezească în noi astfel de
sentimente divine…
Demonstraţia că jurnalul nu trebuie să aibă o definiţie fixă, orice suflet sensibil a observat.
Deşi taina acelei date nu ne va fi vreodată descoperită, ştim totuşi rostul său: o mărturisire…
Într-adevăr, pentru a nu trăi din vise, dar totuşi, pentru a le exterioriza, este nevoie de un
confident: jurnalul. Dar nu putem fi fericiţi doar recitind evenimentele frumoase din el, uitând să ne
trăim prezentul.
Este cârma acelui vapor de care v-am spus, pe care trebuie să o avem mereu sub control,
precum şi cheile către cabinele ascunse ale vaporului, pentru că şi acelea au un rol important.
Cu ajutorul lor, putem izola definitiv gândurile triste, dar nu ireconciliabil…
Jurnalul, jurnalul este…
O definiţie mai puţin personală aş putea da cu siguranţă, dar nu este binevenită. Rolul acestui
caiet minunat este de a ne ajuta să ne cunoaştem mai bine, de a memora întru veşnicie momentele care
ne-au marcat…
Prieten devotat şi tăcut, însă acesta nu ne va trăda niciodată, neîncetând să existe în locul ştiut
numai de noi, conţinând gânduri înţelese numai în profunzimea inimii noastre şi fără înţeles pentru
alţii.
Dacă trecutul nu poate fi cumpărat, atunci jurnalul este singurul care redă cu desăvârşire
pulsaţia copilăriei, adolescenţei mele…
De ce să te numeşti om, dacă te gândeşti cu regret la trecut, la faptele tale? Revăzându-le, cu
ajutorul jurnalului îţi poţi propune să devii mai bun şi să nu mai faci aceleaşi greşeli, poate chiar să
eviţi unele viitoare…
Document personal ce deţine secrete şi acţiuni necunoscute, jurnalul nu va înceta să fie ceea
ce este: prieten apropiat, gata oricând să ne primească supărările sau să ne reamintească anumite fapte,
plutind pe valurile indestructibile ale amintirilor şi viselor trecute, acesta va fi veşnic păstrătorul
cheilor celui mai izbutit şi de preţ castel ce ne-a fost dat, călăuza persoanei noastre: mintea omenească,
care, prin jurnal, şi-a găsit cel mai de seamă aliat, mereu deschis întipăririi gândurilor şi stimul
determinant în arta creaţiei: Dacă mâine/ Nu va fi soare şi va fi rău,/ Nu eşti singur! Alături de tine/
Va sta mereu jurnalul tău.

Loana Contogouris, 10A
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Jurnalul, viaţa mea
Jurnalul este o specie a memorialisticii, care constă în însemnările (de obicei zilnice), pe
care le face o persoană în scopul de a reduce cât mai mult distanţa dintre faptul trăit şi
consemnarea sa. Caracteristicile jurnalului sunt: principiul calendarului (notaţia zi de zi) şi
subiectivitatea. Destinaţia este de obicei refuzată, scrierea având caracter secret, intim. Timpul
specific este prezentul. Exprimarea este spontană, neelaborată şi presupune sinceritate. Asta spune
teoria.
Jurnalul îl întâlnim în literatură: Jules Verne, N. Steinhardt, Mircea Eliade. În programele de
ştiri televizate, la radio şi în presa scrisă.
Nu acesta este sensul pe care îl caut eu.
Pentru mine, jurnalul, este locul în care îmi pot păstra amintirile, îmi pot ascunde secretele,
îmi pot spune doleanţele, eşecurile şi reuşitele. Jurnalul este confidentul ideal. Nu mă va trăda
niciodată. Este cel care mă ascultă până la capăt fără să mă întrerupă şi nu îmi îneacă niciodată
visele şi speranţele. Atunci când îl deschid, este ca şi cum aş deschide o poartă spre o lume
mirifică, o lume ideală. Când mă aşez în faţa tastaturii imaginaţia se dezlănţuie. Pot scrie orice.
Pot obţine orice. Când trebuie să părăsesc însă lumea imaginaţiei, realitatea mă izbeşte cu putere.
În lumea reală nu toate visele se împlinesc.
Jurnalul este cel care te înţelege întotdeauna, cel care îţi dă tot timpul dreptate, cel care nu
are niciodată nimic mai bun de făcut decât să te asculte. Lui poţi să-i spui orice, nu te va judeca.
„C. a mărturisit. Nu îi place de T., el doar o fascinează şi este mai bine cu el, decât
singură”.
Cu el poţi încălca promisiunile făcute, pentru că nu va spune nimănui secretele tale.
„Acum să povestesc ceva în legătură cu M. Numai aici pot povesti ce mi-a zis, pentru că iam promis că nu voi spune nimănui, şi până acum m-am ţinut de cuvânt. M. a reînceput să
vorbească cu V. … Problema este că ea s-ar putea îndrăgosti de el. M. este aşa de naivă încât nuşi dă seama că V., de fapt nu o iubeşte, că doar se joacă cu sentimentele ei.”
Jurnalul este ca o oglindă. Ceea ce se reflectă este întotdeauna propria ta părere despre tine
însuţi.
„Ce repede trece timpul. Parcă ieri eram mică şi abia o cunoscusem pe Ioana. În fiecare zi
ne jucam cu păpuşile, o dată la ea acasă, o dată la mine. Cât de mult îmi plăcea să mă joc cu
păpuşile. Totdeauna am aspirat la o altă viaţă şi niciodată nu am încetat să visez cum ar fi acea
viaţă perfectă, niciodată nu m-am obosit să mă opresc şi să văd dacă pot face ceva din viaţa pe
care o am. Asta este marea mea problemă, dacă nu e perfect, întreg şi din toată inima, nu-l mai
vreau, nu accept resturi. Cred din totdeauna că aceste resturi sunt date din milă, iar mila pentru
mine este cel mai josnic sentiment pe care îl poţi simţi pentru cineva. Decât să simţi milă pentru
mine, mai bine mă urăşti sau mai bine nu simţi nimic. Se poate spune că sunt o perfecţionistă, dar
nu e aşa.”
Jurnalul este viaţa mea.
Prima zi de şcoală.
„A trecut prima zi de şcoală şi trebuie să recunosc că nu a fost chiar aşa de rău. Pentru
început, dirigu mi-a dat în clasă funcţia promisă anul trecut. Strâng fondul clasei şi am grijă ca
băieţii să nu facă prostii.”
Momentele în care tot şi toţi te dezamăgesc, când nu mai ai putere să lupţi.
„Nici chef de şcoală nu am, nici chef să văd lumea. M-am săturat de oameni şi mai ales de aceşti
oameni, gălăgioşi, nerecunoscători, laşi, dezamăgiţi prea devreme de viaţă. Îi văd în fiecare zi în
tramvai, în autobuz sau pe stradă. Unde sunt acei oameni care se opreau pentru o clipă
dimineaţa, ca să ia o gură de aer, ca să simtă cât de verde poate să fie iarba şi care să vadă cât
de frumoasă este natura din jurul lor. Pentru că a rămas la fel de frumoasă, chiar dacă omul se
tot chinuie să o omoare, să o distrugă. Astăzi toată lumea se grăbeşte. Nu ne mai ajung cele 24 de
ore ale zilei, cele 60 de minute ale orei.
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja
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Câte vrem? Ce vrem? De ce nu se opresc? Dimineaţa, în staţie, oamenii sunt agitaţi, se plimbă
de colo-colo nerăbdători să vină autobuzul. Apoi, se îmbulzesc toţi să urce primii. N-au răbdare
să coboare călătorii, că au şi pus un picior pe scară.
De şoferi, ce să mai spun? Cu ei este şi mai rău. Claxonează şi înjură când vreo „blondă”
merge cu 40 de kilometri la oră.
Ce se întâmplă? Unde se grăbeşte toată lumea? Unde au rămas sentimentele? Totul e aşa
de artificial acum!”
Momente de depresie.
„Nu vreau să mă întreb de ce îl iubesc sau dacă îl mai iubesc. Nu vreau răspunsuri la
întrebările mele. Nu vreau să mai aud faimosul „De ce?”. Nu mă interesează, nu mai are nicio
importanţă”.
Din jurnal nu pot lipsi reuşitele, dar nici eşecurile.
„Marţi, 13. Această zi îmi aduce întotdeauna noroc. Profa de română m-a anunţat că am
obţinut Premiul întâi la Concursul „Tinere Condeie”. Am participat cu piesa „Încrederea”.
Acesta e cel mai frumos cadou de ziua mea.”
„Ieri am luat 2 la mate. Prima mea notă de 2 !!!! Problema este că nu ştiu dacă a fost vina
mea, pentru că I. a dat 2 la aproape toată clasa. Au scăpat 9, dintre care 5 au fost absenţi.”
„Eu am scris şi am şi criticat. Am fost propriul meu critic.”
George Călinescu spunea că nu poţi face critică dacă nu ai ,,ratat” tu însuţi scriind.
Mi-am pus viaţa pe hârtie şi mi-am şi criticat-o. Chiar dacă nimeni nu mi-a citit „opera”,
asta mă face scriitor, nu? Poate că atunci când voi înceta să scriu, va fi citită. Dar nimeni nu mă va
judeca mai bine decât am făcut-o eu.
Pentru fiecare dintre noi „jurnalul” poate însemna ceva.
Pentru mine este singurul mod de a-mi face amintirile şi sentimentele eterne. Jurnalul este
asemeni unui album de fotografii. Spune mai multe şi păstrează amintirile proaspete.
Cred că ar fi frumos ca la bătrâneţe să deschid jurnalul şi să-mi apară în faţa ochilor întreaga
viaţă. Cu siguranţă atunci va fi o altă perspectivă. Asta şi vreau.
Toate la timpul lor…

Roxana Stoian, 12A

Mărturisire de iarnă…
Fiind copil mi-a plăcut să pierd vremea. Această activitate era însă întreruptă deseori
de preocuparea mamei şi a tatei pentru viitorul meu. La întrebarea ,,Ce vrei să fii când te faci
mare?” nu ştiam ce să răspund. Uimiţi, probabil, de lipsa mea de imaginaţie, musafirii
completau: ,,Păi, acum ce-ţi place să faci?”. Aşteptau răspunsul cu sufletul la gură, chiar şi
părinţii mei. ,,Să stau.”, răspundeam timid, roşind la râsetele lor.
Acum sunt la Braşov. A lucra este în continuare o activitate depusă forţat, nu de
părinţii mei, ce-i drept, ci de împrejurări. În această dimineaţă ninge şi ca ideal mi-am
propus să merg la schi.
Cristina Manea, 12F

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja
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Aventura cunoaşterii
Bucureşti, 22 mai 2006
O nouă zi de mai. Vara timidă îşi trimite cele dintâi semne. Este abia la început. Un început
neplăcut însă pentru mine. Viza cu destinaţia de vacanţă mi-a fost respinsă. Un ofiţer, mai mult decât
„încuiat la cap”, a hotărât că nu am dreptul să plec în Canada. Împlineam optsprezece ani în timpul
sejurului. Se temea că nu mă voi mai întoarce. Idei preconcepute. N-avea de unde să ştie că n-aş putea
să-i fac aşa ceva mamei. Doar pe mine mă are şi eu doar pe ea. Nu ne-am provoca niciodată suferinţă,
unul altuia, cu bună ştiinţă. Oare de ce nu se poate renunţa la ,,a-i băga pe toţi în aceeaşi oală”? Arăt eu
a infractor? Sau a fi premiant, în mai multe domenii de activitate, a devenit o infracţiune şi eu n-am
luat la cunoştinţă? Nu mi-ar fi fost mai bine să stau cu ochii-n soare, să aştept degeaba ziua de mâine şi
pe cea de poimâine şi aşa mai departe?!… Dacă încerci să fii tu însuţi, să-ţi manifeşti personalitatea şi
aspiraţiile, se găseşte câte unul să te aducă cu picioarele pe pământ, când ţi-e lumea mai dragă, tocmai
atunci când crezi că a sosit momentul să-ţi permiţi şi tu o bucurie. Ce contează că cineva îţi întinde o
mână de ajutor! Se găseşte imediat un binevoitor să-ţi tempereze elanul. Şi uite aşa, când crezi că
aripile-ţi sunt pregătite de zbor, te trezeşti cu ele mai grele decât plumbul. Acum îi dau dreptate lui
Bacovia. Astăzi parcă aş vrea să mă înscriu în ,,Clubul pesimiştilor”. Îmi plouă aşa de tare, că-mi este
teamă de-o revărsare…
24 mai
,,Aventura chinezească” începe cu o discuţie pe popularul „Messenger”.
Au trecut două zile de la întâmplarea nefericită cu viza. Primesc un „buzz” stresant de atenţionare.
Este bunul meu prieten, Bogdan, care-mi spune: „Hai în China!”. În starea de indiferenţă, în care mă
găsesc, îi răspund instantaneu: „HAI!”. Şi totuşi, Bogdan nu glumeşte. Îmi aplică un ,,duş rece, verbal”
şi mă trezeşte la realitate. Treaba este cât se poate de serioasă. O fereastră mi s-a închis, dar o alta mi
se deschide. Simt că mă ia din nou ameţeala. De data aceasta parcă şi mai tare. Încep succesive runde
de discuţii: cu organizatorii ,,expediţiei”; cu familia divizată între a mă lăsa să zbor ,,în lumea largă” şi
a mă ţine acasă; cu prietenii care mă impulsionează să mă ,,iau la trântă cu necunoscutul; cu mine
însumi – şi parcă aici îmi este cel mai greu – ,,Sunt sau nu sunt în stare să fac faţă unei asemenea
încercări?”. Mircea Eliade s-a descurcat mai uşor decât mine. Alte vremuri, alţi oameni, alte
mentalităţi. După ,,Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea şi giudeţul sufletului cu trupul”, dacămi amintesc bine titlul eseului filozofic al lui Dimitrie Cantemir, trecut prin Infern şi Purgatoriu,
nădăjduiesc la Paradis. Decidem, printr-un efort enorm (financiar şi sentimental) din partea familiei
reunite într-un consiliu extraordinar, că pot să-mi iau zborul…
Amsterdam, 3 iulie
Sunt în aer. La propriu de această dată, în cursa Companiei aeriene KLM, spre Amsterdam. Ce
caut la Amsterdam? Sigur, capitala Olandei este chiar în sens opus continentului asiatic. Există, ca în
toate de altfel, o explicaţie, una cât se poate de simplă. Singura cursă care să ne încadreze în timp util
pentru a ajunge la data impusă în China este aceasta, a olandezilor de la KLM. Cursa România – China
face o sigură escală de opt ore la Amsterdam.
Din aeroportul Schipol luăm trenul intercity spre „capitala libertăţii”. Luăm, adică grupul de
români, nouă la număr, care reprezentăm România la Tabăra Internaţională „Bridges for Education –
2006”. Un sigur profesor îndrumător este cu noi, Maria, pe care o admir pentru curajul teribil de a se
aventura tocmai până în China cu nişte copii, şase gimnazişti şi doar doi liceeni.
Amsterdam!!!... Centrul universului!!!... Mă simt, preţ de opt ore, ,,buricul pământului”.
Mărşăluiesc cât pot de mult. Dau o fugă şi la Muzeul figurilor de ceară „Madame Tussaud's”. O
experienţă unică, să-i văd în mărime naturală pe cei mai cunoscuţi actori, cântăreţi, preşedinţi de
state… Stau la masă cu George Clooney, gonesc pe bicicleta lui Armstrong, zâmbesc alături de Julia
Roberts, îl privesc cu admiraţie pe Papa Ioan Paul al II-lea… Instantanee. Multe instantanee…
Timpul se scurge cu repeziciune. Revenim în aeroport şi ne îmbarcăm într-un Boeing 747 cu 2
etaje, plin cu asiatici şi oameni de afaceri olandezi, cu destinaţia Shanghai.
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Shanghai, 4 iulie
După 10 ore de zbor rămân mut când văd atâţia oameni cu aceeaşi înfăţişare într-un singur
aeroport, probabil unul dintre cele mai mari aeroporturi din câte există pe pământ. Dacă nu este cel
mai mare nu mai are nicio importanţă, pentru că pe mine mă năuceşte oricum. N-am mai văzut aşa
ceva nici la televizor, iar în realitate… Nu mai ştiu încotro să-mi îndrept privirea. Peste tot numai
chinezi, extrem de agitaţi şi preocupaţi de treburile lor. Habar n-au de perplexitatea mea. Îmi revin şi
mă întreb dacă şi ei simt la fel când se află pentru prima dată în spaţiul occidental, sau dacă mileniile
de cultură şi civilizaţie îi fac mai uşor adaptabili?! Oricum, ceea ce este clar pentru mine, n-am fost
pregătit pentru acest şoc emoţional…
Ies din aeroport să-mi cumpăr ceva de mâncare de la „McDonald’s”. Nu degeaba se spune că
„toate drumurile duc la McDonald’s.” Vreau să spun că nu am mai inspirat aşa ceva niciodată. Aerul
în China, cel puţin în partea estică unde suntem noi, este irespirabil. Foarte umed şi înecăcios. Mă face
să cred că pentru ei, aerul condiţionat din încăperi e cea mai mare descoperire tehnologică.
După zece ore de aşteptare ne îmbarcăm pentru zborul de noapte spre Xiamen. M-am obişnuit deja
cu agitaţia oamenilor şi cu gesticulaţiile stewardeselor. Două ore de zbor şi ajungem la destinaţie. De
fapt, nu este capătul drumului. Mai avem două ore de călătorie cu un microbuz până Zhangzhou,
provincia Fujian. Lung drum. În total, o zi şi o noapte de zbor şi aşteptare prin aeroporturi.
Zhangzhou, 5 iulie
Sosim în tabără la ora locală 02:00 a.m. Suntem aşteptaţi cu mâncare specifică locului. Un
adevărat chin, după atâta drum, să încerci să mănânci cu vestitele beţe ce pe continentul asiatic
înlocuiesc furculiţa. Norocul meu că am făcut cunoştinţă cu acest stil de a mânca înainte să ajung în
China, aşa că pot să „ciugulesc” câteva ierburi şi bucăţi de carne fiartă cu orez, de altfel foarte bune la
gust. Ne cazăm doi câte doi în camere foarte asemănătoare cu cele ale căminelor studenţeşti de pe la
noi, doar că aici nu avem saltele pe pat, ci rogojini peste o tăblie de lemn. Mă sperie puţin această
situaţie, dar a doua zi dimineaţă mă simt mult mai odihnit şi… mai „drept”.
6 iulie
Ne întâlnim cu toţi participanţii la tabără. Aproximativ 130, majoritatea din China. Restul din
Republica Moldova, Turcia, Kazahstan, Kârgâstan, Estonia, Letonia şi România. Facem cunoştinţă cu
profesorii americani, îndrumătorii noştri, pentru trei săptămâni, în diferite proiecte şi activităţi.
După un interviu-test în limba engleză, cu unul dintre profesorii veniţi de pe continentul american,
fiecare elev îşi alege cursul pe care doreşte să-l urmeze pe perioada taberei. Dintre actorie, jurnalism,
proiecte comunitare şi business class, eu îmi aleg ”business class”.
Învăţ câteva lecţii de management aplicat. Scopul acestui curs este de a strânge bani, prin
diferite metode, pentru copiii de la orfelinatul din Zhangzhou. După mai multe ore de „brainstorming”
reuşim să punem în aplicare metode de strângere de fonduri. Prima dintre ele ne învaţă cum să facem
rost de „bani de nisip” – ”seed money”, pe care să-i folosim pentru un alt business. Aceşti bani îi
adunăm prin sesiuni de masaj. Câţiva dintre noi au urmat cursul de masaj şi ştiu ce este de făcut.
Printre aceştia mă număr şi eu. Pe lângă cursurile de management, în timpul după-amiezilor se ţin
diferite activităţi la alegere: lecţii de masaj, de fotografie, de artizanat şi multe altele. Cu ”seedmoney” obţinuţi din acest business cumpărăm suc şi floricele pentru serile la care participă întreaga
tabără, uitându-ne la un film pe proiector, sau efectuând diferite alte activităţi. Cea mai interesantă
dintre acestea este Tai-Chi, un stil de arte marţiale foarte lent şi relaxant. Este echivalentul joggingului de pe la noi. Toţi oamenii cu vârste înaintate ies dimineaţa devreme în parc şi în sincron, precum
stewardesele, ascultă comenzile şi execută mişcările de Tai-Chi.
22 iulie
Reuşim să strângem aproximat 5500 yuani, echivalentul a 500 euro. Poate părea o sumă mică
pentru un orfelinat care are nevoie de atât de multe. Şi totuşi, iată ce am putut cumpăra cu aceşti bani:
îmbrăcăminte, două maşini de spălat rufe, jucării şi alte lucruri pentru aceşti copilaşi. Ce plăcere să
mergem în oraş şi să căutăm hăinuţe pentru cei mici… Trecem din magazin înmagazin, toţi colegii de
la acelaşi curs şi alegem fiecare ce ne place. Cu aproximativ 3 RON, cumpăr un costumaş complet de
bebe.
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja
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24 iulie
La orfelinat uităm şi de efort şi de oboseală. Privirile dezorientate ale bebeluşilor ne atrag ca
un magnet şi ne încarcă energetic. Împreună cu grupa de la acţiuni comunitare realizăm un mic
program „artistic” pentru copii. Dansăm în faţa lor, ne jucăm cu ei şi pândim doar, doar vom descoperi
o urmă de zâmbet pe chipurile lor mirate.
25 iulie
Primim şi noi răsplata noastră. O excursie la Muzeul ceaiului. Cred că este cel mai mare
muzeu de acest gen din lume. Vizitarea are inclusă în preţ şi masa de prânz, care se serveşte în cadrul
complexului. Pe lângă nenumăratele informaţii, suntem delectaţi cu un program artistic, specific
ritualului de servire a ceaiului. Muzeul găzduieşte o plantaţie de ceai şi magazine pentru vânzare. Dacă
până acum preţurile mi s-au părut rezonabile, cu ceaiul lucrurile se schimbă. Chiar în „ţara ceaiului”
acesta este foarte scump. Ceaiul simplu, verde, este unul dintre cele mai scumpe produse. Nu pot să nu
mă gândesc dacă ceaiul pe care îl cumpăr eu la Bucureşti atât de ieftin, are vreo legătură cu acesta din
China? Poate că nu…
Beijing, 30 iulie
Tabăra s-a încheiat. Grupul românesc decide să se mute 3 zile în capitală, la Beijing. Nu credeam
că va fi la fel ca în Bucureşti. Mania magazinelor gen Plaza e la ea acasă. Oameni cu haine cât mai
ciudate reuşesc să atragă atenţia. Turişti peste tot şi bineînţeles şi comercianţi care îţi triplează preţul la
orice produs când te vede că nu eşti de-al locului. Doamne fereşte, să mai şi arăţi dezorientat… Ca pe
la noi, după umila mea părere. Mă simt aici într-o altă lume, mult mai apropiată de Europa şi America
decât de Asia şi ce am văzut în China până acum…
31 iulie
Călătoria la Marele zid chinezesc este extrem de obositoare.
Reuşim să cumpărăm bilete pentru un autocar care face un drum de o zi întreagă până la Marele
zid, drum pe parcursul căruia vizităm aproximativ 11 muzee. De ce este acest drum un chin? În
autocar: un şofer, micul nostru grup şi în rest numai chinezi. Colac peste pupăză, un ghid vorbeşte
încontinuu, desigur, în limba chineză. Asta n-ar fi o problemă, dacă n-ar ţipa în microfon precum
bunica mea la telefon, crezând că volumul vocii ei ajunge de la Alexandria până la Bucureşti.
Urmarea, o sâcâitoare durere de cap.
Marele zid! Nu este aşa mare, ci mai degrabă foarte lung şi plasat doar pe creasta munţilor. În
unele locuri de abia încap pe el trei persoane una lângă alta. Tot Zidul este „îmbrăcat” într-o piatră
cauciucată pentru protecţia structurii originale, veche de mai bine de 5000 de ani. Zidul trece peste
munţi, străzi, ape. De la locul de pornire poţi să-ţi cumperi un lacăt pe care să-l prinzi de-a lungul
balustradei, în funcţie de cât de sus ai urcat. Este un simbol pentru îndrăgostiţi. Dragostea lor este
astfel etern încuiată şi păzită de zid. Priveliştea pe care ţi-o oferă este una de vis, iar siguranţa acestuia,
gândul că a îndurat atâta timp orice primejdie care a trecut peste el, îţi oferă şi ţie o stare de bine şi de
linişte interioară…
Bucureşti, 6 august 2006
Din nou acasă. Ce bine sună şi ce bine este. Linişte, stabilitate, siguranţă… acasă. Nu-ţi dai
seama de acest adevăr decât după ce ai rătăcit şi tu, măcar puţin, prin lumea largă.
De când m-am întors, nu mă mai satur privind instantaneele surprinse de-a lungul ,,drumului
mătăsii”, cu aparatul meu digital. Cu câtă bogăţie culturală şi spirituală m-am întors acasă!… Mă pot
socoti un om bogat. Oare la fel au simţit şi marii călători ai lumii?! Sigur, termenul de comparaţie este
exagerat, dar sufletul îmi este atât de plin, gata-gata să dea pe dinafară. Mi se pare firesc să fie aşa. Aş
vrea să împărtăşesc experienţa acestei veri şi celor care vor dori să mă asculte. Voi realiza un film de
prezentare cu tot materialul adunat în călătorie şi voi retrăi, în scris, emoţiile, bucuriile, dar şi tristeţile,
pentru că au existat şi asemenea momente nedorite. Va fi testamentul meu spiritual pentru eternitate.
Se vor bucura de el copiii şi nepoţii mei…

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja
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În China am învăţat că toate au o istorie a lor şi înseamnă ceva. Până şi un fir de iarbă ce adie în
vânt are povestea lui, în timp ce bogăţiile materiale n-au nicio valoare. M-au intrigat străzile cu
formă sinuoasă. Explicaţia este, din nou, una foarte simplă. Dacă inginerul de şantier al unei străzi
întâlneşte pe parcursul drumului un arbore, atunci strada respectivă îl va ocoli. Pe meleagurile noastre,
cel puţin până acum, nimic nu a rezistat în calea betonului, care ne-a invadat existenţa într-un mod
agresiv. Sper că integrarea europeană a României va obliga la o reconsiderare şi regândire a nevoii
omului de a respira un aer curat şi în marile oraşe…
Mi s-a părut însă ciudat că în acest spaţiu milenar de cultură şi civilizaţie al Chinei, „toate
drumurile duc la McDonald’s”. Sigur, mănânci ca să exişti, dar… Oriunde te duceai, pe oriunde
te-nvârteai, tot de fast-food dădeai, pentru turiştii care nu se pot obişnui cu mâncarea specific asiatică,
foarte gustoasă după opinia mea. Am constatat o realitate globală, amestecul de culturi. În oraşele mari
şi dezvoltate chinezii încearcă să copieze ce văd pe la alţii. M-am mirat când, în loc să întâlnesc
modestia şi dragostea de viaţă cu care mă obişnuisem în Zhangzhou, la Beijing am descoperit o
capitală „cosmopolită”. O masă de oameni îmbrăcaţi precum cântăreţii de culoare americani, fete
îmbrăcate şi machiate precum arlechinii de la circ. M-am întrebat cum de au şi ei aceleaşi probleme ca
şi noi? Răspunsul pot să mi-l dau singur: reclamele la bere, la muzica gen: „YO! MAN!” difuzată în
toate magazinele, vitrine cu haine „de firmă” din import şi alte multe de acest fel au dus la amestecul
specificului local cu forme împrumutate, vrei nu vrei, de peste mări şi ţări. Din această perspectivă am
plecat cu un gust amar din China. Nu mi-a dispărut nici acum, conştient fiind că fenomenul este
global. Este o temă care merită să fie aprofundată mai ales de sociologi. Mi-ar fi plăcut să mai fi stat
măcar o zi în Zhangzhou, unde oamenii erau corecţi, modeşti şi prietenoşi. Aş spune normali.
Remarcam în privirile lor uimirea la vederea unor fiinţe diferite de ei şi dornice să intre în vorbă. Îmi
aduc aminte cu zâmbetul pe buze o întâmplare. Eram pe stradă şi un grup de patru chinezoaice a venit
în grabă după mine şi Bogdan. Erau studente la desen şi căutau o figură pe care să o reproducă pe
hârtie. S-au mirat foarte tare, de Bogdan mai ales, el având părul deschis la culoare şi ondulat, total
diferit de specificul asiatic. Un alt episod hazliu. Mă îndreptam spre alimentara cu câţiva colegi din
tabără. Un chinez pe bicicletă se uita cu atâta interes la noi, la înfăţişarea noastră diferită de ceea ce-i
era prea bine cunoscut, încât s-a poticnit şi a căzut într-un mod „elegant”. Mă refer la spectacolul
mimic şi gestic ce a urmat, accentuându-i şi amplificându-i fâstâceala…
10 august
Amintirile vin de-a valma peste mine. Ceea ce n-am reuşit să surprind în jurnal la cald, din lipsă de
timp, se află în mintea şi în sufletul meu gata pentru a fi împărtăşite. Cred acum în expresia: Primeşti
ca să dăruieşti! sau Dăruieşti şi primeşti!. Care o fi forma corectă?! Eu cred că ambele. De ce?
Răspunsul îl voi da altădată, pe-ndelete, când timpul îmi va îngădui să mă aplec mai liniştit asupra foii
de scris.
Aş mai spune acum doar că, având oportunitatea acestei călătorii, merită să-i fac părtaşi la bucuria
mea şi pe cei care n-au fost la fel de norocoşi ca mine anul acesta şi care n-au aflat un adevăr despre
relaţiile româno-chineze. Am auzit de multe ori asiatici veniţi în România, oameni politici sau doar
vânzători de nimicuri spunând: „Suntem ţări prietene”. Ce trebuie să înţelegem de aici? China va
respecta mereu România mai mult. Ţări prietene înseamnă că suntem una dintre puţinele ţări ce nu a
avut politică expansionistă şi războaie de cucerire. Ţara noastră s-a apărat de-a lungul timpului de
invazii de toate tipurile, cu mai multă sau mai puţină izbândă. Această observaţie m-a pus pe gânduri.
Nu mă aşteptam ca la sute de mii de kilometri distanţă să existe o percepţie atât de reală despre istoria
noastră.
Pentru moment sunt nevoit să pun punct aici ,,episodului chinezesc” şi să-i spun la revedere în
limba lui: „TZAI TZIE”.
Nu peste mult timp va începe şcoala. Clasa a XII-a, competiţiile la baschet, bacalaureatul,
admiterea la facultate şi visele, visele, visele…
Toate se vor regăsi în paginile tale, spre aducere aminte, dragă jurnalule…

Robert Pufan, 12A
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja
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Pagină de autoportret…
30 noiembrie 2006
E frig şi întuneric. E numai 6 fără 5 p.m. Aştept troleul parcă de-o veşnicie şi ascult radioul la
căşti. În sfârşit, vine. Urc. Obişnuită şi resemnată cu aglomeraţia, găsesc dibace un loc liber. Mă aşez
lângă o mamă care-şi luase fetiţa de la şcoală. Femeie tânără, oacheşă, superficială, cu părul răvăşit de
vânt, de burniţă şi de fetiţa care nu-i dă pace. Citeşte intrigată un manual de religie, scos din curiozitate
din ghiozdanul copilei. Rămâne indiferentă la rugăminţile repetate ale fetei de a-i strânge codiţele
semiîmpletite, care alunecă neglijent pe o geacă roz. Fetiţa se plictiseşte să insiste degeaba şi-şi mută
interesul spre geamul aburit. Începe să deseneze cu degetul ei mititel un soare care râde. Oricât
încearcă să-l facă să arate mai bine nu reuşeşte. Dezamăgită, renunţă. Într-o staţie cele două coboară,
iar eu mă surprind fixând cu un zâmbet infantil geamul cu soarele mâzgălit.
Nu-mi dau seama de ce am amintit scena aceasta aici, dar mă surprind încă o dată zâmbind la
amintirea soarelui.
5 decembrie
Autoanaliza la care mă supun zilnic nu poate să aibă efecte pozitive, nu? Sau mai bine zis
autocritica. Orice aş face, nu reuşesc să fiu mulţumită de mine însămi. Pendulez între două extreme:
când de un calm imperturbabil, când colerică până la extrem.
Îmi place să fiu absolut fericită şi nu doar mulţumită. Nu prea reuşesc. Vreau să fiu împăcată
cu mine însămi şi, din prea multă perseverenţă sau ambiţie prostească, nu prea reuşesc. Despic firul în
patru de fiecare dată când am ocazia, sunt uneori nesigură pe mine, însă cred că reuşesc să ascund
destul de bine lucrul acesta. Îmi place să râd din tot sufletul, să dansez, să cânt, să ascult, să deschid
geamul dimineaţa, în plină iarnă şi să mângâi zăpada de pe pervazul îngheţat. Îmi place mirosul acelor
de brad şi al lemnului verde. Îmi place să alerg desculţă pe gazonul din curte şi să adorm în patul din
casa bunicilor. Îmi place să admir, vara, gârla ce se despică vesel lăsând loc unei movile crude de
pământ, plină de buruieni cu un miros urât, narcotizant. Îmi place să ascult seara ţârâitul greierilor şi
lătratul curios al căţeluşului, care nu-l înţelege şi-l caută intrigat. Îmi place scârţâitul leagănului în care
aţipesc, în serile răcoroase, îmbătată de parfumul reginei nopţii. Îmi place să adun frunze veştede
toamna, din staţia de lângă liceu, unde aştept răbdătoare troleul. Îmi place să culeg nucile verzi din
grădina bunicilor. Primăvara să gust corcoduşele verzi. De sărbători să ascult reclama de la Coca-Cola,
care îmi induce o stare nemaipomenită şi mă face să fredonez în surdină binecunoscutul refren ,,…vin
sărbătorile, vin…”.
Îmi place să trăiesc la intensitate maximă bucuriile mărunte!
8 decembrie
M-am trezit de dimineaţă în sunetul groaznic al alarmei de la telefon care anunţa ora şapte. Cu
ochii întredeschişi am reuşit să opresc invazia de decibeli care mi-a tulburat somnul. Am apăsat
butonul salvator, care avea să-mi ofere încă zece minute de relaxare. Ah, cât de greu a fost să mă ridic
din pat şi să încep ziua, la fel cum o voi face în următoarele patru săptămâni...
„Nu, nu vreau să mă ridic. Nu acum. Mai vreau cinci minute”- asta încercam să-mi spun. Însă,
reacţia biologică a fost înfrântă de presiunea conştiinţei care, ca un paznic de nădejde, parcă-mi striga
din ce în ce mai tare: „Trezeşte-te! Hai! Trezeşte-te!!”.
O zi începută în dulcele stil clasic...
Restul evenimentelor nu au nicio importanţă. Aceiaşi colegi inodori, incolori, insipizi. Acelaşi
liceu care mă face să-mi pierd orice urmă de entuziasm. Aceiaşi profesori care te privesc iscoditor de
la catedră.
E deja 12 fãrã 10 şi aş face bine să mă culc căci, gândul că mâine dimineaţă va trebui să o iau
de la capăt, îmi repetă obsesiv să sting lumina…
11 decembrie
Ah!... Îmi simt pleoapele atât de grele, ca după o veşnicie de nesomn. Şi încă e întuneric şi
linişte. Se aude doar secundarul ceasului, din dreapta patului, al cărui ritm monoton a devenit de mult
timp obsedant şi parcă s-a sincronizat cu bătăile inimii. Da, am dreptate: o dată ceasul, o dată eu,
imediat în urma lui, o dată ploaia pe jgheabul de lângă fereastră. Armonie perfectă… Şi iar senzaţia
nebună de semiconştienţă, când te lupţi cu somnul şi cu alarma telefonului, care sună atât de sinistru
pe întuneric şi care-mi imprimă mişcările mecanic, efectuate conştiincios, ca un ceas elveţian.
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja

10

CONSONANŢE 13-14

Repet obsesiv cuvântul ,,ceas”, nu? Laitmotivul jurnalului, cred. Zâmbesc, gândindu-mă câte
reacţii aş vrea să-mi surprind în scris. Oare se potrivesc didascaliile în jurnal? Dar, se poate să nu se
potrivească ceva când te afli faţă în faţă cu tine însuţi?!... Iar îmi simt zâmbetul în colţul gurii…
Da, ceasul a devenit laitmotivul meu. De parcă aş fi rămas în urmă cu timpul. M-a lăsat el în
urmă şi trece pe lângă mine. Nu! Mai bine zis prin mine, cu aşa repeziciune de nu-mi dau seama. Cred
că cineva l-a stricat şi merge mai repede. Alunecă peste oameni, peste spaţiu şi te ofileşte. Îţi face
inima să bată mai repede, gândurile să-ţi usture mintea mai rău, problemele să te macine mai tare, să
uiţi mai repede amintirile, să nu mai simţi gustul şi mirosul vieţii, să nu mai poţi fi aşa cum ai vrea.
Şi atunci, cum să nu mai fii obosit şi să nu simţi cum te doare fiecare încheietură a corpului şi
să nu aluneci în nepăsare?...
20 decembrie
E iarnă, e frig. Se apropie Sărbătorile! O neobişnuită euforie mi s-a furişat în suflet şi mi se
răspândeşte prin minte cu o rapiditate de nestăvilit. Nu mă pot abţine să nu reproduc aici câteva versuri
celebre: „You’d better watch out, you’d better not cry, you’d better watch out, I’m telling you why...
Santa Claus is coming to town!”. Aş fi vrut să ataşez şi linia melodică, dar, din păcate, sunetul nu se
poate imprima pe coala albă.
Luminiţele multicolore ce răzbesc prin jaluzele îmi amplifică şi mai tare sentimentul. Şi asta
fără să mai punem la socoteală şi vacanţa care e la doar două zile distanţă!
Cum n-aş vrea ca superlativele să năvălească prea brutal pe hârtie, mă voi rezuma la atât
astăzi. În final, îţi dăruiesc, dragă jurnalule, o grupare săltareaţă de semne de exclamaţie, care să-mi
amitească de beatitudinea-mi molipsitoare: !!!!!!!!!!!!!
30 decembrie
Ultima sută de metri din 2006.
Şi acum, obişnuita-mi cronică la cumpăna dintre ani. Nici nu ştiu când a mai trecut şi anul
acesta. Nici măcar nu mă obişnuisem să scriu 6 în loc de 5 la dată că gata: am trecut deja la 7. Cred în
continuare că cineva s-a jucat cu timpul şi l-a stricat.
Realizări în 2006?...
N-am să le scriu. De ce? În primul rând, pentru că sunt tare nemulţumită de mine însămi. În al
doilea rând, pentru că vreau să-mi păstrez sentimentul de vinovăţie şi neîmplinire (ca pedeapsă pe care
mi-am auto-aplicat-o). În al treilea rând, pentru că aş fi vrut să scriu că m-am mutat la Paris şi am o
viaţă fantastică. Aşa că, păstrez totul pentru când mă voi muta la Paris şi voi avea o viaţă fantastică.
Ce pot spune după anul acesta e că sunt mai obosită ca niciodată. Obosită psihic şi fizic. Mi sa întâmplat de multe ori (şi experimentez asta şi în momentul de faţă) să am senzaţia că mă zbat pentru
nimic. Fac ce fac, pentru că nu pot să nu fac. Conştiinţa nu mă lasă să stau degeaba, să nu-mi fac
datoria. Şi chiar dacă nu sar peste nimic şi fac totul, absolut totul, ba chiar mai mult, nu reuşesc să fiu
mulţumită de mine. Câteodată mă întreb de ce mă mai obosesc, dacă tot nu mă simt pe deplin
mulţumită şi mă gândesc să las lucrurile la voia întâmplării. Doar mă gândesc. Nu pot s-o şi fac. Cel
puţin nu conştient.
Ah, dacă aş putea să dau timpul înapoi...
Aş schimba o grămadă de lucruri. Mă enervează oamenii care spun că nu ar schimba nimic. E
imposibil să nu fie ceva, un lucru, o întâmplare, o reacţie cât de mică, pe care să nu vrei s-o modifici.
Să spui că nu ai schimba nimic e ca şi cum ai spune: „Dragii mei, eu sunt perfect. Priviţi-mă, căci nu
am fãcut în viaţa mea ceva care să-mi dea remuşcări, sau care să mă facă să mă simt prost câtuşi de
puţin.”. N-am dreptate? Mi-am spus de atâtea ori că o să renunţ la întrebări de genul „N-am dreptate?”,
pentru că nu au niciun rost. Gata cu obiceiul ăsta! Deja îmi aud conştiinţa spunând sarcastic: „Aiurea...
<<ai puţintică răbdare…>>”.
Da. Ziceam că aş schimba o gramadă de lucruri. E drept, multe contează doar pentru orgoliul
meu personal. Cred că sunt puţin egoistă. Ştiu că sunt răutăcioasă uneori. Că uneori spun ceva şi pe
urmă regret. Că nu-mi cer scuze, chiar dacă ar trebui uneori, de multe ori, de cele mai multe ori. Dar
nu asta vreau să schimb. Şi cu toate acestea, am o listă care parcă nu se mai termină. De fapt, de ce îmi
bat eu capul cu asta? Nu ştiu…
Aleg să renunţ aici la peldoaria mea, dragă jurnalule, căci, la fel ca întotdeauna, m-am
îndepărtat de la subiect şi ar fi cazul să mă opresc. Noapte bună vouă, nemulţumirilor mele.
Mă duc să-mi aleg cerceii pentru mâine seară. Seara cea mare…

Taisia Barbu, 10A
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja
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Jurnal cu frunze…
Miercuri, 15 noiembrie 2006
După o lungă absenţă, se pare că a venit din nou timpul să mă bucur de ceva…, poate
aşa, nu prea mult, dar contează. Tot ce observ notez. Aşa că, adevărul spus de alţii, chiar dacă
îl spun, după ce au minţit, nu mai valorează nici cinci bani, d-apoi să le spui: ,,Vai ce prieten
superb eşti!”. Reuşesc să zâmbesc binevoitor unora care nu merită nici măcar o privire, mai
ales lui Robert. Dar să trecem la frunze… Cum, care frunze?! Cele pe care ieri le tot analizam
la microscopul gânditor: roşii, galbene, arămii. Par a fi oameni – adolescenţi, tineri, maturi –
cu mai puţină sau mai multă experienţă într-ale vieţii.
Am avut onoarea să mai am timp să-mi revăd colecţia de frunze dintr-a şaptea, strânse
şi păstrate încă în ,,C” (o carte citită prin clasa-ntâia, parcă!...). Nervurile sunt la fel. De ce nu
se păstrează şi calităţile omului cum se păstrează frunzele într-o carte?! Chiar aşa trebuie să-şi
modifice caracterul?!? Frunzele de patru ani într-o carte au doar mirosul acesteia, în rest,
aproape aceeaşi culoare, aceeaşi formă, acelaşi mister… Omul în patru ani se schimbă de
parcă ar fi trecut patruzeci. Ce fiinţă ciudată şi cât de neînţeleasă.
Mă uit eu ca… la frunze, când mă sună Alexandra: ,,Vezi, drăguţo, că-i ceva ce-ţi
place pe TV Cultural!” Nici nu-nchid bine şi comut pe canalul indicat. Dar ştii c-ai nimerito?!, poezia lui Blaga… Şi aşa, ,,timpul cu frunzele” s-a transformat în ,,timpul lui gângăvite”.
Dragostea asta de natură ne striveşte sub ,,corola lumii”.
Joi, 16 nov.
O zi luuuungă, chiar şi pentru Dalai Lama (aşa s-o scrie?!). Lungă şi degeaba a fost
lungă, dacă n-a avut sevă. Despre acţiune nici nu se discută. Cred că Marylin Monroe se
plictisea de moarte dacă avea aşa ceva.
De văitat aş începe, dacă aş avea cui. Bineînţeles, Robert n-a fost la şcoală. Toţi se
prefac că-s prieteni, dar te vorbesc pe la spate. ,,Vai ce frumoasă eşti!” şi după aceea încep să
râdă de tine. Noroc cu Georges Simenon şi al lui ,,Maigret şi ucigaşul”, că altfel, dădeam
faliment. Decât Agatha Christie, mai bine Georges. Am ajuns să am alergie la femei, din ce în
ce mai puternică!!! Mă disperă!!! Parcă-s dependente de verbul ,,a încurca”. Bineînţeles, pe
mine! Vreau să fac ceva. Trebuie să se trezească Luciana.
,,-Nu vrei să ne întâlnim la MC pentru ca să…” şi apoi… Sunt vreo trei mii de motive
tentante de a ieşi din casă. Ceva-ul pe care mi l-am propus poate să aştepte, fără doar şi poate
(!), pentru că vine rândul Alexandrei:
,,-Nu-i aşa că poţi să-mi dai şi mie ,,Jurnalul unui mag”? – de parcă aş avea vreo cale
de scăpare!!!
Noroc că azi l-am luat pe NU! în braţe şi nu-i mai dau drumul. Parc-aş fi o placă
stricată. Şi tot eu mă vait de monotonie.
Ca o concluzie la ziua de azi, mai bine accept invitaţia, decât să stau ca o pensionară a
camerei mele, citind cărţi! De mâine fac o schimbare… de idei!!!...
Vineri, 17 nov.
,,Şi Dumnezeu a zis: Să fie lumină! şi s-a luminat pământul.” Nu ştiu Biblia pe de rost!
Aşa şi cu mine! Lumină s-a făcut pe chipul meu când l-am văzut pe R. Mai că aş zice ,,să
zicem”, că-mi place. (Da’ nu ştiu de ce!)
,,-Uite CD-urile!” şi mi-a dat şi-o foicică în care erau nr. de telefon (telefon!!!
hurray!!!) şi vreo câteva chestii gen ,,Sper să-ţi placă ce ţi-am copiat!”.
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,,- Da… altceva?!...” Aş putea zice multe, cum de altfel o şi fac. Îmi place că-i de
treabă!!! Şi, ca lumina să fie şi mai ,,shinning(!), l-am văzut pe A. (A. e tipul… poveste
lungă…).
,,- Vai, nu mai mănânci ca să te îngraşi?”, de parcă omul trăieşte ca să mănânce! Ce
om!
,,- Ce-ai mai făcut zilele astea? – n.r. – nu ne-am mai văzut de… marţi?!? şi poate o fi
avut disponibil vreun sentiment, gen ,,dor”(!) şi pentru că-ngheţasem de frig, ,,-A… nimic…
trebuie să plec… altădată… Pa!” şi-am luat vreo 60 de km la oră, mai să crezi că sunt pe
circuit (ca o broască ţestoasă!). Începusem să alerg, dar am întors capul de curiozitate. Încă
mai era în acelaşi loc unde-l lăsasem, să nu rateze ,,parfumul de şampanie!” Are obiceiul să se
holbeze, să se hlizească la mine, ceea ce mă cam enervează de la un timp încoace. Cred că şi
Dumnezeu mai dă ceva întuneric, câteodată…
Azi am mai pus vreo două frunze de arţar la colecţie (Aurel – A. stă pe-acolo pe
undeva!)
Sâmbătă, 18 nov.
Da!, jurnalule. Am ce spune şi despre tine. Eşti un prieten bun, măcar tu nu mă trădezi,
nu mă oftici cu remarci cinice, nu mă faci să mă simt prost/(-ă). Oare ai s-o faci vreodată?!?
Tu eşti Patrocle şi eu Lizuca! De fapt, eşti căţelul Cosettei, din ,,Mizerabilii” (na…, că nu-l ţin
minte!). Când te citesc, îmi vindec toate rănile cu gândurile, cam ,,haioase” uneori! Eşti ca un
,,depozit”, unul bun, în care pot să-mi ascund unele gânduri, pe care nici dacă aş vrea să le
recunosc, n-aş face-o în ruptul capului. Orgoliul?! Încă dintr-a şaptea am avut o pasiune (şi
încă o am!). Oare ce(?!), a…, da…, plăcerea de a colecţiona bancuri, glume, frunze, fluturi
(aproape toţi ,,măritaţi”, că de i-aş avea n-aş mai mânca!). N-am încredere nici în ,,tata,
mama, fraţi, surori”. ,,Te aşteaptă” mama, tata… (Gil Dobrică, Petrică?!) Încrederea,
trecătoare, foile astea, scrise (sau spuse), sunt ancore şi nici măcar nu se modifică forma sau
starea(!). De-ar putea să-mi răspundă, ce bine ar fi!!! Da…, azi nu l-am văzut pe R. Nu-l
sun(!) nici dacă ar fi ultima de pe lume!!! Iar A…, cred că nu este îndrăgostit, doar se preface.
Şi de-ar fi… (tot balanţă ca şi mine!)
Azi e meciul! CFR Cluj cu Iaşi. Sper să bată…, că parcă dorm pe ei!, sau dorm eu pe
mine?!?...
Duminică, 19 nov.
Da…, aşa mai merge. 2 la 1 pentru CFR!!! Trăiască Ardealul! Şi ca fericirea să fie
totală, Dinamo a făcut doar un egal cu ceea ce se numeşte Unirea Urziceni (Urzici!). Ha, ha…
Aurele eşti măr! De notat, ca pentru blonde. Aurel ţine cu Dinamo şi eu cu CFR Cluj. De
fiecare dată, CFR-ul a bătut echipa Dinamo (pe teren propriu).
Evenimente culturale şi mondene?! Teatrul este primul pe lista mea. Anul acesta de
vreo zece ori!!! La coadă cinemaul. Groaznic! Mai rău decât cu Titanic! Mi se scufundă
corabia (mă rog, vaporul!).
Văd că-i frumos afară şi eu(?) ,,Maigret şi mortul!” Interesant! Foarte! Îmi place tataia
Maigret că investighează, stă şi gândeşte (mai şi mănâncă!) şi termină cazul. Psiholog
criminalist, asta-i noua mea vocaţie! Sau poate… Glumeam! Am şi faţă de… Eu, care deschid
fereastra special pentru a ieşi muştele, că de omorât… nici nu mă gândesc! Eu?... Oare?!...
Cred că aş da acatiste!! Doar să intru! Că de ieşit, nu mai ies (vie!)!
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Luni, 20 nov.
No comment! Cred că arunc totul pe fereastră, de la frunze până la bancuri! Groaznic!
Da!, parcă nu-mi mai sunt pe ,,antipatic” femeile, au şi ele fazele lor (mai mereu?!)…, da…,
de…, cu toţii avem(!). Nu Robert! Nu Aurel! Nici urme! Nimic! A…, ,,Maigret şi nebunul din
Bergerac”. Parcă-s în transă! E ceva de speriat…, gândacii…, cu cât citeşti ce-ţi place, cu atât
parcă vrei să citeşti mai mult! Bineînţeles…, ce-ţi place! Au revoir!
Marţi, 21 nov.
Se vede că-i marţi! Glumeam. Sau nu?!? Când omul se grăbeşte, parcă toate-s
împotrivă. Azi nici poveste de A. sau R. Oh, ba da! R. a picat la practică, examenul de şoferi
şi e super mâhnit. Adică, dacă avea nervi, putea să-mi zică nu să mă ia de genu’: ,,-A…, tu
eşti? Bine, vedem noi! Aiurea-n tramvai… şi cât voiam să am carnet!!!” – mie, sincer, nu-mi
plac maşinile (poate Skoda Octavia sau Citroen C4, că-n rest, doar rable şi fiţe!) şi nu-mi era
capul la maşinile lui.
Cu A. am vorbit pe mobil. Zău că mai aveam puţin şi închideam! ,,-Alo, cine e? – de
parcă aş fi fost Gosper! Mă rog, haios…, sau haioasă conversaţia. ,,-Am de lucru! Ce, e ceva
deosebit?” şi lătrau câinii, de ziceai că sunt la antrenament, la poliţie, câini d-ăia deştepţi, care
să-i conducă pe orbi.
Mi se pare mie, sau oscilez între două pasiuni?!? E doar o părere…, sper!
Miercuri, 22 nov.
Da! Dacă te-mbraci şi-ţi iei ochelari roz de pisicuţă, toţi te bagă în zeamă (ups, vreau
să spun seamă)! Dacă nu…, iei doar algocalmin şi ampicilină şi stai pe banca ,,indiferenţilor”.
Azi, Robert: ,,-Eşti fericită?!” şi se uită la mine de parcă tocmai ieşisem de la duş, cu
părul dat pe spate, ca o severă. Nu-i răspund nimic, deocamdată. Mai trece un timp: ,,-Da…, e
răspunsul la întrebarea de mai devreme!” de parcă aş fi fost cu efect întârziat. Cred că, mai
rău… Da! Asta e!...
În timp ce vorbeam, mi-am adus aminte de ceva, de ceva care mă face să roşesc numai
când mă gândesc. Ceva care, sincer, nu aş fi vrut să se întâmple – sărutul lui Aurel. De ce
mie? De ce atunci? De ce nu după ce vorbeam cu el? Şi aşa, m-am trezit cu gândul dusă
departe, cu privirea în gol, pe fereastră… Bietul om…, el vorbea şi eu stăteam ca Venus din
Milo (desigur, fără formele alea!) şi-mi dădeam seama, cam cu încetinitorul că, de fapt, doar
de A. îmi place, iar R. e doar amic şi asta va rămâne până-n vecii vecilor!
Azi n-am vorbit cu A. şi nici nu l-am văzut. Să fie din cauza vremii sau a vremurilor?!
Cine ştie?!…
Joi, 23 nov.
Azi, ca azi. Nu se compară! Au avut ,,action” la mine. Adică ceva numit farmec şi
ceva numit haz (de necaz!).
R. cu o figură gen ,,Yo man yo!”, adică în toate părţile posibile, dar nu contează decât
că-i de treabă. De vorbit, am vorbit cu el, e drept puţin pentru că n-am prea avut apetit. Am
ajuns la stadiul ,,non flirt” cu colegi (cu nimeni, da! Asta e!). Tocmai eu??? Eu…, care mă uit
o dată şi vin cincisprezece înapoi!!?... Desigur, glumesc…
L-am văzut pe Aurel, dar nu i-am vorbit! Nici lui!! Sâc! De ce? Pentru că m-am
simţit jignită. Auzi: ,,-Nu mai mânca, te îngraşi!”. Cât tupeu. El aşa e? gras de nu-ncape pe
uşă? Îi plac oare tipele înalte şi grase? Eu ştiu că nu.
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Cât despre mine…, mai este loc destul. De ce m-a sărutat?! Tot el comentează? Ce
om! Mâine îi plătesc eu facturile. Sau joia viitoare?! Mă mai gândesc. ,,- Dragule, ştii, nu
mănânc niciodată. Nici nu ştiu să-mi tai o felie de pâine (asta cam aşa e!), aşa că, dacă nu te
superi, dă-mi o porţie de mâncare, să-i simt şi eu gustul…” Joia viitoare e onomastica mea.
Voi avea o scuză să-i dau peste nas! ,,- Şi mai e ceva. Ştii, când săruţi… Dacă nu te superi, ar
fi mai bine să te muţi în alt oraş, că mă disperi.” ,,Disperi”, adică mă înroşesc, mă
îngălbenesc…, ceva de genul acesta. N-ar fi nici prima nici ultima oară. Când a fost ziua lui
(în octombrie, ca şi a mea), am băut un strop de şampanie (eu nu vroiam!) dar voia să-mi dea
,,pt. noroc!” pe gât (poate şi un pupic!). L-am refuzat. Din cauza căldurii pe care mi-a
provocat-o de la stomac către gât (sau în gât), m-am înroşit ca sfecla. Şi face: ,,- Uite, ce bineţi stă roză!”, de parcă eram eu altfel. Când am o senzaţie de bine, de căldură sufletească (doar
când îl am prin preajmă), mă înroşesc, de zici că am picat după o sesiune super lungă de
examen, sau am mâncat ardei iute. La început, credeam că doreşte doar să stea de vorbă cu
mine, dar a făcut un pas înainte. Am acceptat. Poate nu trebuia. Poate e bună şi experienţa
asta. Te coace-n foc şi pară. Parcă-mi şi amintesc ziua. Mă duc eu…, aştept să deschidă.
Stăteam ca pe ghimpi. Nici nu mai ştiam ce să spun. Deodată mă aud vorbind, ca şi cum m-aş
fi dedublat: ,,- Ştii, eu te simpatizez… Poate n-ar trebui să-ţi spun, dar ca să ştii…” Asta după
ce am stat cinci minute să-i spun că nu ar trebui să-i spun ce am de spus. ,,- Spune!, ce e aşa
de greu?!”, de parcă ar fi şi uşor. Nici n-am terminat bine: ,,- Şi eu te simpatizez!” La care eu:
,,Serios?!?” El: ,,- Foarte!” M-am răzgândit. Nu-i mai zic nimic. Aşa…, deocamdată. He
kissed me!!! Oau!!!...
Vineri, 24 nov.
Puteam să dau acatiste şi tot degeaba!!! L-am văzut pe A. de la vreo ăăăă, câţi erau…
doar o sută de km (glumeam!). Eu la înălţimea mea de ,,om mare”, el la vreo trei metri.
Haios!... M-am uitat la el, să văd dacă mă aşteaptă. Sigur că da! Altfel… murea (nu!). N-am
vorbit cu el pentru că, să zicem, sunt o persoană foarte ocupată şi n-am timp de pierdut!!!...
Sâmbătă, 25 nov.
Am aruncat tot! Şi inima mi-am dus-o la ghenă. Tot ce am strâns în cinci ani, am
aruncat azi. ,,Ocupată!” Foarte! Mă simt atât de naşpa…, goală…, parcă nu mai am nimic şi
pe nimeni. Sunt singură cuc. Sau cucă? Curcă?! Fac eu haz de necaz, da’ chiar mă simt naşpa.
Şi totuşi, mai e o şansă: vine Crăciunul luna viitoare!!!
Duminică, 26 nov.
Ei, da!... Nici nu mă scol bine şi am vorbit cu A.: ,,- Mă duc la aeroport!” Mai să fac
infarct. ,,- Aeroport?! Ce? Care? De ce? Când? Cum?”, de parcă pleca în armată. ,,- Am
treabă. Sper să te mai văd. Joi e bine?” Joi? Care joi? Unde? Cum? Doamne!!!, cam asta era
în mintea mea. ,,- Aeroport?” ,,- Da! Plec câteva zile, cu treabă!” Doamne, de ce m-ai făcut
aşa de sensibilă?! Zici că-s trestie bătută doar de dragoste (oau!… câtă poezie!). A…, că tot e
duminică: Doamne, te rog, fii mai blând cu mine săptămâna asta şi dă-l mai des pe Aurel, să-l
văd, că doar atât vreau, să-l văd. Fericire nu-ţi cer, nu-mi mai pasă. Inteligenţă, am
destulă?!?..., ai fost darnic?! Prietene şi prieteni, nu se mai pune la socoteală (n-am prea mulţi,
da’ nici nu mă omor!). Amin!
Sper să-l văd joi…, dacă ajunge…, înapoi...
Simona Simionescu, 11B
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja
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Frânturi de gând…
…Pentru că eşti departe şi acolo departe
ai nevoie de ceva care să te facă să aparţii. Pentru
că ai obosit să fii singur. Pentru că te-ai săturat să
alergi pe stradă fără să ştii dacă-i direcţia bună.
Pentru că viaţa nu înseamnă numai bucurii. Pentru
că ne dăm seama că existăm abia atunci când sună
telefonul şi o voce caldă ne întreabă: ,,Ai reuşit şi
astăzi?” Realizăm că existăm şi nu că trăim…
Indiferent la luminile oraşului, sau la
bătaia vântului pe străzile imperiului nostalgiei,
seara, când ajungi acasă, ai nevoie de cuvinte. Mai
presus de toate, eu am nevoie ca tu să ai nevoie de
cuvintele mele. Ale mele pentru tine. Noi nu vom şti
niciodată cum, când şi în ce fel se va întâmpla, dar
vom fi apăraţi de propria noastră poveste. O
poveste pentru tine şi pentru mine, prinţesa mea…
Întâmplător, sau nu, rândurile acestea miau căzut sub ochi şi mi-au trezit o dorinţă
nemărginită de a pătrunde în gândurile lui, dincolo
de cuvinte, dincolo de viaţa trăită departe.
Aducerile-aminte sunt mai vii ca niciodată.
Aud parcă o altă voce, nu pe a lui. Povesteşte
sufletul său. Am trăit cu el fiecare emoţie şi am
simţit şi eu ceea ce a simţit el atunci, când s-a
apropiat de mine…
Se trezise devreme în dimineaţa aceea şi,
pentru o fracţiune de secundă, s-a gândit să nu
plece. Invoca tot felul de motive, care se prăbuşeau
însă unul după altul, în timp ce, nemaiavând
răbdare să vină liftul, sărea câte două-trei scări o
dată, alergând spre maşină. Avea în mână un tricou,
în afara celui pe care-l purta, şapca, telefonul şi
card-urile…
„ - Despre ce e vorba?” l-am întrebat întrunul dintre primele mesaje pe care i le-am trimis în
dimineaţa aceea.
Amintirea era vie. Trăia încă teama ce l-a
cuprins când a văzut mesajul. Îmi aminteam de acel
mesaj. Aşa cum şi el îşi adusese aminte, aşternuse
în detaliu tot ce se întâmplase în acele ore.
Frica de ridicol şi de a fi refuzat îi paraliza
voinţa şi nu de multe ori a renunţat alimentându-şi
astfel, resemnat, rezervorul de regrete.
Ce să-i spun Că văzusem o poză şi că ea
trezise în mine toate amintirile lucrurilor frumoase
care ar fi putut să mi se întâmple? Cine mai crede
în ziua de azi aşa ceva şi nu te pune la zidul
„vrăjelii ieftine”? Să nu sun? Nu, asta se mai
întâmplase şi în trecut şi ştiam bine că nu era cea
mai bună soluţie.
Cu o mână trăgea de volan şi cu cealaltă,
inundat de inconştienţa liniştită a omului plecat la
drum lung, forma numărul. Nu se gândea la

conversaţia ce avea să urmeze ci la aceleaşi
întrebări pe care şi le tot punea de câteva zile.
Forma numărul, dar renunţa brusc, realizând că se
află într-un trafic infernal şi putea distruge un
discurs care şi aşa se încăpăţâna să nu capete nicio
formă. Nu mai ştia ce se întâmplase între momentul
în care formase a doua oară şi vocea mea care îi
spuse:
- Ar fi o singură problemă. Între noi sunt
cinci sute de kilometri distanţă.
Mă întreb ce făceam eu pe atunci? Îmi
aduc aminte. Cu siguranţă, relaxată, îmi citeam
cursurile din ziua precedentă, în timp ce el alerga
spre mine…
Zâmbea. Maşina gonea irezistibil şi trecuse
de kilometrul 100.
Îşi mai amintea doar căldura infernală de pe
stradă. Încerca să o convingă de adevărul celor
rostite. Dar ea nu-l refuza. Avea o voce moale care
se forma în timp ce asculta şi apoi inevitabil se
transforma în sunet, pentru ca, brusc, să se oprească
şi să lase conversaţia în suspans. El se obişnuise
mai greu cu asta şi de multe ori, în interminabilele
convorbiri ce aveau să urmeze, avea senzaţia că ea
a închis, sau s-a întrerupt legătura din cauza
semnalului. Dar ea nu închidea. El
întreba
neliniştit: „ - Mai eşti acolo?” Ea răspundea cu
aerul unei prinţese răsfăţate, uşor atinsă de ideea că
i se pune cuvântul princiar la îndoială.
La început şi-au scris mesaje. Era o formă
delicată de a nu o deturna de la învăţat. În scurt
timp, el a încălcat acest consemn şi a început să o
sune o dată pe zi, seara, la ora nouă. Vorbeau orice
avea legătură cu ei doi, cu felul în care se
cunoscuseră. Vorbeau mult. Uneori, se trezeau din
beţia dulce a vocilor modulate, fiind întrerupţi
brusc de compania de telefonie. Încercau prin
aceste convorbiri să se cunoască pentru când aveau
să se întâlnească cu adevărat. Se minunau ca doi
copii în faţa destinului. Pe el îl determinase să
formeze numărul, iar pe ea să-l asculte. Vorbeau
pentru toate clipele de singurătate, pe care le
trăiseră în diverse colţuri ale vieţii lor, lipsiţi de
curajul de a lupta cu toate acele momente. Vorbeau
şi nu se mai săturau. Nu-şi puneau problema că
sunt doar două voci ale căror chipuri nu s-au aflat
niciodată faţă în faţă. Erau convinşi că atunci când
se vor vedea va fi la fel de frumos. În sfârşit,
vorbeau ca şi cum nu se putea altfel. Ritualul orei
nouă fu curând încălcat de mărunte alte convorbiri,
aparent întâmplătoare şi inofensive. Toate trădau
însă nerăbdarea a două suflete care nu-şi mai
găseau liniştea atât de departe unul de celălalt
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După 3oo de kilometri începu să simtă
emoţiile crescând. Zâmbetul i se instală pe faţă,
luând locul expresiei de concentrare. Încerca să se
bucure de peisaj. Fericirea momentului nu lăsa loc
decât aceleaşi melodii pe care o descoperise în
dimineaţa aceea şi care avea să devină simplu şi
normal, melodia lor. Îşi pregătea tot felul de
scenarii pentru a orchestra surpriza de a fi venit fără
să o anunţe. Se gândea la tot felul de replici, care să
o ducă pe ea într-un anume punct din oraşul ei, pe
unde el să treacă aşa, ca din întamplare şi toate i se
păreau bune. Nu se putu hotărî la un singur
scenariu. Gonea ca un nebun. Era conştient şi de
posibilitatea unui accident care să-i distrugă
surpriza. Nimic nu putea să-l oprească însă din
goana nebunească. Îşi spunea, iraţional, tâmp şi
îndrăgostit, că nu i se putea întâmpla lui una ca
asta. Conştient şi inconştient în acelaşi timp.
Realiza că toţi oamenii ajunşi într-o asemenea
situaţie nedorită vor fi gândit la fel. Pentru el,
singurul rost al acestor gânduri era trecerea
timpului şi nicidecum trezirea la realitate.
Cu 30 de kilometri înainte de capătul
drumului o sună, profitând că se afla într-un oraş
aglomerat. Se plânse de trafic, de căldură şi de
oraşul pe care nu-l mai suporta. Dorea să scape, să
nu se mai supună ritualului zilnic al unei vieţi
monotone, multiplicate la sute de mii de oameni.
,,Şi aşa mai departe”, îşi spunea în sinea lui în timp
ce mecanic o făcea să creadă că avea o zi cât se
poate de normală. Îi spunea toate astea cu
concentrarea animalului de pradă, calculat şi rece în
jocul dinaintea marelui ospăţ. Se simţea ca şi cum
îşi regiza, cu bună ştiinţă, preludiul la fericire.
Aproape că ar fi vrut să ia piciorul de pe
acceleraţie. Dorea să savureze şi să îngheţe acele
momente în albumul amintirilor sale. Avu chiar
puterea, odată intrat în oraş, să meargă la un
bancomat şi câteva minute mai târziu să aştepte să i
se spele maşina. Urmări apoi cum se îndepărtează
taximetristul pe care-l plătise să-l conducă la adresa
ei. Obţinuse numele străzii aşa, într-o doară, cu
câteva seri înainte, când îi încolţise în minte ideea,
dorinţa şi hotărârea de a-i face surpriza. Nu era pe
deplin lămurit dacă făcea asta pentru ea, sau pentru
el. Era asediat de trăiri pe care le uitase voit undeva,
departe,
într-un trecut considerat deja istorie.
Simţea ca şi cum era singurul beneficiar al emoţiei
care-ţi strânge stomacul şi-ţi pune un nod în gât.
Privea temător spre trecători şi se întreba dacă nu iau descoperit secretul. Bucuria care-i inunda
sufletul nu dorea s-o împartă cu nişte necunoscuţi.
Vroia să i-o dăruiască, întreagă, numai ei.
O sună şi vorbiră tot felul de fleacuri. Prea
multe pentru a nu crea suspiciune. La un moment

dat, el îi spuse că ar vrea să-şi împărtăşească unul
altuia imaginile pe care le văd în faţa ochilor, aşa
cum mai făcuseră când se uitau simultan la cer,
pentru a se simţi împreună. Se localiză în faţa casei
lui. Blocul de vis-a-vis nu mai avea gri-ul prea bine
cunoscut, pentru că o mare reclamă roşie acoperea
o bună parte din el. Oraşul lui, în general, nu mai e
aşa monoton datorită exploziei de reclame. Ea
vedea o clădire albă, pe care el o identifică rapid şi
îşi conduse maşina către ea, cu concentrarea unei
feline. Inima! Da, inima începu să facă ce ştia mai
bine! O întrebă ce mai vede. Ea identifică o
parcare. Dialogul continuă aproape firesc. Ca un
copil cuminte, care nu ştie ce i se pregăteşte, intră
în jocul lui. Descrise, cu o candoare care lui îi
accentua bătăile inimii, fiecare maşină. Maşina lui
se afla printre ele. Coborî. Din partea ei nicio
reacţie. Uimit, o întrebă ce vede lângă maşină, iar
ea răspunse, cu aceeaşi candoare de primăvară
timpurie, că nu vede decât spatele maşinii. Se
îndepărtă un pas, doi… Lumea începu să se învârtă
cu el.
„Doamne, Dumnezeule! Nu pot să cred!
Eşti aici!” Se învârtea cu încetinitorul, ca o victimă
în bătaia unei puşti nevăzute, încercând să
localizeze trăgătorul. „Doamne, Dumnezeule! Nu
pot să cred! Eşti aici!”, auzi din nou reacţia de
surpriză a fetei.
Uşa unei scări de bloc se deschide. Soarele
străluceşte. Liniştea din parcarea înconjurată de
blocuri se destramă. O fată înaltă şi blondă vine în
fugă spre el. Şi lumea se-nvârte, se-nvârte în jurul
lui. Se întreabă nedumerit de ce s-a oprit ea? Ar fi
trebuit să se arunce la pieptul lui, iar el să-i simtă
căldura trupului şi zbaterea inimii. Să-i vadă ochii
albaştri rostind toate cuvintele nespuse până atunci.
Fata i se cuibăreşte la piept şi lui nu-i vine
să creadă că tocmai atunci se aude melodia lor la
aparatul din maşină. O înlânţuie tandru, pentru toate
orele în care nu a putut să o facă. Pentru prima dată
nu se mai gândeşte la el, ci la sufletul cald care îi
tremura în braţe.
Şi lumea se-nvârte...
- Da, am venit! M-am urcat în maşină şi
am venit. Asta e. Sunt aici. Nu contează pentru cât
timp…
Şi lumea se-nvârte…
Ea nu-l slăbeşte din strânsoarea braţelor.
El simte că în curând izvorul lacrimilor va rupe
zăgazul. Nu se poate altfel. Este prea multă fericire.
Aude cum inima-i loveşte cu putere pieptul. O
prinde uşor de bărbie şi o priveşte în ochii…
…Şi lumea se-nvârte, se-nvârte într-un
sărut ameţitor…

Cristina Macovei, 12A
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Jurnalul unei adolescente
1 septembrie 2006
O iubire trecătoare, o iubire de adolescenţi. Aşa credeam la început că va fi. A răsărit din nimic şi s-a
transformat în ceva profund şi sincer. Acest sentiment a ajuns să dureze 3 ani. Viaţa mă pune la încercare, mă
chinuie şi mă face să aştept. Mă face să trec prin momente dificile, din care parcă nu mai am scăpare. Sufletul
meu este distrus dar, cu tot răul pe care mi l-a provocat această iubire, sunt pe zi ce trece mai îndrăgostită. Uitând
de tot şi de toate, am trecut „oarbă” prin aceşti ani, în care tot ce am făcut a fost să visez. Într-o zi m-am trezit.
Ceea ce am văzut nu a fost prea plăcut. O lume atât de fragilă, transformată dintr-o dată în durere şi suferinţă.
Nimic din ce credeam că este real nu era aşa. Şi totuşi…
2 septembrie
Astăzi l-am văzut pentru prima oară în acest an. Se îndrepta spre mine zâmbind, alături de prietenii săi.
M-a privit şi-a mers mai departe. Cu o flacără de speranţă l-am privit îndepărtându-se. Speram că se va întoarce,
dar nu a făcut-o. Cu toate acestea, de astăzi flacăra speranţei mele s-a aprins şi mai tare. Mi-a vorbit. Prima dată
după trei ani. Nu a spus prea multe, dar mi-a fost de ajuns. L-am privit curioasă. Credeam că visez. L-am
întrebat: „Vorbeşti cu mine?”. A dat afirmativ din cap iar eu, cu lacrimi în ochi, îl priveam atentă. Nu-i mai
auzeam cuvintele. Mă uitam doar visătoare la chipul lui angelic. După plecarea lui m-am întors în bancă
îngândurată. Oare de ce m-a băgat în seamă? îmi spuneam nedumerită. Încercam să-mi răspund. I-am mărturisit
prietenei mele cele întâmplate. A stat puţin pe gânduri şi a concluzionat. Eu nu eram deloc de acord. La scurtă
vreme după aceea, gesturile lui m-au făcut să cred că prietena mea avusese dreptate.
20 octombrie
De ce mă chinui oare şi suport această durere care-mi apasă sufletul cu putere când mă gândesc la el?
Să fie din cauza trecutului? Aş fi vrut să fie altfel, să nu ne fi cunoscut aşa. Simt că nu mă iubeşte, cu toate că
faptele spun contrariul. Priviri şi zâmbete timide, bâlbâieli şi atingeri „involuntare” mă fac să-mi pun noi
întrebări. Oare chiar mă iubeşte? Cum să mai cred după tot ce s-a întâmplat în trecut. Hm, trecut… Mă doare aşa
de tare când rostesc acest cuvânt. Cred că-l cunosc pe el destul de bine. Undeva, în adâncul sufletului meu, ştiu
deja adevărul. Adevărul meu? Adevărul lui? Nu mă va iubi niciodată. De ce îmi bat capul cu el? Ce să fie oare
cu această stare pe care o am de atâta timp? Să fie iubire? Să fie obsesie? Sufletul îmi zbiară după ajutor. Şi
totuşi, după atât timp simt că inima îmi bate la fel ca în prima zi. Am atâtea întrebări fără răspuns. De ce viaţa
este plină de dezamăgiri? De ce visele nu devin întotdeauna realitate? De ce ne îndrăgostim de cine nu trebuie?
Trecutul mă chinuie din nou. Astăzi m-am plimbat visătoare pe holuri. Am ajuns fără să vreau, din nou, în locul
primei întâlniri. Era într-a şasea. Între timp am crescut. Observ altfel realitatea. Sincer, mi-aş dori să mai fiu acea
copilă veselă, zâmbitoare, visătoare şi încrezătoare.
25 octombrie
O noapte rece şi ploioasă de toamnă. Este vremea care mă predispune la melancolie. Mă simt
neajutorată. Încerc să pun capăt durerii şi dezamăgirii. Stau întinsă în pat. Lumina fulgerelor umple din când în
când camera cufundată în întuneric. Prin geamul deschis aud sunetul ploii. Ah, cât îmi place melodia care vine
de afară! Îngândurată, ca de obicei, pun capul pe pernă. Adorm. Mă visez alături de el. O lacrimă îmi răsare de
sub gene. Se prelinge pe obraz şi ajunge pe buze. Mă trezeşte gustul ei sărat.
A fost doar un vis. Plâng. De ce? Bănuieşte el, oare, durerea din sufletul meu şi nopţile scăldate în
lacrimi? S-a gândit măcar o dată la mine? Încet-încet îmi pierd speranţa. Flacăra se stinge, dar nu din cauza ploii.
M-am trezit la realitate. Şi ce am văzut? Dezamăgire, tristeţe, lacrimi. Câteva vise lăsate în urmă. Mă rog. Mă
rog pentru o nouă zi…
13 noiembrie
Cu câteva cărţi în braţe şi cu privirea în jos, mă plimb pe holul şcolii. Să-i spun, să nu-i spun? Îl văd şi
curajul îmi dispare. Pierdută, aştept să mă bage în seamă. În zadar. Ziua s-a scurs, din nou, tristă şi îngândurată.
Oare ce mai aştept?!? Dar, trebuie să mai aştept ceva?!?
7 decembrie
Presimt că ziua de mâine îmi va aduce ceva special. Emoţiile mă încearcă de pe acum. Ce să fie? Din
cauza tezei la biologie? Hmmm, nu! Şi totuşi! Mâine va fi o zi mare. Ziua lui de naştere. Încă mai aştept să
răsară soarele şi pe strada mea…
8 decembrie
Mâna îmi tremură de emoţie. O lacrimă de fericire se joacă în ochii mei. Există speranţă. Astăzi, chiar
astăzi s-a întâmplat ceva ce nu am visat. Simt cum tot trupul îmi tremură şi îmi vine să ţip de fericire. Ei bine,
astăzi, astăzi, m-a sărutat!!... Sunt încă şocată şi emoţionată. Abia mai pot gândi.
Te întrebi dragă jurnalule, cum s-a întâmplat? Ei bine, pur şi simplu. A arătat, în sfârşit, ceea ce simte
pentru mine. Nu-mi pare rău că a trebuit să aştept atât pentru ca el să se decidă. Probabil nu mai este confuz şi nu
se mai minte. A avut nevoie de curaj. Eu una m-am topit în braţele lui.
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja
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Ah, ce bine îmi pare că nu e un vis! Şi nici nu încerc să mă ciupesc să văd dacă mă trezesc. Sincer, dacă
ar fi vis n-aş mai dori să mă trezesc.
Am înţeles ceva! Visele se pot împlini, doar dacă speri şi ai răbdare. Dacă iubirea este îndeajuns de
puternică. Sunt sigură că numai iubirea ne face fericiţi. Acum sunt împlinită.
Totuşi, parcă nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat. Fiori reci îmi străpung trupul şi mă cutremură gândul
că poate nu voi reuşi să-l păstrez lângă mine. Am să mă bucur fiecare clipă petrecută împreună. Ştiu că într-o zi
va veni despărţirea…

Ioana Raluca Radu, 9A

Cântec pentru infinit…
Cum e să visezi într-o lume prea
grăbită? Mai ştii să priveşti soarele răsărind din
apa mării?
Ştiu să visez, să plâng, să iubesc, să
fug, dar nu ştiu un singur lucru – nu ştiu să uit
fiecare răsărit, fiecare picătură de ploaie şi de
rouă, fiecare speranţă, fiecare lacrimă…
Unde pot să fug când mi-e frig, dacă
nu între frunzele scuturate de vânt şi ploaie ale
chipului tău? Nu vreau să mă las digerată de
sensul unor cuvinte ce zboară în cele patru
vânturi. Simt uneori, că nu m-am născut în ţara
şi timpul pe care mi-l doresc, dar vreau să
devin eu însămi. Te rog, Dumnezeule, ţine
seamă că nu ne înţelegem pe noi înşine, că nu
ştim ce vrem şi că ne îndepărtăm la nesfârşit de
ceea ce dorim. Dacă acum mă aşez pe frunzele
adunate de noiembrie sub tei, mi se face dor de
vară şi de soarele roşu ce se năştea din apa
fermecată a mării. Dacă citesc Eminescu, miaduc aminte de ,,Plumb”-ul lui Bacovia. Dacă
aş sta în odaia mea, mi-aş dori din tot sufletul
să hoinăresc pe străzile fără sfârşit. Dacă aş
încerca să număr frunzele, aş transforma un
pătrat într-un cerc. Tu poţi suporta ideea unui
cerc pătrat? Ei bine, eu nu.
Îmi amintesc de o călătorie cu prietenii
la Vama Veche, încercând să ne regăsim. A
fost o fugă spre infinit, sau poate spre nicăieri.
Un tren al speranţelor, un tren al adolescenţei.
Un vagon plin de iluzii şi tinereţe, plin de
suflete clandestine, ce doreau să atingă stelele
privind răsăritul şi marea albastră de pe
geamurile murdare de bucurie ale unui
personal cu sosire în Vama Veche la 6.30
dimineaţa. Da, toate lucrurile se pot repeta, cu
excepţia celor pe care le faci întâia oară.
Tinereţea şi voioşia nu pot fi cumpărate.
Niciodată!

Nu sunt scriitor, dar simt că am trăit
măcar nouă secunde în paradis. Briza mării mi
s-a părut pentru prima oară însufleţită. Scoicile
sfărâmate pe nisip erau speranţe călcate-n
picioare, dar renăscânde cu fiecare nou val.
Au rămas în urmă amintirile,
asemenea frunzelor lui noiembrie ce zboară
peste troleibuzele prăfuite. Privesc lantâmplare şi-mi dau seama că fericirea e a
tuturor, dar suferinţa este singură. Fericirea nare dreptate, suferinţa întotdeauna. Aşa cum
toată pădurea-i închisă într-o ghindă şi tot
universul e reflectat într-un strop de rouă,
astfel suferinţa şi bucuria sunt închise în
privirea toamnei.
Ca să fii fericit nu trebuie să aştepţi o
ocazie specială.
E toamnă, e frig. Se mătură frunzele
îngrămădite în faţa porţilor. A câta oară cad
frunzele? Natura îşi urmează cursul. Vremea
asta rea ne digeră pe toţi. Ne strânge în noi
înşine, ne face mici. Mi-e dor de vară. Aş vreao în curtea castelului meu de noiembrie, dar nu
ştiu să opresc ploaia şi furtuna din suflet. Nu
vreau să învăţ uitarea, dar vreau să ştiu să sper,
să zbor… Vreau să ating o stea…
O ultimă întrebare, dar te rog să nu mă
priveşti în ochi când îmi răspunzi. De câte ori
plângi într-o toamnă? De câte ori îngâni
refrene uitate? De câte ori te simţi fantomă
prin locuri pustii?...
Azi, soarele a răsărit prin crengile
desfrunzite, bătute de ploi şi vânt. Luna nu s-a
mai oglindit în valurile mării. S-a reflectat doar
într-o baltă de frunze.
Şi totuşi, nu uita! Fericirea e în noi.
Viaţa e lumina ochilor tăi.
Ploaia?! Nu-ţi face griji! Se va opri
într-o zi…

Adriana Păun, 10F
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24 iulie
La orfelinat uităm şi de efort şi de oboseală. Privirile dezorientate ale bebeluşilor ne atrag ca
un magnet şi ne încarcă energetic. Împreună cu grupa de la acţiuni comunitare realizăm un mic
program „artistic” pentru copii. Dansăm în faţa lor, ne jucăm cu ei şi pândim doar, doar vom descoperi
o urmă de zâmbet pe chipurile lor mirate.
25 iulie
Primim şi noi răsplata noastră. O excursie la Muzeul ceaiului. Cred că este cel mai mare
muzeu de acest gen din lume. Vizitarea are inclusă în preţ şi masa de prânz, care se serveşte în cadrul
complexului. Pe lângă nenumăratele informaţii, suntem delectaţi cu un program artistic, specific
ritualului de servire a ceaiului. Muzeul găzduieşte o plantaţie de ceai şi magazine pentru vânzare. Dacă
până acum preţurile mi s-au părut rezonabile, cu ceaiul lucrurile se schimbă. Chiar în „ţara ceaiului”
acesta este foarte scump. Ceaiul simplu, verde, este unul dintre cele mai scumpe produse. Nu pot să nu
mă gândesc dacă ceaiul pe care îl cumpăr eu la Bucureşti atât de ieftin, are vreo legătură cu acesta din
China? Poate că nu…
Beijing, 30 iulie
Tabăra s-a încheiat. Grupul românesc decide să se mute 3 zile în capitală, la Beijing. Nu credeam
că va fi la fel ca în Bucureşti. Mania magazinelor gen Plaza e la ea acasă. Oameni cu haine cât mai
ciudate reuşesc să atragă atenţia. Turişti peste tot şi bineînţeles şi comercianţi care îţi triplează preţul la
orice produs când te vede că nu eşti de-al locului. Doamne fereşte, să mai şi arăţi dezorientat… Ca pe
la noi, după umila mea părere. Mă simt aici într-o altă lume, mult mai apropiată de Europa şi America
decât de Asia şi ce am văzut în China până acum…
31 iulie
Călătoria la Marele zid chinezesc este extrem de obositoare.
Reuşim să cumpărăm bilete pentru un autocar care face un drum de o zi întreagă până la Marele
zid, drum pe parcursul căruia vizităm aproximativ 11 muzee. De ce este acest drum un chin? În
autocar: un şofer, micul nostru grup şi în rest numai chinezi. Colac peste pupăză, un ghid vorbeşte
încontinuu, desigur, în limba chineză. Asta n-ar fi o problemă, dacă n-ar ţipa în microfon precum
bunica mea la telefon, crezând că volumul vocii ei ajunge de la Alexandria până la Bucureşti.
Urmarea, o sâcâitoare durere de cap.
Marele zid! Nu este aşa mare, ci mai degrabă foarte lung şi plasat doar pe creasta munţilor. În
unele locuri de abia încap pe el trei persoane una lângă alta. Tot Zidul este „îmbrăcat” într-o piatră
cauciucată pentru protecţia structurii originale, veche de mai bine de 5000 de ani. Zidul trece peste
munţi, străzi, ape. De la locul de pornire poţi să-ţi cumperi un lacăt pe care să-l prinzi de-a lungul
balustradei, în funcţie de cât de sus ai urcat. Este un simbol pentru îndrăgostiţi. Dragostea lor este
astfel etern încuiată şi păzită de zid. Priveliştea pe care ţi-o oferă este una de vis, iar siguranţa acestuia,
gândul că a îndurat atâta timp orice primejdie care a trecut peste el, îţi oferă şi ţie o stare de bine şi de
linişte interioară…
Bucureşti, 6 august 2006
Din nou acasă. Ce bine sună şi ce bine este. Linişte, stabilitate, siguranţă… acasă. Nu-ţi dai
seama de acest adevăr decât după ce ai rătăcit şi tu, măcar puţin, prin lumea largă.
De când m-am întors, nu mă mai satur privind instantaneele surprinse de-a lungul ,,drumului
mătăsii”, cu aparatul meu digital. Cu câtă bogăţie culturală şi spirituală m-am întors acasă!… Mă pot
socoti un om bogat. Oare la fel au simţit şi marii călători ai lumii?! Sigur, termenul de comparaţie este
exagerat, dar sufletul îmi este atât de plin, gata-gata să dea pe dinafară. Mi se pare firesc să fie aşa. Aş
vrea să împărtăşesc experienţa acestei veri şi celor care vor dori să mă asculte. Voi realiza un film de
prezentare cu tot materialul adunat în călătorie şi voi retrăi, în scris, emoţiile, bucuriile, dar şi tristeţile,
pentru că au existat şi asemenea momente nedorite. Va fi testamentul meu spiritual pentru eternitate.
Se vor bucura de el copiii şi nepoţii mei…

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja
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O lună de lectură
Joi, 16 noiembrie 2006
Am început să recitesc romanul
,,Baltagul” de Mihail Sadoveanu. Aşa cum
spunea şi Cornel Regman, autorul prefaţei
ediţiei de la Editura ,,Ion Creangă”, ,,micul
roman de nici 200 de pagini al lui Mihail
Sadoveanu, apărut în anul 1930 este dintre
capodoperele
sale
cartea
cea
mai
răscolitoare”.
Titlul romanului spune totul despre
acţiune. Practic, acesta rezumă întregul fir
narativ. Doar spunând cuvântul ,,baltag” ne
referim la moarte, iar articolul hotărât enclitic
,,l” sugerează ideea că este vorba despre un
baltag deosebit, nu de unul oarecare, ci de
acela care a comis o crimă. Primele capitole ne
prezintă şi victima. Lipsa îndelungată de acasă
a lui Nechifor Lipan, soţul protagonistei
romanului, Vitoria Lipan, ne face să înţelegem
că el a fost cel ales de baltag. Singurul care
mai trebuie găsit este criminalul, iar acesta nu
va ieşi la iveală decât abia spre sfârşitul
romanului, toate celelalte capitole reprezentând
încercările disperate ale femeii de a afla o ştire
despre soţul ei şi călătoria împreună cu
Gheorghiţă, fiul lor, în căutarea lui Nechifor.
Vineri, 17 noiembrie
Drumul până la cadavrul lui Nechifor
Lipan este foarte lung şi plin de mistere.
Împreună cu Gheorghiţă, Vitoria se opreşte la
fiecare han pentru a afla dacă bărbatul său a
trecut prin acele locuri. De câteva ori a fost
găzduită de oameni buni, din părţile locului, iar
într-un sat a fost invitată să petreacă la o nuntă.
Întrebând la fiecare han de oamenii ce
au trecut cu oi prin zonă în urmă cu multă
vreme, femeia a descoperit că, la un anumit
han, firul se rupea – aici nu ajunseseră decât
doi oieri. Inteligenţa ei o face să înţeleagă că
trebuie să-şi caute bărbatul în satul anterior.
După ce-i interoghează pe Calistart Bogza şi
Ilie Cuţui, tovarăşii de drum ai lui Nechifor,
Vitoria porneşte căutarea împreună cu
Gheorghiţă şi cu Lupu, câinele lui Nechifor, pe
care îl găsise în curtea unui localnic. Lupu va

fi cel care îi va îndrepta spre trupul fără viaţă
al bărbatului. Rămăşiţele trebuiau îngropate
după datină. Craniul spart arăta că Lipan
fusese lovit cu un baltag. Împreună cu câţiva
prieteni pe care şi-i făcuse în satul apropiat,
femeia a luat mortul, iar preotul a ţinut slujba
de înmormântare.
Sâmbătă, 18 noiembrie
La praznic au fost invitaţi toţi
locuitorii din împrejurimi. Aici, femeia va da
dovadă în primul rând de o inteligenţă
deosebită. Prefăcându-se că ştie dinainte cum
s-a întâmplat crima, ea îl determină pe ucigaş,
Calistrat Bogza, să se înfurie şi îi
demonstrează astfel vinovăţia. Ea arată că Ilie
Cuţui a fost complice la omor.
Vitoria Lipan dă dovadă şi de tărie
sufletească. Nu plânge decât foarte puţin,
resemnându-se
cu
situaţia.
După
înmormântare, femeia rânduieşte toate
lucrurile care se vor întâmpla. Înţelege că viaţa
trebuie să continue: ,,La patruzeci de zile vom
fi din nou aici (...). Om face praznic mai bun,
cu carne de miel de la turma cea nouă. Om
aduce de la mănăstirea Văraticului şi pe sorăta Minodora, ca să cunoască mormântul. Şapoi după aceea ne-om întoarce iar la
Măgura, ca să luăm de coadă toate câte-am
lăsat.”
Vineri, 1 decembrie
Am început să recitesc romanul lui
Liviu Rebreanu ,,Pădurea spânzuraţilor”. Din
punctul meu de vedere, acesta este unul dintre
cele mai interesante romane scrise vreodată.
Am remarcat la el asemănarea cu romanul lui
Camil Petrescu, ,,Ultima noapte de dragoste,
întâia noapte de război”, atât din punct de
vedere structural (şi aici apare un artificiu de
compoziţie la începutul cărţii, iar întâmplările
se îmbină armonios), cât şi din punct de vedere
al desfăşurării acţiunii (războiul, femeia pentru
care Bologa pleacă în război, gândirea şi
faptele personajului principal, psihologia
războiului).
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Partea cea mai frumoasă şi mai
valoroasă a romanului, cheia acestuia, esenţa
psihologică şi, practic, centrul romanului,
celelalte întâmplări nemaiavând absolut nicio
importanţă, o reprezintă asemănarea primului
capitol cu ultimul. Se realizează astfel simetria
romanului. Primul capitol prezintă spânzurarea
cehului Svoboda. Apostol Bologa, personajul
principal, a făcut parte din completul Curţii
Marţiale care l-a găsit vinovat de trădare şi l-a
condamnat la moarte prin spânzurare. În
ultimul capitol protagonistul spânzurării este
chiar Apostol.
Interesantă este evoluţia lui Bologa dea lungul romanului. Locotenentul cu simţul
datoriei, ajunge în final un dezertor în faţa
spânzurătorii.
Sâmbătă, 2 decembrie
La începutul romanului, caporalul
spune: ,,În război viaţa omului e ca floarea, se
scutură te miri de ce.” Tot cu o floare a fost
comparată viaţa şi în ,,Viaţa lumii”, creaţia lui
Miron Costin, primul poem filozofic din
literatura română.
Apostol Bologa, examinează groapa şi
verifică ştreangul ,,parcă ar fi vrut să-l
încerce dacă-i destul de solid”.
Svoboda a sărutat crucea cu lăcomie,
,,şi-a potrivit singur laţul pe gât, parcă ar fi
încercat un guler neobişnuit”. Moartea
soldatului aduce cu sine încetarea vântului, iar
doctorul spune: ,,A murit mai repede, parcă i-a
fost silă de viaţă...” Mai mult chiar, ,,numai
Apostol Bologa rămase pironit pe loc, cu ochii
mereu la spânzuratul căruia vântul îi
zvârcolea aripile hainei”, acest ,,numai”
arătând că el era singurul marcat de eveniment.
Sâmbătă, 9 decembrie
Rebreanu recurge la un artificiu de
compoziţie. Personajul rememorează trecutul:
casa şi familia, moartea tatălui. Educaţia
copilului. Primul moment de credinţă
,,Măicuţă, am văzut pe Dumnezeu!” şi
asprimea tatălui, care nu acceptă biserica. Doar
certificatul copilului îl va apropia de tată, care
va muri, însă, la scurt timp. Apostol îşi va
pierde credinţa în Dumnezeu, şi, doar la

război, va avea câteva momente de iubire faţă
de acesta.
,,Omul singur nu e nimic mai mult
decât un vierme” spunea Apostol, afirmaţie
susţinută şi de Miron Costin în ,,Viaţa lumii”.
Ca şi în romanul lui Camil Petrescu
,,Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de
război”, pricina din care eroul pleacă pe front
este femeia, logodnica sa. Mai târziu, Bologa
va ajunge să regrete clipa care l-a făcut să ia
această decizie. Logodna cu Marta, fata
avocatului Domşa, va fi făcută împotriva
voinţei doamnei Bologa.
Iniţial, concepţia lui Apostol despre
război va fi una demnă, însă se va schimba pe
parcursul romanului. Pe front dă dovadă de
vitejie şi este răsplătit cu numeroase medalii.
Distruge reflectorul inamic. Se împrieteneşte
cu căpitanul Klapka. Acesta va încerca să-l
scape de spânzurătoare, dar Bologa se
împotriveşte.
Sâmbătă, 16 decembrie
Aflând că trebuie să lupte contra
românilor, Apostol declară că va dezerta. Un
accident îl trimite însă în spital. Aici, Bologa
stă alături de locotenentul Varga, căruia îi
mărturiseşte gândul dezertării. Ca o anticipare,
Varga spune că îl va aresta şi îl va preda
generalului dacă îl va prinde.
Bologa este mutat într-un sat vecin,
Lunca, unde o întâlneşte pe Ilona. Se logodeşte
cu aceasta şi o uită pe Marta.
Bologa îşi spune: ,,Ei, dacă ar pricepe
omul toate câte nu le pricepe, ce farmec ar mai
avea viaţa?” şi ,,Ce minunat ar fi, (...) dacă
inima şi creierul ar fi rămas împreună,
îngemănate, să nu facă niciodată inima ce nu
vrea creierul şi mai cu seamă creierul să nu
facă ce sfâşie inima!”.
Duminică, 17 decembrie
Încercând să dezerteze, Apostol
Bologa este prins de fostul său camarad,
Varga. Moartea sa este anticipată de creanga
liberă din pădurea celor şapte spânzuraţi.
Înainte de spânzurare vede ştreangul
legănându-se. Îşi aduce aminte de Svoboda. Ca
şi acesta, îşi potriveşte singur funia în jurul
gâtului.

Marius Gabriel Guţu, 11A
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Fereşte-mă Doamne de prieteni că de duşmani mă feresc singur.
28. 09. 2006
Cu ajutorul piesei ,,Tartuffe” de Moliere m-am reeducat într-o mică privinţă şi mi-am amintit
nişte ,,reguli” de viaţă pe care ar trebui să le respect spre binele meu.
De ce spun asta? E simplu. Nu trebuie să am încredere în nimeni pentru că atunci când nu te
gândeşti, primeşti o palmă de la cine nu te aştepţi. ,,Fereşte-mă Doamne de prieteni că de duşmani mă
feresc singur.”
În general, oamenii care nu ţin cont de principiile bunului simţ şi nu au o fărâmă de bunătate
în ei şi sunt lipsiţi de scrupule, sunt în stare să calce pe sufletele oamenilor şi peste cadavre, pentru a-şi
atinge scopurile. Fără nicio mustrare de conştiinţă.
Când vrei să fii om faţă de cineva, darnic, să-i acorzi toată încrederea, să fii bun, atunci eşti
luat de fraier şi eşti călcat în picioare.
Tartuffe este personajul care întruchipează omul fără scrupule din zilele noastre, pe care-l
întâlneşti la orice pas. El profită de bunătatea lui Orgon, pentru a-l înjunghia mişeleşte, pentru a pune
mâna pe toată averea lui şi chiar pentru a-i lua soţia.
Tartuffe este oarecum inteligent pentru că aplică o strategie bine pusă la punct, pentru a-i
câştiga încrederea gazdei şi foloseşte un vocabular elocvent, cuvinte înţelepte pentru a da impresia că
intenţiile sale sunt doar bune.
Orgon, Doamna Pernell sunt victimele planului său, fiind uşor de impresionat. Cei doi sunt
siguri de bunătatea, înţelepciunea şi veridicitatea cuvintelor lui Tartuffe. Impostorul ajunge să-i facă pe
cei doi, să-l ridice în slăvi şi să creadă că el este perfecţiunea întruchipată. Astfel, nimic nu-i putea
convinge de contrariul.
Ca orice om, Tartuffe are slăbiciuni. Una dintre ele şi cea mai importantă este Elmira. Datorită
acestei slăbiciuni, Tartuffe nu reuşeşte să-şi ducă la capăt planul şi-şi arată adevăratul caracter faţă de
victimele căzute în plasa sa.
Celelalte personaje nu cad pradă minciunii lui şi fac tot posibilul să-l demaşte.
În prima încercare a demascării, Tartuffe scapă datorită loialităţii pe care Orgon o are faţă de
el, nepunănd la îndoială prietenia dintre ei nici măcar pentru o clipă. Ca rezultat al acestei ,,probe”,
Damis fiul lui Orgon este dat afară din casă. Elmira pune la cale un alt plan de prindere în flagrant. Ea
îşi ascunde soţul sub masă şi-şi cheamă admiratorul în ,,secret” pentru a-l da de gol. Planul îi reuşeşte
însă, Orgon fiind naiv, îi dăruise lui Tartuffe toate bogăţiile sale ca dovadă a prieteniei sale, nebănuind
că se va ajunge la o asemenea problemă. Impostorul îşi cere falsele drepturi asupra casei şi bunurilor
obţinute prin mişelie. În final, oamenii legii nu cad pradă înşelăciunii şi se face dreptate.
Este o piesă cu multe pilde şi poate fi chiar o lecţie de viaţă pentru cei care o lecturează. Este o
realitate frecventă în viaţa de zi cu zi, pentru că lăcomia, egoismul, prostia, răutatea şi faţărnicia ajung
să-i ducă pe unii oameni în situaţii de acest gen.
Finalul piesei este fericit. În realitate, mulţi oameni devin victimele unor astfel de înşelăciuni.
În piesa ,,Mizantropul” am găsit, din punctul meu de vedere, un joc pe care Celimena nu a
ştiut când să-l întrerupă. Ea aprindea scântei simultan în sufletele lui Alceste, Oronte şi cei doi
marchizi Acaste şi Clitandru. Un joc periculos şi riscant pe care ea l-a jucat şi pe care în final l-a
pierdut.
O dovadă clară pentru oamenii care se joacă cu sufletele celor pe care-i iubesc. Protagonista,
Celimena, o tânără frumoasă, admirată şi plăcută de toată lumea. Avea două mari defecte: bârfa şi
prefăcătoria.
Alceste este Mizantropul. Se vede clar îndoiala sa faţă de societate şi dorinţa sa de singurătate.
El nu se încrede în nimeni, este foarte sincer şi direct. Va fi acuzat de Oronte, prin diverse mijloace
incorecte, într-un proces, sub acuzaţia exprimării părerii negative pe care Alceste a avut-o faţă de
sonetul lui Oronte. Fiind admiratorul Celimenei, el devine de două ori rivalul lui Alceste.
Jocul Celimenei ia sfârşit când Arsinoe, prietena ei, vrea să o ,,răsplătească” pentru purtarea ei
necuviincioasă şi pentru jignirile gratuite. Ea îi arată lui Alceste scrisoarea Celimenei către Oronte,
apoi apare Acaste cu Clitandru, cu o altă scrisoare trimisă de ea către Acaste, în care-şi dezvăluie
simţămintele faţă de fiecare admirator al ei. Astfel, jocul ei ia sfârşit şi îndoielile lui Alceste se
adeveresc.
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja
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Este o piesă ciudată, după părerea mea. Nu m-a impresionat mai deloc însă, singurul lucru
care mi-a atras atenţia a fost puterea prefăcătoriei Celimenei faţă de întreaga societate.
Philinte şi Elianta sunt personaje aleatorii, puncte de sprijin pentru Alceste. El este un prieten
loial, iar ea îl admiră. Cei doi sfârşeşc îndrăgostiţi unul de altul.
PHILINTE :
,,…Că intriga e totul şi totu-i interes.
Domneşte pretutindeni, în lume uneltirea,
Şi oamenii – ar fi bine curând să-şi schimbe firea
Că lumea e nedreaptă, o spui pe drept socot.
Dar ca să fugi de dânsa îmi pare prea de tot.
Păcatele umane atâtea ne învaţă!
Ne fac să înţelegem cum să păşim prin viaţă
Virtuţi în felul acesta un rost înalt găsim ;
Şi dacă totul în lume ar fi curat, sublim,
De-ar fi drept, şi nobil şi sincer fiecare
Virtuţile alese n-ar mai avea cătare
Doar ele sunt menite tăria să ţi-o dea
Să suferi nedreptatea ce apasă viaţa ta
Tot astfel când virtutea de-o inimă se leagă…”
Am scris acest pasaj pentru a scoate în evidenţă ceea ce îmi place la Moliere: îmbinarea
realităţii şi a adevărurilor, cu imaginaţia lui, sau mai bine zis, cum prin talentul său scoate la iveală, cu
mare artă, multe aspecte veridice.
Din acest pasaj, cititorii au de învăţat multe şi este foarte potrivit pentru cei care se lasă bătuţi
după prima încercare, făcându-i să prindă încredere în sine.
Moliere, prin operele sale, ne dăruieşte lecţii de viaţă, pe care poate le ştim sau nu, dar de care
sigur ne vom lovi. Astfel, prin aceste piese de teatru el ne oferă o cale de ieşire din diferite situaţii
similare celor scrise de el.
29.09.2006
După părerea mea, o comedie relaxantă, cu întorsături hazlii şi evenimente hilare este piesa
,,Avarul”.
Putem extrage de aici o altă învăţătură care întăreşte zicala ,,Banul este ochiul dracului “.
Lăcomia şi zgîrcenia lui Harpagon, îi creează un renume. Toată lumea îl urăşte, copiii ajung
să-l dispreţuiască. Este bârfit de întreaga societate, iar slujitorii nu-i mai dau de capăt.
Un caz interesant este cel al lui Valere care pentru dragostea Eliseei îşi ascunde identitatea şi
devine un adevărat ,,lingău” al stăpânului său, pentru a-i câştiga încredea şi pentru a putea deveni
ginerele său.
O altă situaţie este cea în care Harpagon şi Cleante, tată şi fiu, iubesc aceeaşi femeie – care în
final se dovedeşte a fi sora lui Valere.
Harpagon este îndrăgostit de ea, se logodesc însă, nu-i convine că are zestrea mică. Mariane,
este dezgustată de logodnicul ei şi nu vrea să-şi distrugă viaţa având în vedere că ea şi Cleante se
iubesc şi vor să-şi unească vieţile orice ar fi.
La Fleche este servitorul loial al lui Cleante, care fură caseta cu cei zece mii de galbeni ai lui
Harpagon şi o dă stăpânului său.
Cleante, intelligent, îşi şantajează tatăl şi-l pune să aleagă între caseta cu bani şi Mariane.
Bineînţeles, Harpagon alege caseta cu bani şi astfel planul lui Cleante are succes. Elise este dăruită
spre căsătorie de tatăl ei, unui domn bătrân care vroia s-o ia fără zestre. O situaţie preferabilă pentru
Harpagon.
Toate neînţelegerile iau sfârşit când Anselme apare şi Valere îşi dezvăluie identitatea. Cei doi
află că sunt tată şi fiu, descoperă că Mariane este fiica şi sora lor, astfel renumita familie din Neapole,
d’Alburici care era înstărită, se reuneşte.
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Anselme le oferă ajutorul şi sprijinul celor două tinere cupluri, făcându-l pe Harpagon fericit,
pentru că nu trebuia să contribuie cu niciun ban pentru căsătoriile copiilor lui şi pentru că-şi regăseşte
caseta cu bani.
Comportamentul lui Harpagon faţă de ceilalţi lasă de dorit. El nu acceptă să dea bani pentru
nimic. Nici pentru ospăţ, nici pentru cai, nici pentru slugi, nici pentru proprii săi copii. Era de o
zgârcenie cruntă. Totul doar al lui şi nimic al altcuiva.
O situaţie nefericită pusă de Moliere, într-o conjunctură mai lejeră, amuzantă şi ironică.
,,Burghezul gentilom” prezintă o satiră la adresa oamenilor care nu se mulţumesc cu ce au şi
vor să pară altceva decât sunt.
Domnul Jourdain este unul dintre aceştia. Pentru a părea altceva decât ceea ce este, angajează
profesori de dans, muzică, scrimă şi filozofie, însă este paralel cu toate aceste ştiinţe şi arte.
Împrumută bani contelui Dorante crezând cu naivitate că acesta îl va socializa în nobilime. Se îmbracă
caraghios pentru a părea un nobil şi se face de râs cu aspectul său.
Dorante, inteligent, îi lasă impresia că-l ajută şi că-i pune vorbe dulci Dorimenei din partea sa,
însă el cu tot ceea ce domnul Jourdain îi oferă pentru ea, foloseşte pentru interesul propriu faţă de
Dorimene şi o cucereşte.
Cum încăpăţânatul Jourdain doreşte ca fiica lui să se căsătorească cu un domn din înalta
societate, el refuză căsătoria ei cu Leonte. Astfel, Cleonte şi Covielle, pun la cale un plan în care
Cleonte deghizat, este fiul unui mare sultan care s-a îndrăgostit de Lucille. Cei doi deghizaţi
realizează un ritual pentru a-l face paladin pe Jourdain; Lucille îşi dă seama de trucu şi se căsătoreşte
cu Cleonte. Nicole se mărită cu ,,translatorul” fiului sultanului, care era de fapt iubitul ei Covielle.
Dorante, la sfatul lui Jourdain, o ia de soţie pe Dorimene, pentru ca doamna Jourdain să nu-şi dea
seama de simţămintele soţului său pentru Dorimene.
Fiecare îşi atinge scopul, iar Jourdain trăieşte cu impresia că este paladin şi că toţi au făcut
ceea ce el a dorit. Este de fapt păcălitorul păcălit.
O comedie extraordinară a lui Moliere. Punctul culminant de amuzament este momentul în
care se vorbeşte în limba turcă combinată cu italiana, spaniolă şi franceză, traducerile lăsându-mi o
impresie plăcută, mai ales la sfârşitul piesei când se cântă.
Vrând să-şi păcălescă soţia, Jourdain se păcăleşte singur şi o pierde pe Dorimene. Toţi joacă
teatru pentru a-l păcăli pe Jourdain şi chiar Jourdain joacă teatru pentru a-şi păcăli soţia. De fapt, se
păcăleşte singur.
O piesă a lui Moliere scrisă în proză, cu gradul cel mai mare de ilaritate, care merită citită şi
vizionată.
Toate piesele lui Moliere au o doză de satirizare a societăţii, care le fac deosebite şi toate au
învăţături aparte, care le deosebesc una de alta, însă aceste două trasături le fac comune, recunoscânsuse stilul inconfundabil al lui Moliere.
O piesă oarecum ciudată, în care filozofia se bate cap în cap cu iubirea şi raţiunea este
,,Femeile savante “.
Filaminta, Armanda şi Beliza sunt savantele familiei, iar pentru ele ştiinţa înseamnă totul. Ele
se lasă impresionate de Trisotin, impostor savant care vroia să ia de soţie pe Henrieta, fata cea mică a
Filamintei, pentru avere. Henrieta îl iubea pe Clitandru şi viceversa.
Tatăl Henrietei şi al Armandei este supus oricărei decizii pe care Filaminta o ia, până în
momentul în care soarta mezinei este pusă în joc. Este nevoită să pună piciorul în prag.
Ajutat şi încurajat de Ariste, reuşeşte să-şi impună părerea în faţa soţiei şi chiar o reangajează
pe Martina, bucătăreasa, pe care Filaminta o dăduse afară pentru că nu ştia gramatică şi alte ştiinţe, pe
care ea le venera.
O situaţie neîntâlnită de mine, cu întâmplări absurde şi aberante, între oameni de ştiintă şi
oameni normali, dar cu altfel de inteligenţă, mai folositoare în viaţă.
Aş spune că este o dispută între mentalităţi. Între cei care trăiesc în ştiinţă şi cei care trăiesc în
lumea reală. O dispută care va exista
de-a lungul fiecărei generaţii. Altfel spus, o piesă care se
rezumă la această comparaţie între viaţa reală şi cea a savanţilor, lipsită de orice raţiune asupra vieţii
reale.
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