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Libertatea vs. Interdicţia
Vorbim despre libertate şi despre interdicţie ca despre nişte
termeni cunoscuţi. Ştim oare semnificaţia şi importanţa lor?!
Cred că libertatea este starea cea mai importantă pentru fiinţa
umană. Unii au însă puterea de a o interzice. Fără libertate omul nu
mai este om.
Libertatea de expresie este o formă de manifestare a
individualităţii. Organizarea cuvintelor în propoziţii şi fraze,
îmbinarea culorilor pe cartonul pictorului sunt modalităţi prin care ne
exprimăm în relaţie cu lumea înconjurătoare, direct sau indirect.
Liberatatea este ,,o pasăre rară”. Să fie gratuită expresia ,,Liber ca
pasărea cerului!”? Cu siguranţă, nu! Libertatea depinde de voinţa şi
de interpretarea fiecăruia. Suntem liberi cât timp nu-i rănim pe
ceilalţi, cât timp suntem conştienţi de faptul că libertatea are totuşi
limitele ei.
De-a lungul istoriei s-au purtat multe războaie în numele
libertăţii. Ce s-a obţinut şi cu ce preţ?
Dacă mă întrebaţi ,,Ce reperezintă pentru mine libertatea?”,
spun fără să stau pe gânduri ,,Pace!”. Doar patru litere, dar cu ce
încărcătură semantică! Pacea este garanţia tuturor libertăţilor.
De când deschidem ochii asupra lumii înconjurătoare, suntem
plasaţi sub semnul interdicţiei: Nu ai voie! Nu este bine! Nu trebuie!...
NU!... la tot pasul, de se întreabă nedumerit bietul copil ce au toţi cu
el?!
Cuvântul ,,interzis” este consacrat în ştiinţă şi etică.
În artă, fiecare există prin el însuşi. Fiecare este liber să se
exprime prin modalitatea şi mijloacele care-i sunt mai apropiate. Arta
e schimbătoare, pentru că omul e schimbător. E ca nisipul mişcător.
O societate democratică are ca port-drapel tocmai libertatea.
Şi atunci de ce se vorbeşte atât de mult de îngrădirea ideilor şi a
aspiraţiilor?!
Jocul psihologic al interdicţiei este categoric o frână în calea
formării, dezvoltării şi manifestării personalităţii umane.
Revista aceasta, cel puţin, este sigur un exemplu de
manifestare a libertăţii.
Simona-Andreea Simionescu, 11B
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Dincolo de poveste
A fost odată ca niciodată, pe vremea când iubirea ardea sub gheaţa lumii şi trufia
zbura pe vântul iernii, pe când oamenii ştiau să vadă ochiul verde al soarelui în asfinţit, pe
atunci a fost în inima munţilor, la izvorul cunoaşterii un mag bătrân ca marea şi înţelept ca
cerul, Europamus.Şi a citit învăţatul într-o zi, fie în stele, fie în globuri de cristal, fie în minţi
şi suflete de oameni, că un nor negru va înghiţi, în curând, lumea deasupra căreia îşi purta
privirile, norul întunecat al orgoliului. A cugetat atunci Europamus cum să-şi scape pământul
de necazul ce se abătea asupra-i. S-a gândit o zi, s-a gândit două, s-a gândit nouă zile şi nouă
nopţi până ce a găsit leacul care să vindece omenirea. El şi-a privit imaginea în cele şapte
Oglinzi ale Umbrelor şi a citit din cartea magică vraja ce i-a trimis în lume atâtea chipuri ale
sale câte regate şi împărăţii se aflau pe atunci între Apa cea Mare şi Munţii Îngheţaţi. Trei sute
treizeci şi trei de soli cu chipul şi asemănarea magului, pentru tot atâţia regi şi conducători.
Era astfel Europamus în fiecare palat domnesc, grăindu-le astfel domnitorilor.
Semnele
marelui la sfârşit nu sau arătat. Vor fi lupte
şi dureri şi moartea va
stăpâni pământul din
vina voastră. Răutatea
şi orgoliul vostru s-au
adunat într-un nor ce
va înghiţi regatele şi
ceea ce au ele de preţ.
Norul se va întinde ca
un foc şi va cuprinde
totul ca o apă tulbure.
Există un singur leac
împotriva sa, un leac
pe care trebuie să-l
descoperiţi. El se află
scris cu litere de vânt
în frunzele unui copac
fermecat, Copacul Puterii, cel ce poate dezlega prin seva lui toate misterele lumii. Doar dacă
veţi căuta şi veţi găsi copacul, lumea va fi salvată de la pieire. Va trebui însă să înţelegeţi în
călătoria voastră tot ceea ce apele, vânturile şi cerurile vă arată şi să învăţaţi, ca regi, să fiţi
supuşi. Doar astfel veţi reuşi. Nu uitaţi! Sfârşitul se apropie! Învingeţi-l!
Imaginea bătrânului dispare cu aceste cuvinte din fiecare palat, în oglinda din care s-a
format. Prevestirea i-a îngândurat însă pe toţi conducătorii. Cu toţii se aflau în război cu
vecinii şi toţi doreau să lase regatul mai departe fiilor şi nepoţilor, dar nici unul nu se
încumeta să renunţe la lupta cu duşmanul pentru a pleca în căutarea Copacului Puterii. Dar
sfârşitul se apropie şi semnele sale îi tulbură pe toţi. De la Apa cea Mare şi până la Munţii
Îngheţaţi, o ceaţă deasă acoperă toate cele trei sute treizeci şi trei de regate şi soarele nu-şi mai
arată deloc faţa. O căldură înăbuşitoare iese parcă din pământ şi sufocă totul. Înţelepţii curţilor
înţeleg acum spusele bătrânului vrăjitor şi-şi îndeamnă domnii să dea ascultare poveştilor lui
Europamus, să oprească războaiele şi să pornească în căutarea Copacului Puterii.
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Aceştia par să nici nu vadă cum îngâmfarea lor distruge lumea. Nu a trecut măcar o
săptămână de la proorocirea bătrânului mag, că într-o dimineaţă regii îşi găsesc reginele, fiii şi
fiicele adormiţi într-un somn profund sub câte un clopot de sticlă, deasupra căruia pluteşte
,,Misterul deşteptării, care se află în seva Copacului Puterii”. Durerea unui somn nesfârşit îi
convinge pe regii necredincioşi să-i găsească leacul.
Aceştia par să nici nu vadă cum îngâmfarea lor distruge lumea. Nu a trecut măcar o
săptămână de la proorocirea bătrânului mag, că într-o dimineaţă regii îşi găsesc reginele, fiii şi
fiicele adormiţi într-un somn profund sub câte un clopot de sticlă, deasupra căruia pluteşte
,,Misterul deşteptării, care se află în seva Copacului Puterii”. Durerea unui somn nesfârşit îi
convinge pe regii necredincioşi să-i găsească leacul.
Cerul acelei zile vărsa prin ceaţă şuvoaie îndreptate spre asfinţit. Regii îşi amintesc
spusele vrăjitorului Europamus: apele, vânturile şi cerurile vă învaţă şi înţeleg că şuvoaiele îi
vor călăuzi. Din fiecare colţ al lumii aflate în ceaţa răului pornesc domnitori francezi, englezi,
ruşi, spanioli, germani, italieni, sârbi, bulgari, greci, suedezi, norvegieni, români. Cu toţii se
îndreaptă spre drumul arătat de ape. Trei luni merg ei şi învaţă să se cunoască, până ce se
întâlnesc toţi pe malul Apei celei Mari. Şuvoaiele se opresc şi o rază de lumină se arată prin
nori. Se întâlnesc vechi duşmani în lumina nou ivită şi se bucură împreună. Pacea se încheagă
pe loc şi neînţelegerile sunt date uitării, greşelile sunt iertate. Regii au învăţat de la ape să fie
mai buni şi mai îngăduitori, să-şi lase supărările să curgă la vale şi să păstreze în suflet doar
bunăvoinţa. Dar Copacul Puterii nu l-au afla încă. Un vânt răcoros se porneşte şi-i îndrumă pe
domni pe o nouă cale, spre răsărit.
Alte trei luni se tot duc împinşi de vânt, luptă cu zmei şi balauri la fiecare pas, dar sunt
împreună şi-i înving pe toţi până ce ajung la gura Peşterii de Cristal din Munţii Îngheţaţi.
Nădăjduiau regii să găsească aici Copacul Puterii, dar din peşteră nu alinare şi lumină iese ci
groaznic vasilisc, cu pene de şoim şi ochi de viperă, căruia îi opun cu toţii oglinda sufletelor
limpezite şi sincere, până ce vasiliscul moare sub propria-i privire otrăvită. Iar cerul rămâne
acoperit de norul orgoliului pe timpul zilei, dar noaptea stelele strălucesc pe chipul lui.
O altă lecţie au învăţat aşa conducătorii. Numai uniţi pot învinge răul lumii, dar
Copacul Puterii tot nu l-au aflat, căci în Peştera de Cristal stă scris: Rege, supune-te şi
urmează-ţi steaua! Îşi caută atunci fiecare o stea pe cerul nopţii şi o urmează pe cea care-i
străluceşte mai tare. După alte trei luni de mers neobosit, steaua se opreşte pe cer chiar
deasupra palatului regelui căruia i-a strălucit în cale. Toţi văd în propria curte un copac ce a
crescut în nouă luni, de la plecarea lor, cât alţii în nouă ani. Un simplu copac, atât de obişnuit
şi de des întâlnit în regatul din jurul palatului unde a crescut, pe cât de rar se găseşte el în
celelalte regate. Regii îşi privesc fiecare copacul şi citesc şi cea de-a treia lecţie: deşi sunt
diferiţi, deşi popoarele lor diferă, trebuie să-i cunoască mai bine atât pe ceilalţi cât şi pe ei
înşişi, pentru a putea trăi în pace şi bucurie. Au găsit Copacul Puterii. Au găsit puterea de a
se înfrunta întâi pe ei înşişi pentru a-i putea ierta pe alţii
Astfel au înlăturat regii norul răutăţi şi pe cel al orgoliului şi au eliberat soarele şi luna.
Vicleşugul magului Europamus a mers, şi cu toţii au putut domni mai departe în înţelepciune
şi frăţie, până la adânci bătrâneţi, într-un ţinut de la Apa cea Mare şi până la Munţii Îngheţaţi,
asupra unor popoare diferite ca limbă şi obiceiuri, dar cu aceleaşi vise şi valori, adunate sub
numele de EUROPA.

Iulia
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja
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EUROPA UNITĂ
De-abia atunci, dintre norii albi, va coborî primăvara printre noi! De ce să nu dăm timpul
înapoi cu sute de ani?
Fetiţo, chiar dacă ne place sau nu, lumea s-a schimbat mult în ultimii o sută de ani şi se
pare că se va schimba şi mai mult în continuare. Unii oameni ar dori să oprească aceste
schimbări şi să revină la ceea ce ei consideră nişte vremuri mai curate şi mai simple. Dar, aşa
cum ne arată istoria, trecutul nu a fost atât de minunat. Oricum, chiar dacă s-ar dori, ceasul nu
mai poate fi dat înapoi la o epocă uitată. Ce se poate face pentru a capta interesul şi a da
oamenilor ceea ce au nevoie? Care sunt problemele legate de EUROPA UNITĂ, în care oamenii
ar trebui să ia decizii în viitorul apropiat? Pentru mine, urgentă ar fi desfiinţarea graniţelor. Altă
problemă globală cred că ar fi relaţia dintre oameni.
Da, iubitule, prietenia este cea mai pură iubire. Gândeşte-te la prietenia între milioane de
copii din toată Europa.
Dacă Europa ar fi unită, cultura şi ştiinţa nu ar avea graniţe, ar fi posibilă libera circulaţie a
ideilor, a valorilor, contactele dintre oameni. Trecători pe acest pământ, lăsăm mărturie cultura,
moştenire în eternitate urmaşilor noştri.
Ştii, copila mea, proverbul: Unde-i unul nu-i putere, unde-s doi puterea creşte... Prin
unirea culturală Europa ar fi mai puternică.
Părerea mea e că această unire poate fi realizată de copii. Credinţa mea este că fiecare copil
repetă prima zi a lumii, cea mai albă dintre toate care au urmat, când pe pământ nu apăruseră

durerea, orgoliul, crima. Ei pot face să dispară aceste hotare triste şi pot face să renască stoluri
de porumbei albi, aripă lângă aripă. S-ar putea ca această speranţă să nu fie decât un miraj? Şi
mă întreb: Cum s-au născut graniţele şi toate problemele?
Adânciţi în gânduri, doi copii îndrăgostiţi stau unul în faţa celuilalt cu sufletele deschise. E
atâta linişte că se aud până şi bătăile timpului...
De ce uneori, iubitul meu, cerul speranţelor noastre este umbrit de nori?
Se bat norii şi se adună pentru furtună... Norii aduc ploaie... oamenii răi războaie...
De ce există pe lume şi oameni răi?... De ce atâta suferinţă?... De ce, dragul meu, oamenii
nu sunt uniţi?... Pe cei mari dacă i-aş întreba, mi-ar răspunde: tu trebuie să mergi la şcoală, să-ţi

faci datoria pe deplin. Lasă lumea să curgă aşa cum vrea ea. N-o poţi schimba...
Chiar aşa să fie? Să ne facem că nu ştim şi nu vedem că pe lumea aceasta mai sunt copii
care n-au simţit nici măcar o dată, în nări, mirosul de pâine caldă...
De ce există graniţe? De ce Europa nu este unită?
Închipuie-ţi, un copil cu un balon alb, în care şi-a depus paradisul visurilor lui de copil:
pace şi bucurie revărsate peste pământ. Nu se mai aud obuzele şi nici gemetele răniţilor.
Toleranţa, înţelepciunea, încrederea, binele, frumosul, adevărul sunt cuvintele de ordine. Ce-ar
fi pământul fără primăvară?...
Oamenii mari ar trebui să reînveţe lumea copilăriei. Să recâştige echilibrul interior. Numai
aşa ar putea aduce echilibru şi în afară. Numai aşa am mai spera la o EUROPĂ UNITĂ.
Anita
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja
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Cetăţean într-o Europă în schimbare
Legenda spune
că într-o zi frumoasă,
Europa, una dintre
fiicele lui Agenor,
regele cetăţii Tyr, a
fost răpită de Zeus
transformat
într-un
taur alb.El a dus-o pe
ţărmurile continentului
ce avea să-i poarte
numele.
Herodot
,părintele
istoriei, povesteşte altă
legendă. El spune că
negustori cretani au
răpit-o pe Europa întro corabie în formă de
taur şi au dus-o regelui
Asterius pentru a-i fi mireasă.
Vechii greci numeau Europa ţinuturile din jurul Mării Mediterane.
După apariţia creştinismului, Europa însemna lumea creştină. Odată cu răspândirea
creştinismului în întreaga lume, prin Europa se înţelegea lumea civilizată. Ea se afla în vestul
Europei de astăzi. Nu era clar până unde se întindea această lume civilizată în est.
Pentru Europa răsăriteană, Europa de vest a reprezentat întotdeauna un model de
civilizaţie. Românii mergeau la studii în ţările vestice şi încercau să aducă în ţară modul de
viaţă şi valorile lor.
În anii comunismului, ţările din vestul Europei constituiau lumea liberă, sau Europa
liberă. Ţările conduse de comunişti au pierdut contactul cu democraţia din lumea liberă.
Revoluţiile din 1989 au readus aceste ţări în matca Europei, a lumii libere şi democratice.
Pentru a putea face parte, din nou, din Europa ele trebuie să recupereze valorile democraţiei.
De aceea spunem că vrem să intrăm în Europa.
Europa de azi înseamnă respectarea libertăţilor şi a drepturilor oamenilor. Uniunea
Europeană este o organizaţie care are drept scop realizarea unei Europe în jurul celei care
până în 1989 constituia Europa liberă.
Europa n-a fost niciodată o lume liniştită. În prezent se schimbă, prin voinţa oamenilor
de a trăi liber şi de a li se respecta demnitatea.
Europa pe care o visăm este a tuturor. Dar pentru a face parte din această Europă noi,
românii, trebuie să respectăm valorile democraţiei. Vom fi cu adevărat europeni atunci când
nu va mai exista pericolul mineriadelor, când alegerile vor fi corecte, când nu vor mai fi
vânduţi copii şi când drepturile lor vor fi respectate.
Pentru mine, a trăi într-o Europă în schimbare, înseamnă speranţa că România se va
schimba în bine, că vom scăpa de minciună şi vom trăi în adevăr.

Alexandru Bălan, 5B
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja
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O altă faţă a României
Ne dorim ca România să
încheie procesul de aderare la
Uniunea Europeană în 2007.
Este o propoziţie pe care
am auzit-o destul de des în
ultimele luni, atât în
massmedia, cât şi în comunitatea în
care trăiesc. La o privire
superficială aş putea spune: Ce
atâta tam-tam? Intrăm în
Uniunea Europeană, şi ce
dacă? Vom intra şi gata.
Intrând
în
adâncul
problemei îmi dau seama că nu
este chiar atât de simplu şi fără
importanţă. România trebuie să
respecte nişte criterii pentru a fi
acceptată. Depinde de noi toţi să
ajutăm ca acest deziderat să se
înfăptuiască. Fie că ştim, fie că
nu, trebuie să învăţăm să
ajutăm, să ne ajutăm, să fim
alături unii de alţii în orice
moment.
Unele dintre cele mai
importante
criterii
pentru
aderare
sunt:
respectarea
drepturilor omului, protecţia
minorităţilor, dar mai ales
garantarea
democraţiei.
Şi
pentru că tot veni vorba de
democraţie,
ce
presupune
aceasta?
Într-o
democraţie
puterea vine de la popor. Toată

lumea ştie asta. Sau cel puţin ar
trebui să ştie. Poporul este cel
care alege conducerea ţării.
Alegerile
sunt
cea
mai
importantă marcă a democraţiei.
De aici reiese foarte clar, că noi,
cetaţenii de rând trebuie să luăm
măsuri în a ajuta, să dăm idei
celor care au drept de decizie,
adică funcţionarilor statului.
Vorba aceea: Dacă nu noi,
atunci cine?
Se spune că „Un bun
profesor când îi învată pe alţii,
învaţă şi el.” ( P.L. Kapita) .
Învăţându-i pe cei de lângă noi
să ajute, vom învăţa la rândul
nostru. Uşor de zis, dar cum să
aplicăm?!
Aş putea exemplifica prin
multe situaţii în care oameni
care au avut nevoie de ajutor
l-au primit de la alţi oameni cu
inima deschisă spre semenii lor.
Eu nu am participat la acestea şi
nu-mi pot da seama cu adevărat
de ceea ce au simţit acei
oameni. Pot spune însă că am
ajutat şi eu în felul meu.
Credeam la început că fac
gesturi neînsemnate. Apoi, m-au
ajutat alţii să-mi dau seama că
nimic nu este întâmplător şi am
constatat că sufletul nu are preţ.
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja

6

CONSONANŢE 15-16

Ce puteam să fac eu, mai mult
decât făcusem, pentru copiii aceia?!?
Puteam gândi mai bine pe stomacul
plin. Dupa masă, mi-am făcut curaj
şi i-am povestit mamei ce văzusem.
Ne-am dus la acel semafor după vreo
oră. Copiii erau tot acolo, sfidând
inconştienţi pericolul şi gerul. Mama
le adusese ceva cald de mâncare. Au
primit pomana noastră, dar s-au
întristat. I-am întrebat de ce. Cel mai
mărişor, mi-a arătat spre un colţ al
intersecţiei, zicând ca lor le trebuie
bani. Au mâncat cu repeziciune şi sau întors printre maşini.
Privind pe direcţia indicată,
am văzut o femeie beată, îmbrăcată
dezordonat şi murdară. Am presupus
ca era mama lor. Dar cum aşa
mamă? Să-şi oblige propriii copii la
cerşit? Să nu aibă ei un acoperiş
deasupra capului? Era în ajun de
Crăciun!
Am hotărât cu mama că este
momentul să facem ceva, dar ce să
facem?!? Am anunţat organizaţia
„Salvaţi copii” chiar în aceea dupăamiază. Pentru că aveau până în 18
ani, copiii au fost duşi la un centru
de plasament unde au fost îngrijiţi
corespunzător. A doua zi, am vorbit
cu nişte prietene, am adunat puţinii
bani pe care îi aveam şi le-am
cumpărat celor doi câteva hăinuţe pe
măsura lor, câteva jucării şi dulciuri.
Păreau atât de fericiţi. Ochişorii lor
au început să sclipească de luminiţe.

Ne-au îmbrăţişat pe toate cu
atâta duioşie, încât ne-au dat
lacrimile. Nu vroiam să-i speriem cu
emoţia noastră, dar nu ne-am putut
abţine. Ne-am întors la casele cu
speranţa în suflet, dar şi cu tristeţea
că încă mai sunt mulţi copii pe stradă
şi că gestul nostru a fost atât de mic.
Avea dreptate bardul de la
Mirceşti ,,Unde-i unul nu-i putere/
La nevoi şi la durere./ Unde-s doi
puterea creşte/ Şi duşmanul nu
sporeşte.”
Sunt convinsă că suntem o
tânără
generaţie cu
multiple
oportunităţi oferite de societate
pentru
devenirea
noastră
armonioasă. Avem libertatea de a ne
manifesta
personalitatea
şi
capacitatea intelectuală. Suntem
conştienţi de ceea ce primim şi este
bine să conştientizăm că avem
obligaţia, la rândul nostru, să dăm
mai departe. Cum anume? Prin
implicare în domeniul asistenţei
sociale, la început. Să ne dezvoltăm
spiritul civic şi să nu fim nepăsători.
Acesta este un prim pas. Să învăţăm
să fim uniţi. Să învăţăm cum putem
să ajutăm.. Al doilea pas ar fi
informarea asupra voluntariatului.
Ne-a lipsit acest exerciţiu, dar acum
îl putem învăţa. Scotocind pe
internet, am găsit tot felul de
organizaţii care au nevoie de
voluntari. Este nevoie de noi.

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja
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Ne plângem că imaginea
României în afară nu este percepută
aşa cum ne dorim. Lucrurile se pot
schimba. Depinde de numai de noi.
Am avut ocazia, prin parteneriatul
liceului nostru cu un liceu din Paris,
să vizitez o ţară membră a Uniunii
Europene. Am locuit la o familie
destul de bine situată material. Când
i-am întrebat ce ştiu despre
România, care este părerea lor
despre această ţară, mi-au spus un
singur cuvânt: „cerşetori”. Dar nu
acesta este România noastră. Putem
îmbunătăţi şi schimba, în timp,
această percepţie. Sunt o mulţime de
programe şi proiecte, desfăşurate la
toate nivelele în care sunt implicaţi
adolescenţii şi tinerii. Ceea ce nu am
învăţat încă suficient este ieşirea
noastră, cu mai mult curaj, în
comunitate, pe stradă, acolo unde
viaţa îşi consumă dramele şi
tragediile.

Suntem
creativi,
avem
potenţial şi energie, dar avem nevoie
şi de resurse materiale pentru a
acţiona. Este necesar şi al treilea pas,
să ne formăm exerciţiul alcătuirii de
proiecte, cu care să-i sensibilizăm,
pentru cauze concrete, pe cei care
pot ajuta financiar.
Ne dorim cu toţii o Românie
civilizată, mai frumoasă şi mai
bogată spiritual. Împreună putem
reuşi să facem pasul următor. Să
aplicăm ceea ce am învăţat. Noi
suntem geografic în Europa şi trebui
doar să dovedim, celor care se mai
îndoiesc, că suntem.
Se spune că necazurile îi
unesc pe oameni. Natura s-a
dezlănţuit în ultimul timp, parcă
tocmai pentru a ne forţa să arătăm de
ce suntem în stare. Solidaritatea este
o trăsătură a românilor. Este
momentul să demonstrăm. Este
momentul să fim uniţi să arătăm o
altă faţă a României.

Daniela Botoşaru, 12A

Roua Creţoiu, 9B
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja
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Mă simt cetăţean european
1990. Anul în care s-au produs schimbări majore în societatea românească. Anul în
care am venit pe lume, imediat după ce mama asistase la evenimentele din decembrie 1989.
Ea mi-a povestit cum mii de oameni, de diverse vârste, au ieşit în stradă pentru a protesta
împotriva dictaturii comuniste. Luptau pentru drepturi la care doar au visat cincizeci de ani:
libertatea cuvântului, a presei, a circulaţiei; alternanţa la putere a partidelor politice; dreptul la
educaţie şi la muncă. Dictatura comunistă nu a renunţat uşor la putere. A scos în stradă
armata. A fost o perioadă de nesiguranţă şi de ciocniri violente. Din păcate au existat şi
victime omeneşti. La un moment dat, armata a fraternizat cu revoluţionarii.
În casa în care locuiesc mai există urmele violenţei din acea perioadă: găuri de gloanţe
în betonul balconului, în cadrul uşii, în lemnul dulapului şi în rama ferestrei.
Am crescut aflând, din povestirile părinţilor şi ale bunicilor, de la lecţiile de istorie şi
de literatură română, cum se trăia înainte de 1990 şi care sunt schimbările survenite în
răstimpul scurs. După decembrie 1989 toate guvernele aflate la conducerea ţării au dus o
politică de integrare a ţării noastre în Uniunea Europeană. S-au adoptat o mulţime de legi
pentru a ne alinia la legislaţia UE. S-a abolit pedeapsa cu moartea. S-a urmărit protecţia
copilului şi combaterea violenţei în familie. Se respectă dreptul la informaţie, educaţie,
circulaţie şi exprimare.
Din acest punct de vedere eu mă simt azi integrată în viaţa Europei. Mă simt cetăţean
european ca toţi ceilalţi. Am acces la informaţie prin canalele TV. Pot afla mult mai multe
prin Internet. Pot călători în Europa, respectând regulile de comportament civic şi legile în
vigoare din ţara noastră şi din ţările unde aş vrea să călătoresc.
Mulţi tineri români au plecat la studii în ţări europene şi, chiar mai departe, în SUA şi
Canada, remarcându-se prin valoarea cunoştinţelor şi a muncii lor. Este foarte adevărat că
mulţi cetăţeni români ne-au pus într-o lumină nefavorabilă prin felul în care s-au comportat în
ţările europene prin care au călătorit. Cerşetoria, furtul, crima, tâlhăria, sunt tare ale societăţii,
indiferent de gradul ei de dezvoltare. Aceste comportamente, şi nu numai, ne-au pus într-o
mare dificultate în negocierile de aderare la UE.
Din ceea ce cunosc, prin intermediul şcolii, mass media şi al familiei, se fac eforturi
susţinute pentru ca în ianuarie 2007, să fie recunoscută integrarea şi în fapt.
În opinia mea, toţi suntem responsabili pentru înfăptuirea acestei dorinţe. Avem
drepturi şi în egală măsură obligaţii. A nu cunoşte valorile democraţiei şi legislaţia în vigoare
nu ne absolvă de responsabilitate şi de suportarea consecinţelor faptelor noastre.
Ştim oare toţi ce bogăţie ne stă la îndemână şi aşteaptă să beneficiem de ea?
Avem dreptul la informaţie! Un om bine informat este un om puternic!, spun cei mari.
Sunt boboc licean şi pe zi ce trece am noi argumente în sprijinul acestei afirmaţii.
Ruxandra Tacea, 10A

Pisică, 2C
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja
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De-a

Oferă şi vei primi

lungul

procesului

de

acumulare de cunoştinţe în şcoala generală
şi în liceu, am învăţat că pot ajuta cu ceva
şi chiar pot schimba opiniile greşite alte

Săracă ţară bogată!!!

multora. Am format o echipă cu un prieten

De ce oare le lipseşte românilor

şi

am

realizat

diferite

proiecte

pe

spiritul lumesc? Suntem cumva egoişti?

calculator, cea mai nouă jucărie a oricărui

Nu ştim ce înseamnă ajutorul dat din

copil. În loc de jocuri, am încercat să

suflet?!

participăm la diferite concursuri organizate
nişte

şi am şi câştigat. Am muncit pentru teme

cerşetori ai Europei de Est?! Lumea este

ecologice, pentru învăţământ şi educaţie.

convinsă de faptul că se primesc bani de la

Prin proiectele noastre am încercat să

Uniunea

alte

arătam că România încă este verde pe hartă

programe. Cu toate acestea, românii nu

şi în niciun caz gri, aşa cum o văd unii.

sunt în deplină cunoştinţă de cauză.

Unul dintre primele proiecte se numeşte

Pluteşte în aer sentimentul că dacă vrem să

„Comunitatea

primim

ameliorăm

www.comunitatea.lx.ro ”. Este un site care

corupţia, să avem o serie de reforme.

prezintă locurile în care noi trăim si multe

Adevărul este că nu acestea sunt motivele

informaţii despre ele. Pentru învăţământ

principale. Orice serviciu pe care îl

am reuşit să punem la punct un proiect

primeşti trebuie să fie rambursat cu un alt

numit „GraphicArt – www.graphicart.lx.ro

serviciu. Românii trebuie să înţeleagă că

”. Acesta este destinat copiilor din clasele

pentru a avea acces la fonduri ale Uniunii

primare care studiază desenul în limba

Europene trebuie ca ţara noastră să

engleză. Copiii pot învăţa lucruri noi

contribuie şi ea cu ceva.

despre cei mai importanţi pictori, despre

Ne-am

obişnuit

Europeană

bani,

să

şi/sau

trebuie

să

fim

prin

mea

-

Eu, ca tânăr ce mă pregătesc să fac

istoria artei. Pot juca unele jocuri, pot să

parte din această Uniune a ţărilor civilizate

deseneze în interiorul acestui site. Ultimul

din Europa, nu pot să înlătur corupţia,

nostru proiect, „Parc – www.parc.lx.ro”

pentru că sunt încă prea mic. Pot însă să nu

are ca scop salvarea parcurilor, grădinilor

o practic şi să încerc să schimb opinia

şi a altor aşezăminte naturale. Sunt

publică în bine, prin mijloace specifice

prezentate

tineretului de astăzi.

Bucureşti cu fotografii. În prezent lucrăm

principalele

parcuri

din

la o animaţie şi un film publicitar pe
această temă.
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja
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Eu sunt mândru că am reuşit să
realizez aceste lucruri. Mă face să simt că
am făcut ceva pentru comunitate, pentru
România, dar şi pentru Europa. Consider
că acţiunile noastre de acum, vor fi un plus
pentru viitor şi vom demonstra că suntem
un popor capabil să participe la progresul
umanităţii. Consider că suntem demni şi
pregătiţi să facem parte dintr-o Uniune
modernă.
De curând, am realizat un film
scurt în care apare un personaj dedublat. Se
vorbeşte despre ,,Lupta dintre bine şi rău”.
O ilustrare autohtonă a dedublării unicului
în contrarii. Partea pozitivă a personajului
apare dintr-un mediu europenizat, în timp
ce componenta negativă îşi are originile
„între blocurile gri”. Cele două aspecte,
pozitiv şi negativ, se confruntă în situaţii
privind raportul individ-individ, individmediu. Partea angelică încearcă să îndrepte
ceea ce partea malefică maculează în

pornească de la implicarea civică şi de la
responsabilizarea individului.
Pe

parcursul

filmului,

în

momentele cheie, personajul este însoţit de
particula „EU”, marcând evoluţia eu-lui
spre idealul european. Această zbatere şi
încercare de depăşire a unei condiţii
primare,

umile

perfecţiune

şi

de

este

evoluţie

specifică

spre

spaţiului

european evoluat spre care tindem. Acesta
este motivul pentru care, în final, unicul se
regăseşte

într-un

spaţiu

viu,

colorat,

modern, real, fără a uita că, undeva în
„subsolul” conştiinţei, trebuie stăpânită
tendinţa exploziei de primitivism.
Într-o privire de ansamblu, ne dăm
seama că ceea ce este european şi moral se
regăseşte în fiecare dintre noi. Este ceea ce
se cere exploatat de fiecare. Cu siguranţă o
vom găsi în noi înşine
Sunt mândru de ce am realizat,
până acum. Nu a fost uşor şi ştiu că nu va

mediul său. Primul acţionează ca o

fi nici de acum înainte. Am avut satisfacţii

structură cu un înalt grad de conştiinţă

de-a lungul timpului. Poate cel mai

civică, atenuând starea primară a părţii
negative a unicului. În fapt, conflictul
dintre bine şi rău este unul interior, iar
nevoia de europenizare trebuie să

important rămâne mândria că sunt român şi
nu îmi e nici pe departe frică să fiu şi
european. Sunt pregătit pentru aceasta.
România trebuie să aibă încredere în ea şi
atunci va avea şi Europa.

Robert Pufan, 12A

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja
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ITINERAR
ROMÂN – FRANCEZ
Probabil sunteţi curioşi să aflaţi deznodământul
micului nostru schimb de experienţă român-francez. Ei
bine, acesta a sosit o dată cu vizita românilor în Franţa.
Aşadar, „aventura” noastră se poate rezuma în felul
următor:
Înarmaţi cu foarte multă răbdare, veselie şi
optimism am pornit sâmbătă dimineaţa, 7 mai, în călătoria
ce avea să ne epuizeze fizic, spre romanticul oraş Paris. Pe
parcursul celor două zile ni s-au epuizat însă toate
rezervele de răbdare şi veselie. Am ajuns duminică seara
frânţi de oboseală şi dornici de a dormi într-un pat cald şi moale şi nicidecum pe scaunele
unui autocar.
Din fericire, dorinţa ne-a fost îndeplinită doar în acea seară. Zilele următoare au fost
destul de încărcate cu numeroase vizite la muzee şi alte puncte de atracţie ale oraşului. Din
itinerariu au făcut parte: muzeul Luvru cu faimoasele sale Jardins des Tuileries, Musee
d’Orsay, Domul Invalizilor cu mormântul lui Napoleon, Catedralele Notre-Dame de Paris şi
Sacre-Coeur, vestitul Turn Eiffel şi Arc de Triumf şi bineînţeles nu am putut rata faimosul
bulevard Champs-Elysees cu magazinele sale cu preţuri la fel de faimoase...
Cum programul nostru s-a bazat pe un schimb de experienţă teatrală şi noi ne-am
demonstrat talentul actoricesc. Am prezentat piesa „Importanţa de a fi onest” de Oscar Wilde,
după multe repetiţii şi pregătire psihică.
Emoţiile au fost mari. A fost prima oară când jucam într-o piesă de teatru cu un public
străin. Pot afirma că nu ne-am încurcat prea mult. Ba chiar aş spune că am desăvârşit o
adevărată „operă de artă”.
Ultima zi pe care am petrecut-o în Franţa a fost dedicată familiei, cumpărăturilor,
distracţiei la bowling sau la Disneyland. Urmându-ne exemplul, corespondenţii noştri ne-au
organizat şi ei o petrecere de rămas-bun, cu două seri înaintea plecării, pentru a ne face să
uităm de lungul drum de întoarcere spre acasă şi pentru a ne înfrumuseţa călătoria.
Întrebându-ne unii pe alţii cu ce „impresii de călătorie” am pornit înapoi spre casă ne-a
fost imposibil să nu remarcăm diferenţa de cultură
dintre aceste două ţări. Dacă ei au fost impresionaţi de
ospitalitatea şi generozitatea noastră, noi am fost
oarecum dezamăgiţi să descoperim că aceste calităţi
le cam lipsesc, dar considerăm că de vină pentru
aceste lipsuri sunt mentalitatea occidentală şi diferenţa
de cultură şi educaţie.
Cu toate acestea noi am revenit fericiţi în ţară şi
mulţumiţi de bogăţia cunoştinţelor noastre generale
despre Franţa, acumulate în această excursie.
Şi uite aşa s-a încheiat frumoasa noastră „aventură” din cadrul schimbului de
experienţă…

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja
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ITINERAR
FRANCEZ-ROMÂN
În cadrul programului de parteneriat cu Liceul „La Source” din Meudon, liceul nostru
a primit vizita unui grup de elevi francezi. Nerăbdători, am pornit cu mic cu mare spre
aeroport. Numai că am avut neplăcuta surpriză ca avionul să aibă întârziere. Într-un final
fericit de aşteptare, s-a produs şi momentul întâlnirii.
A doua zi, dis-de-dimineaţă, a început derularea
programului stabilit în amănunt cu mult înainte. Luni am
fost la şcoală mai toată ziua. În acest an programul s-a
bazat pe un schimb de experienţă teatrală. Fiecare din cele
două echipe trebuind să pună în scenă o piesă în ţara pe
care o vizitează. Aşa că, elevii francezi au avut mai multe
repetiţii pentru piesa „On est bien” care a fost reprezentată
vineri, în ultima zi a sejurului în România. Luni dupăamiază, oaspeţii noştri au asistat, alături de noi, la câteva
ore de curs.
Marţi, ne-am trezit iarăşi dis-de-dimineaţă pentru a merge să vizităm renumitul Muzeu
Cotroceni, de unde elevii francezi au plecat cu o impresie destul de frumoasă, iar după-amiază
am fost nevoiţi să revenim la liceu pentru repetiţii. Pentru a avea parte şi de un strop de
distracţie, unii elevi români au fost de acord ca seara să ţină o mică petrecere la ei acasă. Aşa
că marţi seara am petrecut, cu toate că a doua zi urma să ne trezim foarte devreme pentru a
merge la munte, la Sinaia. Am vizitat Mănăstirea Sinaia, Castelul Peleş şi Pelişorul şi am
profitat din plin de aerul curat.
Joi a fost iarăşi o zi plină. Întâi şi-ntâi, am vizitat impunătoarea Casă a poporului,
actualmente sediul Parlamentului, apoi la şcoală pentru o nouă „rundă” de repetiţii, iar seara
am rezervat-o cumpărăturilor în Plazza Romania, bowling-ului şi biliard-ului.
Vineri a fost una dintre cele mai emoţionante
zile, atât pentru gazde cât şi pentru oaspeţi. Pentru noi
era ultima zi petrecută alături de ei. Pentru ei era ziua
marelui spectacol. Am vizitat apoi Institutul Francez
unde am vizionat încă o piesă în limba franceză. Pentru
că era ultima seară, un coleg a organizat o petrecere la el
acasă. Ne-am distrat foarte bine.
Întrebaţi despre cum s-au simţit la noi, colegii
noştri francezi au avut numai cuvinte de laudă. Au fost
profund impresionaţi de ospitalitatea şi de generozitatea
noastră, dar şi de faptul că mâncăm foarte mult! Le-a plăcut foarte mult România şi au
exprimat dorinţa să revină cândva.
A fost o scurtă experienţă şi pentru noi şi pentru ei…
Ioana Niţulescu, XIIA

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja
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ŞI EU SUNT CETĂŢEAN EUROPEAN
Ce este Europa? Suntem noi,
românii, europeni? În ce măsură putem sau
trebuie să mai adăugăm europenism
identităţii româneşti? Se poate dobândi o
conştiinţă europeană? Suntem diferiţi.
Cum putem deveni egali? Care sunt
riscurile şi costurile ,,unităţii în
diversitate”? Iată, tot atâtea probleme pe
care vom încerca să le abordăm în cele ce
urmează.
În contextul acestor nesfârşite
întrebări, ce înseamnă pentru un tânăr din
România anului 2007 să afirme: ,,Şi eu
sunt cetăţean european.”? Se impune în
primul rând analiza structurală a enunţului.
Dintre cele cinci cuvinte, verbul,
pronumele şi conjuncţia apar ca elementele
cele mai subtile. Să ne oprim mai întâi
asupra lui ,,a fi”. Verb al existenţei, el
joacă aici un rol multiplu, indicând
includerea într-o categorie ,,a fi –
cetăţean”; califică ,,a fi cumva –
european”; stabileşte legătura dintre
cetăţean european şi eu. Derivat din
,,ego”-ul latin, eu poate fi înţeles ca
principiu căruia individul îi atribuie stările
şi actele sale, dar şi ca formă pe care o ia o
personalitate la un moment dat. În acest
sens, putem opera o disociere între eul
colectiv ,,de ieri”, generaţiile precedente şi
produsul său – eul individual, de astăzi.
Eu, ca persoană, sunt suma acţiunilor
proprii, dar şi rezultat al mentalităţilor
anterioare.
După o încercare de clarificare a
termenilor, să observăm ce raport stabileşte
,,a fi” între ,,eu-l de ieri” şi adjectivul
,,european”. Cu alte cuvinte, cât de
europeni am fost de-a lungul istoriei? De la
cucerirea Daciei până în zilele noastre,
trecând prin lupta voievozilor pentru
apărarea creştinismului sau prin momentul
1848, evoluţia noastră poartă pecetea
evoluţiei general-europene. În cadrul ei,
românii sunt însă expresia unui
europenism aparte, o sinteză între Orient şi
Occident. Latini prin origine, dar bizantini
prin voinţa istoriei. Vorbind o limbă

neolatină, dar scriind de-a lungul Evului
Mediu în slavonă. Ortodocşi dar amintind
că ,,de la Râm ne tragem”.
Românii, această ,,insulă de latinitate
într-o mare slavă”, reprezintă o fuziune
originală şi nu de puţine ori contradictorie.
Balanţa dintre cele două lumi s-a înclinat, în
timp, spre Occident. El a fost purtătorul unui
sistem de valori care, în secolele XVIII-XIX,
înflăcăra popoare. Atracţia acelor idei şi, în
contextul lor, redescoperirea originii latine, a
determinat
orientarea
românilor
spre
europenismul de tip vestic. În acelaşi timp,
culturile occidentale dobândeau dimensiuni
continentale. Ideile Revoluţiei Franceze, de
exemplu, sunt principiile întregii Europe de
ieri şi de azi. Ele au pătruns în Ţările Române
pe filieră fanariotă, apoi rusească şi, conjugate
cu vectori interni, Şcoala Ardeleană, activitatea
lui Mihail Kogălniceanu, Titu Maiorescu,
Constituţia din 1866 au pregătit ,,prima intrare
a românilor în Europa”, o integrare sinonimă
cu modernizarea, cu deschiderea ,,eului de
ieri” spre sistemul de valori occidental, care
alcătuia la acea vreme singura şi adevărata
Europă.
Cât despre ,,eul de azi”, în raportul său
cu Europa ,ai intervine un termen - ,,cetăţean”.
Mai întâi, ce înseamnă ,,a fi cetăţean”? Idee
profund europeană, chiar prin faptul că s-a
născut în Grecia, leagănul ,,bătrânului
continent”, cetăţenia defineşte fiinţa umană ca
persoană civică. Cetăţean este cel care aparţine
unei cetăţi, deci unei comunităţi, ăi respectă
jurisdicţia, se bucură de anumite drepturi şi e
supus la îndatoririle corespunzătoare. Cetăţenia
este în mod curent asociată cu identitatea
naţională, însă mobilitatea indivizilor şi
evoluţia societăţii au dus la apariţia
conceptului de cetăţenie multiplă. Aşadar,
conştiinţa cetăţenească e tot mai puţin legată
de un anumit teritoriu. Ea se poate referi la o
regiune, o organizaţie sau o entitate
supranaţională, de unde şi noţiunea de
cetăţenie europeană. Ea a fost necesară pentru
a induce ideea de unitate şi ordine în conştiinţa
civică afectată de transformări profunde, ca
tranziţiile
postcomuniste,
globalizarea
economică şi culturală sau deprecierea unor
valori moderne.
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Am văzut că ,,sunt european” prin
,,eul de ieri”. Dar sunt eu, cel de astăzi,
,,cetăţean european”? Concret, desigur că
sunt. Conform legislaţiei comunitare, este
cetăţean
european
persoana
având
naţionalitatea unuia dintre statele membre
ale Uniunii Europene. Pot însă dobândi
acest statut prin educaţie. Şcoala, familia,
mass-media, toate îmi oferă informaţii, îmi
dezvoltă
capacităţi,
îmi
formează
atitudinile şi valorile conştiinţei europene.
Prin intermediul lor, am cunoscut nu doar
Europa de ieri, ci şi pe cea de azi, cu tot ce
înseamnă ea. Am aflat că noţiuni cheie ale
unei societăţi interculturale sunt: libertatea,
egalitatea,
justiţia,
nondiscriminarea,
responsabilitatea, solidaritatea. Cetăţenia
democratică este bazată pe principiile şi
valorile pluralismului, pe întâietatea legii,
pe respectarea demnităţii umane şi a
diversităţii culturale. Am început să mă
familiarizeze cu structura, obiectivele şi
programele instituţiilor europene. Am
înţeles că un cetăţean european nu are doar
drepturi ci şi responsabilităţi. Că e dator să
asculte şi să respecte un punct de vedere
diferit, să-şi formeze o gândire critică prin
care să recunoască diverse forme de
manipulare şi să ia decizii raţionale. Că
trebuie să accepte şi să aprecieze
deosebirile, să promoveze şi să apere
drepturile omului. O asemenea educaţie mă
pregăteşte pentru cetăţenia europeană, nu
doar învăţându-mă aceste lucruri, ci
oferindu-mi ocazia de a le şi aplica. Prin
parteneriate şcolare internaţionale pot să
intru în contact cu elevi din alte ţări, să
cunosc şi să înţeleg un alt mod de viaţă şi o
mentalitate diferită. Acest lucru nu ar fi
posibil fără importanţa acordată de şcoală
limbilor străine. Cunoaşterea lor înseamnă
comunicare fără frontiere, mobilitate şi
schimb de idei, înţelegere mutuală şi deci
mai puţină intoleranţă.
După ce am analizat raportul dintre
pronumele ,,eu” şi sintagma ,,cetăţean
european” din perspectiva lui ,,a fi”, să
aruncăm o privire asupra conjuncţiei ,,şi”.
Ea leagă cuvinte, elemente, entităţi din
aceeaşi categorie şi exprimă, în general,

apropierea,
legătura,
egalitatea.
Conceptual, este deci foarte apropiată de
,,cetăţean”. Însă, prin chiar esenţa lui, acest
termen face din individ un ,,co-cetăţean” ,,şi” alţii au acelaşi statut. Iar pentru că
cetăţenii sunt egali prin drepturi, îndatoriri,
dar diferiţi prin nenumărate alte aspecte,
nici conjuncţia ,,şi” nu poate indica, în
cazul de faţă, similitudinea totală sau
uniformizarea. Ea devine mai degrabă
expresia ,,unităţii în diversitate”. Aşadar,
nu doar ,,şi eu”, ci ,,şi alţii” sunt cetăţeni
europeni. Odată conştientizat acest lucru,
prin prisma valorilor promovate de
educaţia pentru democraţie, îmi pun
problema celorlalţi şi a provocărilor unei
Europe care, voindu-se interculturală,
înglobează mentalităţi diverse. La întrebări
de genul: Ce e definit ca bun sau rău?,
Cum sunt structurate familiile?, Care este
raportul dintre bărbaţi şi femei?, Cum e
perceput timpul?, Care tradiţii sunt mai
importante?, Ce limbi se vorbesc?, Ce
reguli guvernează consumul hranei şi al
băuturii?, Cum e difuzată informaţia?,
Cine are puterea şi cum a obţinut-o?, Care
sunt reacţiile la alte culturi?, Ce rol joacă
religia?, s-ar primi tot atâtea răspunsuri
câte grupuri etnice, sociale sau religioase
există în Europa. Aceste răspunsuri
formează de fapt o cultură. Diversitatea lor
se explică prin diferenţierea fundalului
geografic, social sau metafizic. Este
cunoscută în acest sens teoria lui Lucian
Blaga despre ,,orizonturi” şi ,,matrice
stilistică”. În aceeaşi ordine de idei, ca
viitor cetăţean european, am studiat istoria
,,bătrânului continent”. Am dedus că
evoluţia Europei e cea a popoarelor în
mişcare, a unui amestec de culturi. Că
evenimentele au avut consecinţe diferite
asupra unor popoare diferite. Că fiecare
popor are profunda lui originalitate, opinii
şi sentimente transmise de la o generaţie la
alta, alături de opiniile şi sentimentele
formate sub impulsul noilor realităţi. Doar
privindu-i astfel pe ,,co-cetăţenii” noştri
europeni, putem înţelege diferenţele,
suferinţele, sau sentimentele antagoniste.
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Am văzut că ne deosebim. Fiindcă
am înţeles şi de ce, intuim cum s-ar putea
construi societatea interculturală ai cărei
cetăţeni ne dorim să fim. În primul rând
prin abordarea ideii de ,,transplant
cultural”. Ştim destule despre gândirea
sălbatică. Am experimentat îndeajuns
,,binefacerile” popoarelor cu ,,misiuni
istorice” pentru a mai crede astăzi că
integrarea
europeană
ar
însemna
proslăvirea şi acceptarea necondiţionată a
unui singur model – în speţă, cel occidental
– considerat superior. ,,Descoperirea alţilor
înseamnă descoperirea relaţiilor”, spune C.
Levi-Strauss. Interculturalitatea cere deci
surmontarea
barierelor,
respectarea
mutuală a diferenţelor, recunoaşterea şi
însuşirea unor valori, dar mai ales
împletirea lor cu cele proprii. Spre
exemplificare, considerăm sugestivă şi
foarte actuală imaginea creată de C-tin
Noica, poporul văzut ca o ,,închidere ce se
deschide”.
Proces
complex,
construcţia
europeană presupune şi riscuri – aspecte de
care un cetăţean european trebuie să fie
conştient pentru a le evita. Clişee în
aprecierea unor ţări: confundarea, spre
exemplu, a poporului cu un regim politic,

în
cazul
Rusiei
sau
Germaniei;
filooccidentalism exagerat, ceea ce poate
duce la dezinteres faţă de popoarele vecine
sau, mai grav, la atitudine defetistă faţă de
propria naţiune, concepţie profund greşită,
o spune chiar Tratatul de la Maastricht.
Cetăţenia europeană se suprapune şi nu se
substituie cetăţeniei naţionale. Pentru a fi
european e necesară mai întâi asumarea
identităţii naţionale. Aşadar, suntem
cetăţeni europeni, dar aparţinem ţării de
origine. În acelaşi timp, suntem şi cetăţeni
ai planetei, de aceea trebuie evitat
eurocentrismul. Continentul nostru a fost şi
va rămâne în interacţiune cu restul lumii,
fie prin colonialism sau războaie, fie prin
comerţ, imigraţii sau turism.
În concluzie, pot spune că înaintaşii
mi-au dat statutul de ,,european”. Educaţia
îmi oferă valori prin care ,,să fiu cetăţean
european”. Exerciţiul acestor repere într-o
societate interculturală îmi va permite să
afirm la timpul cuvenit că, sub toate
aspectele, ,,Şi eu sunt cetăţean european!”
Cristina Eşeanu,
CN ,,David Prodan”, Cugir, Jud.
Alba

Vlad Cîrnaru, 2A
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CETĂŢENIA EUROPEANĂ

Erasmus din Rotterdam, unul
dintre cei mai mari umanişti din
toate timpurile, care a fost şi un
foarte bun prieten cu umanistul
român Nicolaus Olahus, a fost cel
care a fundamentat conceptul de
Europa, continent al fericirii,
toleranţei, iubirii şi păcii.
Consider că Europa a avansat
considerabil în ultimii ani. În
competiţia cu America, începe să
câştige din ce în ce mai mult. Nu se
mai
vorbeşte
de
supremaţia
Dolarului. Locul lui a fost luat de
moneda Euro. Uniunea Europeană,
singură, reprezintă o treime din
totalul schimburilor comerciale
mondiale.
Să fii cetăţean într-o Europă în
schimbare nu-ţi poate aduce decât
beneficii. Eu, ca cetăţean al Europei
simt că, în sfârşit, avansăm în lume
şi suntem din ce în ce mai mult
remarcaţi în bine.
Uniunea Europeană, înfiinţată
la 1 noiembrie 1993, înseamnă un
progres vizibil pentru Europa, una
dintre cele mai bogate regiuni ale
lumii în cultură şi civilizaţie.
Mă bucur că sunt cetăţean al
unui
continent
în
continuă
dezvoltare. Aportul la transformarea
Europei, al ţărilor care fac parte din

Uniune şi al celor care aspiră la
integrare, este pe zi ce trece tot mai
vizibil. Dovadă sunt condiţiile severe
pe care trebuie să le îndeplinească o
ţară pentru a intra în UE.
Europa a învăţat şi învaţă în
continuare să-ţi etaleze punctele
forte. Unul dintre ele este relieful,
care a determinat dezvoltarea
turismului. Clima şi relieful se
îmbină
oferind
turiştilor
şi
localnicilor prilej de încântare:
fiordurile Scandinaviei, peisajele
stâncoase ale Angliei, întinsele
câmpii cultivate în nordul şi centrul
Europei, impunătorii munţi şi
coastele mediteraneene.
Uniunea Europeană a dovedit
cele spuse de Erasmus şi în curând
ea va dovedi lumii întregi că este o
forţă unitară, dar plină de toleranţă,
fericire, iubire, pace şi solidaritate.
Sunt mândră că m-am născut
şi trăiesc pe acest continent cu
oameni de încredere, capabili,
talentaţi şi raţionali, care au
contribuit şi contribuie la schimbarea
în bine a lumii.
Schimbarea este cuvântul la
ordinea zilei Efectul ei îl simt şi eu
din plin.

Corina Budică, 12F
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Eu simt că sunt european
Am întâlnit mulţi români ,,timizi” în a se considera egali cu cei care locuiesc într-o
ţară membră a Uniunii Europene. A fost o vreme, din fericire pentru mine scurtă, când le-am
împărtăşit timiditatea. Este adevărat că nivelul nostru de trai nu se poate compara cu cel al
vecinilor noştri din vest. Nici democraţia noastră nu este bine implementată şi cu toate acestea
eu mă simt european şi egal cu ceilalţi. Cine va citi aceste rânduri poate se va îndoi, sau va
ridica din sprânceană. Mulţi consideră această egalitate aproape o utopie. În râdurile de mai
jos vă voi prezenta punctul meu de vedere.
Am o condiţie materială medie, la nivelul nostru de trai, dar am avut ocazia să
întâlnesc mulţi oameni, de diferite naţionalităţi. Fiecare cu personalitatea, situaţia materială şi
religia sa. Toţi aveau însă un punct comun. Susţineau că românii nu sunt europeni. Într-un
dialog cu doi prieteni olandezi i-am întrebat ce au ei în plus faţă de noi, lăsând la o parte
situaţia financiară. Susţineau că, pur şi simplu, România nu este o ţară europeană. La o
asemenea afirmaţie, ,,mi-am scos mănuşile” şi i-am informat că noi, românii, studiem
geografia la şcoală încă din ciclul primar. Le-am sugerat să pună mâna pe un atlas pentru a
constata o realitate care, place nu place, este evidentă şi nu o poate schimba nimeni. România
se află pe bătrânul continent dintotdeauna şi pentru totdeauna. Geografic lucrurile sunt clare,
de netăgăduit. Unde este atunci problema? Desigur, la mentalitate şi la percepţie. A lor şi a
noastră, în egală măsură. A lor din necunoaştere, a noastră dintr-o ,,timiditate” impusă de-a
lungul istoriei şi rău înţeleasă. Din politeţe, sau nu, au fost de acord cu mine. Nu suntem cu
nimic mai prejos unii faţă de alţii.
Împreună cu prietenul meu, Bogdan, am creat o echipă şi participăm la concursuri de
informatică bazate pe web-design şi creaţie digitală. Nu suntem cei mai buni, dar ne-am făcut
cunoscuţi în multe locuri. În competiţie cu echipe din alte ţări, am fost de multe ori mai buni
şi am ocupat locuri fruntaşe.
Ultimul nostru proiect, www.graphicart.lx.ro este înscris la un concurs internaţional, în
care sunt preluate lucrări din toată Europa. Până la jurizare am putut să vizităm celelalte
pagini web din concurs şi, sincer, nu am văzut nimic impresionant. Coincidenţă sau nu,
realitatea confirmă, proiectele venite din ţările care nu fac parte din Uniune sunt complexe şi
mai atractive decât cele „educate”, din ţările U.E. Dar nu este acum momentul să discutăm de
ce.
Le-am dat prietenilor mei un singur argument în sprijinul ideii că noi, românii, avem
ce oferi Europei şi lumii întregi. Un argument din cele foarte multe şi mai puţin sau chiar
deloc mediatizate, care se înscriu în normalitatea existenţei noastre, de oameni în devenire, cu
un ideal de viaţă, motivaţi şi responsabili pentru existenţa noastră. Românii au fost, sunt şi vor
fi printre cei mai buni din lume la multe capitole. Dacă nu considerăm mentalitatea un
handicap de netrecut, sunt sigur că putem ajunge acolo unde ne dorim.
Mă simt european, indiferent dacă ţara mea este sau nu în Uniunea Europeană.
Orizontul meu de cunoaştere şi de aşteptări este deschis spre realitatea actuală şi viitoare,
dincolo de graniţele impuse artificial. Depinde în cea mai mare măsură de mine să ştiu, să
vreau, să prevăd, să pot face ca ceea ce este artificial să nu mă afecteze. Mă întreb de multe
ori ce gândesc oamenii pe care-i văd zi de zi pe stradă, când merg spre liceu, şi-mi spun că
merită să se simtă şi ei europeni, pentru că tindem cu toţii spre un numitor comun
,,civilizaţie”. Mi-aş dori să le pot spune şi să le pot demonstra, lor şi celor dispuşi să mă
asculte, că au motive să creadă în propriile lor puteri, pentru ei şi pentru semenii lor. Sunt
convins că nu le-ar fi nimic necunoscut. Nouă, şi poate mai greu de realizat, ar fi acceptarea
situaţiei de comunicare. Credem că ne lipseşte timpul, cu toate valenţele lui, pentru ,,a ne opri
să
mai
stăm
puţin
de
vorbă”.
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja
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M-a deranjat părerea olandezilor despre oamenii din ţara mea, dar în sinea mea le-am
dat o oarecare dreptate. Mi-am dat seama că s-a ajuns la o imagine distorsionată despre
români şi România, dintr-o cunoaştere selectivă şi de cele mai multe ori din sfera negativă a
realităţii.
În Parlamentul European se vorbeşte, din ce în ce mai mult, în termeni pozitivi despre
noi şi se recunoaşte realitatea europeană, din care facem parte şi noi, cu bunele şi cu relele ei.
O schimbare de percepţie, la nivelul majorităţii europene, este binevenită în aceste momente,
dar nu-i putem face pe ceilalţi să ne înţeleagă cu adevărat cine suntem, dacă nu reuşim să
producem schimbarea mai întâi în noi înşine şi la noi acasă. Nu-i putem schimba pe alţii până
nu ne schimbăm cu adevărat pe noi.
Am discutat cu prietenii mei olandezi două aspecte. Primul - compatibilitatea
românilor cu Uniunea Europeană. Al doilea - creştinismul. A fost prima mea discuţie cu
oameni care nu credeau în nimic divin. Erau atei. Nu am reuşit să-i fac să-mi înţeleagă părerea
despre existenta lui Dumnezeu dar cred, mult mai important, am reuşit să-i conving de faptul
că românii sunt oameni demni de a fi consideraţi europeni, că merită să se simtă europeni, în
adevăratul sens al cuvântului.
Mă consider european. Succesele mele în activitatea şcolară şi extraşcolară, de-a
lungul timpului, îmi susţin acest sentiment. Este vorba despre încrederea de sine şi sper ca
românii să înţeleagă bine această realitate. Încrederea în tine şi dorinţa de autodepăşire sunt
factorii progresului. Consider, cu modestie, că Uniunea Europeană ar trebui să fie onorată că
poate avea în „echipa” sa un astfel de popor, iar noi ar trebui să confirmăm prin faptele
prezentului şi strategia viitorului, existenţa noastră europeană dintotdeauna. O datorăm
străbunilor care au clădit această ţară în Europa şi urmaşilor al căror viitor depinde şi de noi.
Cuvântul de ordine – responsabilitate.
Îmi doresc ca România să devină membră a acestei Uniuni cât mai repede. Ar însemna
redobândirea statutului de cetăţean european, pierdut temporar, prin erori pe care istoria
trebuie să şi le asume. Ar însemna o motivaţie în plus pentru afirmarea identităţii noastre
sociale, culturale, ştiinţifice, istorice, pentru promovarea în lume, cu curaj şi încredere, a ceea
ce Lucian Blaga numea ,,matricea noastră stilistică”, în acest spaţiu mioritic şi mirific,
ondulatoriu geografic, generator de doine şi de tradiţie. Ar însemna intrarea într-o ordine
firescă a lucrurilor, într-o normalitate, generatoare de energii constructive.
Până atunci, sper ca părerile mele să fie împărtăşite, mai ales de colegii mei de
generaţie şi să pot realiza, prin mijloacele pe care le am la îndemână, acea punte de suflet, de
comunicare şi înţelegere, cu realitatea în care trăiesc şi dincolo de mica societate care este
şcoala şi-n care sunt pe deplin integrat.
Titlul eseului meu, în mod firesc, poate fi considerat un scurt răspuns, dintr-o singură
perspectivă, la întrebarea ,,Cine sunt eu?” Altfel spus, sunt şi eu o mică rotiţă în realizarea
acestui deziderat al prezentului care se numeşte ,,Viitorul – al meu, al copiilor mei, al
nepoţilor mei... – de români cetăţeni europeni”.

Robert Pufan, 12A
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Uniunea Europeană
O primă întrebare: Ce este Uniunea Europeană?
Un prim şi fără pretenţii răspuns: O legătură tot mai strânasă între popoarele Europei, în care
deciziile sunt luate în concordanţă cu nevoile tuturor cetãţenilor.
A doua întrebare, care decurge firesc din prima: Cine este cetăţean al Uniunii
Europene ?
Răspunsul la această întrebare necesită o mai adâncă reflecţie.
Teoria spune că cetãţean al Uniunii Europene este orice persoanã care are naţionalitatea
unuia dintre statele membre, conform legilor în vigoare în statul respectiv.
Eu cred că a fi cetãţean European înseamnã sã ai sentimentul libertãţii. Sã te poţi deplasa
oriunde în Europa, sã poţi învăţa şi să poţi munci în orice ţarã doreşti. Să te bucuri de aceeaşi
legislaţie. Să ai aceleaşi drepturi şi aceleaşi obligaţii cu toţi cetăţenii europeni.
Ştiu că la baza cetãţeniei europene stau principiile comune ale statelor membre: al
democraţiei, al libertãţii, al respectãrii drepturilor omului şi al statului de drept. Cetãţenia
europeană oferã drepturi cetãţenilor statelor membre şi consolideazã protecţia intereselor
acestora.
Este foarte important să ai dreptul la informare corectă, să ai acces la toate informaţiile de
interes general, să ai acces la tot ce însemnã ştiinţă şi culturã. Fiecare cetãţean al Uniunii
Europene, persoanã fizicã sau juridicã, având sediul într-un stat membru, are drept de acces la
documentele Parlamentului European, ale Consiliului Uniunii Europene, în limita raţiunilor de
interes public sau privat. Informaţia cetãţeanului este consideratã o prioritate de cãtre instituţiile
europene.
Cetãţeanul european are şi drepturi sociale şi economice: dreptul la grevã, dreptul
salariaţilor la informaţii şi consultãri, dreptul de a avea atât viaţã de familie, cât şi viaţã
profesionalã, dreptul la protecţie socialã şi la serviciile sociale din interiorul Uniunii Europene,
protecţia sãnatãţii.
Legislaţia Uniunii Europene stabileşte numeroase condiţii pentru exercitarea drepturilor
de cãtre cetãţeanul european la libera circulaţie, la sejur, la stabilire, la muncã şi studiu în
celelalte state membre ale Uniunii ; dreptul de vot şi de a candida la alegerile pentru
Parlamentul European şi la alegerile locale în statul de rezidenţã, în aceleaşi condiţii cu
cetãţenii statului respectiv ; dreptul de a beneficia pe teritoriul unui stat terţ, stat care nu este
membru al Uniunii Europene, de protecţie consularã din partea autorităţilor diplomatice ale
unui stat membru, în cazul în care ţara din care provine nu are reprezentanţã diplomaticã ori
consularã în statul respectiv ; dreptul de petiţie în faţa Parlamentului European, dreptul de a
apela la Ombudsman-ul european, Avocatul Poporului, pentru examinarea cazurilor de
administrare defectuoasã din partea instituţiilor şi organismelor comunitare.
A fi cetãţean european îţi dã sentimentul şi certitudinea cã faci parte din marea şi
străvechea familie de civilizaţie şi cultură a acestui continent. Eşti acasă în orice stat membru al
Uniunii, primit şi privit cu dragoste, respect şi înţelegere, fără diferenţe.
Cetãţenia europeană poate fi înţeleasã şi ca un element al devenirii fiecărui om. Libertaea
circulaţiei şi acesul la informaţie îţi deschid orizonturi nebănuite. Iţi dau posibilitatea să afli
cine eşti şi ce poţi.
Cunoscând toate acestea îl înţeleg mai bine pe Constantin Brâncuşi care întrebat
despre cetăţenia sa a răspuns: terestră, umană, de culoare albă.
Ana-Maria Jugănaru, 12A
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja
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Îmi pasă şi mă implic
Atunci când se vorbeşte despre Europa, orice om, străin sau nu, se gândeşte la Franţa, Anglia,
Italia, Germania şi nicidecum la România. De ce? Pentru că toate lucrurile frumoase ale României sunt
mascate de o cortină. Unii spun că este dintr-un material dur şi opac numit indiferenţă şi
comportament necivilizat. Eu o numesc neîncredere. Puţini reuşesc să vadă ce se află cu adevărat
dincolo, atâta timp cât nu există voinţa comună, a noastră, a tuturor românilor, pentru a fi dată la o
parte.
Se vorbeşte tot mai mult de integrarea în Uniunea Europeană, de reforme în mai toate
domeniile de activitate, însă cetăţeanul român rămâne indiferent la toate acestea, mult prea preocupat
de viaţa sa şi de grija zilei de mâine, spunându-şi că nu se face primăvară cu o floare. Prea repede
românul se resemnează. Spune ,,Lasă!...” şi merge mai departe, preferând să treacă peste tot soiul de
,,omisiuni”, decât să încerce să se implice şi să îndrepte ceva. De unde s-a născut această deznădejde?!
Din realitatea existenţei, bineînţeles. După zeci de ani de interdicţii ale regimului comunist, omul de
rând s-a obişnuit să acţioneze mecanic, ca o maşină, să facă în continuare ce i se spune, fără să pună
întrebări, fără să se revolte atunci când este nedreptăţit, s-au dacă o face n-are suflul necesar pentru a şi
fi auzit. Românul dă impresia că uită prea repede şi merge mai departe.
După Revoluţia din 1989, când toată lumea credea că viaţa se va schimba radical, vedem în
continuare, peste tot în jurul nostru, corupţie, egoism, sete de putere. Românul s-a obişnuit să vadă în
conducere autoritatea supremă, care ştie totul şi poate totul şi pentru el. Credinţa că doar de membrii
guvernului depinde ,,Schimbarea” este cea care sufocă orice dorinţă de acţiune în rândul celor mulţi.
Se pierde, între omul obişnuit şi demnitar, încercarea de schimbare în fapt. Integrarea a ajuns să
însemne, pentru foarte mulţi români, un fel de... ,,European dream”.
Cât de adevărat este când se spune: Caragiale este contemporanul nostru. Deschidem
televizorul şi de multe ori avem impresia că am deschis o carte a lui Nenea Iancu. Deja vù, deja conù:
,,Aici sunt slujbe pentru slujbaşi, nu slujbaşi pentru slujbe; biserici pentru popi şi paracliseri, nu
paracliseri şi popi pentru biserici; catedre pentru profesori, nu profesori pentru catedre... Aici e
patrie pentru patrioţi, nu patrioţi pentru patrie...” Cât despre interesul celor ,,de sus” faţă de ţară, îl
regăsim şi pe acesta în piesele caragialiene: ,,Căci de la binele partidului atârnă binele ţării, şi de la
binele ţării atârnă binele nostru”.
Ce de rădăcini adânci în solul românesc! Te doare sufletul când vezi că cele ale Răului se
străduiesc din răsputeri să le sufoce pe cele ale Binelui. Cum să nu spui şi tu, asemeni cronicarului
Neculce deplângând soarta Moldovei: ,,...Oh! oh! oh, vai, vai, vai di ţară! Ce vremi cumplite au
agiunsu şi la ce cumpănă au cădzut”.
Toţii cunoaştem realitatea, ne dorim să ieşim din acest cercul vicios, dar puţini încearcă, cu
adevărat, să o şi facă.
Să ne îndreptăm acum atenţia şi asupra universului nostru, a celor ,,sub 18 ani”, a
adolescenţilor.
În occident se pune accent pe educaţie, pe formarea tinerilor pentru viaţă, pe informarea şi
participarea acestora la diverse activităţi extraşcolare. După modelul acesta şi în România au început
să se organizeze sesiuni de comunicări pentru elevi, concursuri de eseuri pe teme legate de politică şi
de integrarea în Uniunea Europeană, sărbătorirea ,,Spring Day in Europe” şi multe altele prin care se
încearcă dovedirea faptului că ,,şi nouă ne pasă”, pentru că, în fond, schimbarea se propagă până la
noi, prin intermediul părinţilor – direct influenţaţi de toate noutăţile.
Ce înseamnă aşadar ,,să fii european?” Înseamnă în primul rând să fii om. Să fii civilizat, să-i
ajuţi pe cei care au nevoie, să fii responsabil, înţelegător, tolerant. Să încerci mereu să-ţi forţezi
limitele şi să nu uiţi că depinde numai de tine să fii egal cu ceilalţi.
Sunt eu cetăţean european?
Da! Deocamdată pentru că îmi pasă şi mă implic...
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O vacanţă de vis…
Amintiri de la munte…
Cu toţii le avem. Dar cum o fi să ai
amintiri în care să fii tu singur între 30 de
necunoscuţi, timp de o săptămână şi să petreci
şi Crăciunul împreună cu ei? Nu sună prea
bine, nu?
În cele ce urmează vă voi povesti cum
este să trăieşti această realitate.
Totul a început într-o zi de şcoală
când, d-na profesoară de limba şi literatura
română, mi-a propus să scriu un eseu cu titlul
„Şi eu sunt cetăţean european” şi mi l-a
trimis la concurs. Uitasem deja concursul când, după câteva săptămâni, am fost sunat acasă de
către o doamnă de la Radiodifuziunea Română. Mă anunţa că am câştigat şi că sunt invitat în
emisiunea Dosarele integrării europene, împreună cu o elevă câştigătoare din Cugir, Cristina
Eşeanu. Am acceptat şi luni pe la prânz eram pentru prima dată într-un studio radio
profesionist. Ştiţi voi (oare?!), din acela cu bec roşu care se aprinde când eşti în direct. Pe
lângă această invitaţie, premiul pe care l-am câştigat consta într-o tabără la munte în vacanţa
de iarnă, în staţiunea Predeal, împreună cu ceilalţi 9 câştigători.
La Predeal, am fost aşteptaţi de un reprezentant al Asociaţiei Naţionale pentru Tineret
şi conduşi la cabană. Am sperat că vom fi doar noi, cei 10 câştigători, cazaţi în această
perioadă. Visele mi-au fost spulberate când am ajuns la cabana situată la vreo 4km de Predeal,
pe drumul spre Braşov şi la 2 km dacă o luam pe scurtătură, pe lângă calea ferată. Erau mulţi
acolo. Vreo 30 de suflete, grupate deja pe camere. Toţi veneau de la concursuri susţinute de
ANT. O adunătură de elevi şi studenţi câştigători la diferite concursuri de creaţie, între care:
„Şi eu sunt cetăţean european” şi „Eşti tânăr, ai
autoritate”.
Şocul mi-a fost şi mai mare constatând că
majoritatea erau anul IV la facultate, iar cei apropiaţi
de vârsta mea erau doar câştigătorii de la concursul
meu. Problema era că aveam să petrec şi Crăciunul
împreună cu nişte oameni pe care nu-i cunoşteam.
Mă simţeam ca la emisiunea „Big Brother”.
Trebuie să fiu însă sincer şi să vă spun că m-am
înşelat în privinţa lor încă de la început. Aveam să
descopăr că erau nişte câştigători în adevăratul sens
al cuvântului şi cu toţii erau speciali. În câteva zile
am stabilit o bună relaţie de comunicare, de parcă ne cunoşteam de ani de zile. Împreună cu
profesorul din Braşov, care a venit să ne „supravegheze” pe durata acestei tabere, am stabilit
să organizăm excursii.
Primul oraş vizitat, Braşovul. Tren, autobuz şi prima oprire la Biserica Neagră, din
păcate închisă, deşi avea program de vizitare la ora aceea. Ne-am mulţumit să-i
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admirăm frumuseţea exterioară, impunătoare, grandioasă. Apoi, profesorul Teo, aşa îi
spuneam noi, ne-a condus pe drumurile ştiute mai bine de el, pentru a vedea cu adevărat
frumuseţea acestui oraş.
Ne-am purtat paşii pe cea mai îngustă stradă din Europa – Strada Sforii. O stradă chiar
foarte îngustă, de ne miram cum de aveai loc
să treci cu o motocicletă. Are 1.32m lăţime şi
88m lungime. Aceasta reflectă tendinţele de
urbanizare
ale
Braşovului
medieval.
Următorul loc vizitat, ruinele Cetăţii
Braşovului, cetate în care romanii aveau
acces doar o dată pe an. Toate acestea le-am
aflat de la Teo şi de la una dintre
câştigătoare, care era din zonă şi lucrase ca
ghid înainte de facultate. Fiind din Bucureşti,
atâta istorie mi-a făcut dor de tehnologia din
zilele noastre, aşa că am intrat în primul
internet-cafe (părerea că toate calculatoarele
de acolo datează tot din epoca medievală nu o mai aprofundez), ca să-mi verific mail-ul, să
văd ce se mai întâmplă prin lume. Nu m-am încumetat să intru în pub-urile braşovene, care
sincer mi se par cam sinistre, am preferat un loc cunoscut mie, un fast-food foarte popular în
Bucureşti şi nu numai.
A doua excursie am făcut-o la Sinaia. Cel mai important obiectiv vizitat a fost Castelul
Peleş. Mulţi îl ştim, dar cine nu l-a mai văzut, rămâne uimit de-a dreptul. A fost o excursie de
relaxare, în care mai mult ne-am plimbat. Printre cele vizitate a fost şi vila lui George Enescu,
cea de lângă calea ferată. O casă impunătoare prin construcţie, dar modestă în acelaşi timp.
Pentru cine nu ştie, vă spun că Enescu locuia într-o cameră de nu mai mult de 2,5 m2.
Printre drumurile la Predeal pentru aprovizionare şi jocuri de cărţi noaptea, cu ceilalţi
elevi, s-a strecurat şi Crăciunul. Era pentru prima dată când această sărbătoare a familiei nu
mă găsea acasă. Totuşi a fost superb. Sala de mese decorată exemplar. Un frumos brad
argintiu împodobit. Grupaţi pe diferite
categorii am cântat colinde împreună cu Teo
şi chitara lui clasică. Eu am fost repartizat la
grupa de colinde în limba engleză şi o strofă
în germană, la Silent Night. A fost minunant
să-i văd pe unii cântând şi pe alţii ascultând
acele cântece speciale…
Cel mai interesant mi s-a părut la schi.
Unii au preferat pârtia cu celofan sau alte
materiale substitut pentru săniuţă. Alţii, între
care şi eu, am închiriat schiuri. Nu mai
schiasem niciodată. Am învăţat cum să mi le
montez, apoi cum să urc o pantă cu ele în
picioare. Mai greu e la coborâre. Am fost ca o torpilă pentru ceilalţi, pentru că nu ştiam să
virez.
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Mergeam drept înainte, vă daţi seama, cu viteză destul demare. Noroc că am reţinut
cum trebuie să procedez pentru a încetini. Mă mândresc că nu am căzut…., decât de două ori.
A doua zi n-am repetat experienţa. Mi se pare prea periculos să te aventurezi pe pârtie fără
îndrumarea unui monitor de schi. Deocamdată, recunosc, sunt pericol public pe pârtie.
Dacă am venit la Predeal sceptic, pot declara acum cu convingere, că a fost o tabără în
care am avut ce învăţa de la ceilalţi. Nu eram singurul de la profilul real într-o tabără de
creaţie literară pe teme europene. Unii dintre participanţi se pregăteau pentru a intra la
cibernetică sau automatică, alţii îşi doreau jurnalism sau relaţii internaţionale. Sper ca toţi să
reuşim să ne împlinim visele aşa cum ne dorim, având această şansă de a ne putea dezvolta şi
desăvârşi în marea familie europeană. Pe mine mă pasionează informatica.
Prietenia legată în tabără continuă în prezent prin crearea unui grup de dialog pe
internet. Îmi doresc să ne revedem odată, pentru a afla dacă am ajuns acolo unde ne-am dorit
şi pentru a ne împărtăşi noile experienţe.
Ce poate fi mai interesant şi mai benefic, decât să cunoşti şi să fii cunoscut prin ceea
ce eşti pentru tine şi pentru ceilalţi!?!
Marele câştig al acestei tabere a fost, cu siguranţă, comunicarea.
Merită să trăieşti toate experienţele pe care viaţa ţi le oferă! Important este să încerci!
Mi-am încercat limitele şi am câştigat. A fost o experienţă reuşită. Nici prima şi sper nici
ultima. Cred că începe să-mi dea târcoale microbul succesului.
La ce concursuri am mai participat?!...
Poate,… în numărul viitor…
Acum, vă mai spun doar atât:
Încercaţi-vă puterile cu curaj! Nu fiţi timizi!
Succesul nu vine singur!

Robert Pufan, 12A
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