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  Editorial - Istoria recentă a cenaclului  
 

 

În mod evident se creează o conexiune aparte 

între cititor și lectura acestuia, ca o bulă de săpun 

impenetrabilă care doar oglindește relația. Ce se 

întâmplă de fapt în miezul acesteia (căci cel ce se 

scurge în pagini nu aude nimic din ce ar putea 

sparge contopirea) nu poate fi recunoscut sub nicio 

formă rațională. Ceea ce esențializează umanul 

depinde direct de accesul la lectură, creându-se un 

spațiu absolut intim, inaccesibil și inexplicabil prin 

limbaj sau expresii corporale. Orientarea către artă în 

general și scriere în particular îi definește pe tinerii 

care exersează forța și ilimitarea aparentă a lumii, pe 

cenacliști. 

Se întâlnesc în amfiteatrul școlii după orele de 

curs, regăsind spațiul intim și oportunitatea de a 

exersa acest indispensabil dialog despre literatură și 

cultură. Aici găsesc alți adolescenți asemenea lor și 

gustă bucuria aceea simplă a nesiguranței. Deschiși 

spre a descoperi, a experimenta, discută, colaborează, 

mai rar (dar util) polemizează, dezvoltă ceea ce ei 

numesc flux ideatic și schimb de perspective, 

răsfoiesc împreună, intenționează și (uneori) reușesc 

să scrie. Ești cenaclist la Haret dacă te numeri printre 

cei care (încă?) înțeleg rostul foii de hârtie, îi 

apreciezi mirosul, textura, forma; dacă aștepți cu 

nerăbdare întâlnirile de cenaclu, chiar dacă frecvența 

lor s-a redus.  

Ne-am văzut tot mai rar, putem număra pe degete 

momentele de întâlnire fizică și constatăm că am 

scris tot mai puțin. Pandemia ne-a ținut în case unde 

am citit mult, am văzut multe filme și am ascultat 

multă muzică. Paradoxal sau nu, la noi la cenaclu s-a 

scris tot mai puțin; și ne vedem nevoiți să revenim cu 

acest număr al revistei după o (evitabilă/inevitabilă?) 

pauză sub un semn al crizei. E tot mai puțină poezie, 

e din ce în ce mai puțină proză la noi, la Aspirații. 

Aici unde principiul nostru e, totuși, critica 

constructivă, ceea ce rămâne după ce tăiem e 

aproape nimic. 

 

 

 

Tăiem, rescriem. Ne despărțim iar de paragrafe 

întregi. Scriem în roșu, înverzim ce pare corect, 

subliniem cu galben ce poate fi reformulat. 

Se trezește speranța, așa cum trec toate momentele 

tensionate, se va duce și asta. Pofta de citit a 

cenacliștilor persistă, chiar și în toți anii aceștia de 

pandemie.  Îmi subliniez pasajele pe carte în sute de 

culori, îndoi paginile... S-ar putea spune că îmi tratez 

cărțile cu cruzime, când eu încerc doar să rețin ceva 

atât de frumos, care sună tuturor atât de cunoscut. 

Ne-am minți spunând că ne-a fost ușor în aceste 

timpuri; ba dimpotrivă, în umbra fiecărui articol se 

întrevăd ore întregi de citit/recitit, scris/rescris. Iar nu 

a ieșit nimic, iar e prea lung, complicat, inutil 

pretențios, sau prea succint, mecanic, nu se întrevede 

nicio emoție, iar ai vorbit mult fără să spui nimic. Ia-

o de la capăt, modifică și restructurează și dă-i o 

șansă speranței că totul va fi bine. Scuză stângăciile. 

Mai ales că limitările noastre sunt oarecum legitime, 

ne-a fost tuturor pandemie. 

Deși a fost greu și întâlnirile noastre de grup au 

fost rare, cunoscând atâtea bariere, ne-am păstrat 

optimismul, ne-am bucurat de fiecare moment de 

lectură furat din timpul pauzelor. A fost o perioadă 

care ne-a redus la tăcere, care ne-a luat cuvintele, dar 

nu și aspirațiile, visurile, cărțile. 

 Într-un alt sens, nimic nu ne poate lua ce ne 

aparține intrinsec, bucuria scrisului, frenezia 

cititului, nici măcar o pandemie. Cine ar fi crezut? 

Tinerii încă citesc, încă simt vibrația lirică și 

dinamismul exaltant al prozei. Într-o lume 

transfigurată, cenacliștii își păstrează autenticitatea, 

au mintea deschisă și rămân într-o continuă febră a 

creației. Aceasta e calea pentru a te reîntoarce pe 

făgașul normal al lucrurilor și de a conserva 

individualitatea spiritului de cenaclist de la Haret. 

Dincolo de toate, rămânem noi: gândim, creștem, ne 

ajutăm...doar suntem o echipă, echipa cenacliștilor 

pasionați de tot ceea ce reprezintă frumosul. 

 

Oana-Lia Albuleț 

Șandru Dariana-Ioana 

Clasa a XII-a D 
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Deși singurătatea este asociată, de cele mai 

multe ori, unui sentiment conotat negativ, 

copleșitor, care cufundă complet ființa în suferință 

și nefericire, aceasta poate deveni o cale 

reconfortantă de întoarcere către sine și regăsire a 

resurselor interioare suficiente fericirii, sau a 

mulțumirii cu propria persoană.  

Oamenii ar trebui să valorizeze mai mult 

tipul petrecut cu ei înșiși, să-și redimensioneze 

conceptele asupra „singurătății” și să restabilească 

acea legătură necesară echilibrului interior dintre 

suflet și minte. Constrânși de norme sociale și 

uitând faptul că prin definiție, omul are o nevoie 

intrinsecă de refacere interioară, individul a ajuns 

într-un permanent conflict cu sine, conflict tradus 

de motivații ce acționează asupra sa concomitent, 

dar divergent. Omul își dorește atât echilibru 

interior și stabilitate pe plan profesional, financiar, 

cât și bunăstare familială și socială. Astfel, se 

angrenează în mod inconștient într-un proces de 

dezumanizare, supunându-se unei robotizări 

accentuate de ciclicitatea și monotonia vieții. Ei 

bine, oamenii uită a-și lua timp pentru sine, cu 

scop reconfortant și revitalizant, sau atunci când îl 

au, îl percep într-un mod negativ, pe scurt, 

„singurătate”.  

 În viața de zi cu zi, omul e suspus 

monotoniei, stresului psihic, presiunea exercitată 

asupra sa provenind din mai multe surse: 

profesie, familie, prieteni. Șase zile din săptămână, 

apar pe străzi pseudo-oameni într-un plin proces 

al robotizării, care își îndeplinesc sarcinile, parcă 

programați, ignorând realitatea. Sfârșitul de 

săptămână, în ciuda așteptărilor, nu este rezervat 

refacerii interioare, restabilirii echilibrului cu sine, 

ci relațiilor sociale utopice, care alimentează stima 

de sine a omului cu bucuria deținerii unei imagini 

favorabile în societate. Atunci când se întâmplă ca 

 

interacțiunea cu lumea exterioară să fie anulată, 

omul nu se reorientează spre universul interior, 

conștiința împăienjenindu-se de gânduri negative, 

potențând forța de distrugere a socialului asupra 

lumii interioare, individuale.  

Într-unul dintre cele șapte eseuri ale 

volumului „Continentele insomniei”, mai exact în 

„De ce ne plictisim?”, Gabriel Liiceanu tratează 

tocmai problema omului ce nu are destule 

resorturi interioare pentru a privi singurătatea nu 

ca pe plictis și nici ca pe o prăpastie a celor mai 

negre trăiri, ci ca pe o oportunitate de 

reîmprietenire cu sine, de cunoaștere a propriei 

persoane și a structurilor interioare: „Şase zile 

omul slujeşte ceva: şi trebuie să slujească într-o 

incomodă stare de tensiune, cu inteligenţa, cu 

muşchii, cu voinţa ascuţită. Acum vine ceasul 

eliberării în distracţie. Să ne dăruim, pasiv, 

jocului, căci ne-am închinat destul muncii“, 

„munca noastră nu mai e sfinţită de nici un 

înăuntru; că duminica noastră e doar ocolirea 

acestui înăuntru, e doar distragere şi distracţie”, 

„lăsat singur, omul nu mai are ce face“? „Atunci la 

ce bun restul, dacă singurătatea nu e bună de 

nimic? Şi la fel: la ce bun şase zile oarbe, dacă a 

şaptea nu aruncă niţică lumină asupră-le?  

 Capacitatea omului de a-și lua, în mod 

voluntar, timp cu sine și de a face micile plăceri 

ale sufletului, precum cititul unei cărți, dansatul 

pe muzica ce face să vibreze fiecare celulă din 

corp, gătitul, ieșitul de unul singur la restaurant 

sau la o plimbare pentru o conectare cu echilibrul 

naturii, este o dovadă a maturității spirituale și a 

unei eficiente cunoașteri a propriei persoane. 

Poate că a asculta și a face ceea ce vine din 

interior, mai mult decât ceea ce provine din 

exterior, a comunica spre a ajunge la un consens 

cu sine și nu cu oamenii din jur, sunt niște acte ce 

  Despre singurătate și regăsirea sinelui: Un altfel de editorial  

 



NR. 30 / Aprilie 2022 A S P I R A Ț I I L I T E R A R E | 9 
 

 

 

vor aduce mult mai multe beneficii persoanei, 

întrucât este important să rămânem conectați la 

vibrația interioară și să nu ne lăsăm conduși pe 

categoricul drum al dezumanizării și al pierderii 

identității individuale.  

Până nu de mult, puneam cel mai mare preț  

pe ceea ce cred oamenii despre mine, îmi 

sacrificam nevoile lăuntrice și mă lăsam foarte 

ușor influențată de sfera socială. Se întâmpla așa 

deoarece nu eram împăcată, de fapt, cu mine, cu 

ceea ce făceam, cu relațiile de prietenie pe care le 

aveam, însă mi se părea esențial să le am, căci, în 

sens contrar „ce-ar zice lumea? Că sunt 

antisocială, tocilară, diferită”. Cred că „diferită” 

era concepția care mă mutila pe interior cel mai 

mult, deoarece nu înțelegeam că a fi diferit, a fi pe 

placul propriului sine înainte de a fi cum vor sau 

se așteaptă ceilalți, era mult mai sănătos și mai 

benefic pentru mine. Cu timpul, singurătatea a 

 

 

fost un bun prilej de autoscopie, prin care am 

reușit să îmi consolidez propria percepție a ceea ce 

sunt și a ceea ce vreau să fiu, să renunț la 

majoritatea oamenilor și m-am reorientat către 

construirea unei stime de sine bazate pe principii 

și valori adevărate, către consolidarea propriului 

caracter și la învingerea fricii de a fi singur. (Iată la 

ce bun o pandemie). Adevărul este că, atâta timp 

cât prietenul tău cel mai bun, care îți cunoaște 

toate calitățile și toate defectele, care te ajută să te 

ridici și să îți recapeți puterile, ești chiar tu, nu ești 

niciodată singur.  

Altfel spus, singurătatea este o cale de 

regăsire a sinelui, de cunoaștere a propriei 

complexități interioare și de consolidare a ceea ce 

lumea exterioară nu poate atinge și transforma 

prin puterea sa de distrugere. A fi în echilibru cu 

sine este o virtute pe care nu mulți oameni o au.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ailin Latif (n. 2005): Scanată fugitiv în mințile oamenilor, trec neobservată printre maldărele de compuși 

organici. Mă ascund în sfera mea, punându-mi clopotul de sticlă deasupra capului. Existența mă sufocă în cel mai 

euforic mod posibil. Sunt proiectată în lumea pe care mi-am creat-o cu versuri din coduri de bare. 

 

O copie a copiei originalului învechit de secole 
 

 

O singură dată mi-ai șoptit prin telefon acele cuvinte 

Pe care le-am auzit toată viața, dar niciodată de la tine 

A trebuit să vizitez munți din altă lume, 

Să călăresc spre alte universuri pentru a găsi răspunsuri pentru ceea ce nu sunt 

pentru tine 

Să mă resemnez în valurile mării și doar să mă asigur că fiecare sinapsă va face 

legăturile să nu te uite  

Scriitorii noștri 

Șandru Dariana-Ioana 

Clasa a XII-a D 
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Ai fost doar un soldat fără minte forțat să se conformeze pe frontul lumii  

Suntem o copie a copiei originalului învechit de secole 

Părinții tăi, bunicii tăi, părinții mamei mele 

Generează seturi ca niște muncitori din fabricile de uzină 

Rutina se tapetează în mințile oamenilor și brusc… 

Nu știm de ce toți suntem la fel… 
 

 

Vise artificiale 
 

 

Îmi fur gândurile  

și le vând la tarabele din piețele infecte 

Le vând copiilor care 

cerșesc dragostea străinilor. 

Speranțele îmi sunt  

lichidate de neuronii distruși, 

Distruși de timp, de aspirații și 

în final de mine… 

Încrederea îmi este dizolvată  

de corpurile pământului lichefiate  

Rațiunea a evadat demult din 

temnița craniului meu, 

Luând cu ea amintirile  

înveninate de prezența noastră. 

Amintirile distruse de frumusețea  

Ambiguității în care te scalzi 

Care mi-a tăiat aripile  

îngropate în măduva rămasă roșie 

Singura ta amprentă lăsată  

invizibilă asupra mea 

Alerg în tălpile goale pe asfaltul 

 

încrustat cu zarurile minții mele, 

Căutând un răspuns descoperit de ani de zile. 

Alerg pe cioburile lăsate de tine 

pentru a monta  

O oglindă spartă de  

tendoanele mâinilor tale  

Care mi-a oferit 

rații in vise artificiale,  

Lăsându-mă cerșind gânduri furate 

Într-un costum rămas  

mic de iubiri inserate… 
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Proiectil prolific 
 

 
Gresia rece martoră la  

Amalgamul de pete fuchsia  

Lăsate de orchestra șinelor de  

Tren pe care le-am inspectat 

Anila mi-a zis sa tac 

Nu mă face de rușine 

M-am încuiat în cufărul 

Plin de cuie 

Cutie craniană 

Pereții sunt reci 

Lemnul pocnește de la 

Atâta apă 

Sunt încovoiată în mărturii fără 

Drept de apel 

Anila mă dă cu ojă 

Mă mânjește cu roșu 

Culoarea femeilor frumoase 

Are grijă de mine până  

mă înlocuiește 

Complotează cu un ateu 

nedeclarat  

Mă lasă în baia căptușită de 

marmură 

Calc pe pavele 

Sunt îndesate cu cianură 

O ingerez și o dau la schimb 

Pe un surâs 

Ciclicitatea s-a încheiat. 

 

 

Genocid alimentar și spiritual 
 

 

Vârfurile membrelor mereu 

reci 

Fumegă pe pereții de formol  

Nimic nu este spus 

În urma expertizei medicale 

Suntem blocați în sala 

De așteptare  

Pe fundal rulează coșmarurile  

Ovarelor strangulate de  

Menstruația Evei 

Urlă într-o simfonie 

Dirijată de tipicul  

Bărbat alb pe care-l 

Numesc tată 

Care m-a aruncat în  

Clădiri educaționale  

Genocid alimentar și 

Spiritual 

Coccisul e mort 

Mă îmbăt cu pesticid  

Să opresc țiuitul picăturilor 

De lichid limfatic  

Ce-mi ies din gropile feței 

Formează un alibi 

Pentru faptele pe 

Care nu le-am comis eu 

Ci ambiția din interiorul meu 

Care freamătă să le arate 

tuturor 

Că sunt greșită 

Că sunt compromisă 

Că sunt tot ce au spus  
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Că sunt 

Exist în neant  

Mor în realitatea 

Formulelor organice în care 

voi fi 

Îmbălsămată  

Introdusă în bucăți de pânză 

Pusă în muzeu unde  

 

 

Stau și celelalte 

artefacteStricate de părinți 

Prin automutilare pentru 

Îmi înfig degetele 

mumificate în 

Tastele  

mașinii de scris 

Cerșită de onomastica 

 

 

 

Corpului meu  

Ca să exprim ceva 

Orice 

Să simt că nu sunt la fel 

Umplu foi cu sângele 

Ce reprezintă 8% 

Din masa adunăturii 

De organe puse laolaltă 

Fără sens 

 

Închisoarea de mult uitată a Europei 
 
 

Corzile rupte ale coriștilor din biserica coruptă de divinitatea banilor  

Cântă fără sunet în inima credincioșilor uitați de noi 

Se luptă în neant cu o falsă reală închipuire 

Pe care ei au transformat-o într-o alergare continuă  

Între plămânii conectați la oxigenul vândut pe plicurile murdare de atâtea mâini.  

Chipurile le sunt acoperite,  

Împiedincându-i să mai creadă în libertatea arsă de masochiștii timpurilor noastre.  

Focul stins s-a extins până în sufletele  prizonierilor  

Care fug din închisoarea de mult uitată a Europei, cerând îndurare,  

Robia ne curge prin vene, slujim un ideal uitat de decenii,  

Care și-a încheiat mandatul de dinainte să înceapă.  

Ne perindăm pe unde mai avem loc  

De stafiile încărcate cu gloanțe de veninul percepțiilor celor mai mari  

Din fostele orașe ale Daciei cucerite de Romani. 
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Eroare științifică în formă rotundă 
 

 

Adun cuvinte pompoase 

Și le pun pe tavan ca 

Să le văd când adorm 

Întăresc poziția pseudonimului 

Publicată de corpul meu 

Autor necunoscut  

Ședința de PR a organelor 

disfuncționale 

CEO o cutie de șoareci morți în 

formă de  

Minge de fotbal 

Mă joc cu ea pe stradă 

Sunt pusă portar  

Pierd 

Mă joc activity  

Mă folosesc de acele cuvinte 

pompoase 

Ca să verbalizez cu 

interlocutorul  

Deschid gura 

Cuvintele au fugit de pe tavan 

Rămân doar buzele uscate  

Șoarecii au dispărut. 

 

 

 

Taxiuri roz  
Ailin Latif 

 

Bea apă 

Așa e recomandat  

Așa se spune la televizor 

Minim 2 litri 

Mănâncă fructe și legume  

Așa spune medicul 

Și tanti Viorica de la parter 

Ieri m-a chemat la ea 

Să-mi arate poze de pe vremea când era 

Tânără 

Acum e doar tanti Viorica 

O visătoare  

Care fură apa lăsată pe scara blocului 

Azi m-a dus pe faleză să fiu pictată pe față 

Vopseaua mi-a mâncat pielea  

Lăsându-mă fără o copertă de arătat 

Tanti Viorica mi-a zis că sunt frumoasă 

Nu o cred  

Îmi jupoi pielea și îmi fac arsuri de gradul 4 

Ca să scap de imaginea închipuirii mele 
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Sparg oglinzile spunând că îmi e 

Frică de Bloody Mary  

49 de ani de ghinion  

Urlă mama 

Mâine m-a rugat să mergem în cimitir 

 

 

 

Să curățăm mormintele copiilor ei 

Îmi îngrop degetele în pământul sfințit  

Scot buruienile și fac loc pentru florile frumoase 

Tanti Viorica a plecat 

Toată lumea a plecat 

Sunt lăsată în urmă fără bani de taxi. 

 

 

 

 

 

Vanesa Constantin (n. 2006) 

 

 

 

[Fara titlu]  

Vanesa Constantin 

 
Poate-că-elf-poate-că-pitic-poate-că-mai-mult-nas-decât-ochi cu crengi de primăvară îmi alung iernile 

Poate-că-căciula-poate-că-mâinile niște frânghii albe de soare sunt legat 

Poate-că-părul-poate-că-cu-vedere-de-dreapta, cel chior de ochiul stâng îmi acoperă orizontul 

Poate-că-barba-poate-că-burta mă împiedică să privesc profund în ochi-ți și mă simt amețit 

Poate-că-văd adunături de oameni paraleli, înseriați în decalaj, fără nume și fără chip înfoiați în 

cuvinte mute, în clare supărări 

Poate-că-am un chip hidos de obscurități întunecat 

Poate-că- vreau să ies din mine și să mă adun în voi 

Poate-că-sunt doar îmbătrânit de haine pe un cuier de om 

Poate-că-giulgiurile nămetului ascunde tăceri misterioase ale căror inimi valsează pe umblet de mister 

Poate-că-panorama învolburată se limpezește în geamul de lumina 

Poate-că-reflexia sunt doar eu 
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[Fara titlu]  

 

Vanesa Constantin 

 
Mă supun în fața ta, lumină, să îmi ajung în goană întunericul, 

O năzăritură de gând neputincios de înălțare a tresărit, păsările albe din 

mine zboară spre altitudini ce nu îmi aparțin  

În pasărea asta se afla un zbor căzut 

Îți privesc adânc ochii și mă simt amețit 

Nu mi-a fost teamă să mă prăbușesc  

Vocea golului de sub picioare m-a atras, m-a ispitit în dorința căderii 

Îndrăzneala impetuoasă a inoculat un trup ce seamănă cu al tău, ca două 

picături de apă și ale căror suflete sunt invizibile 

Îmbrac tone de tristețuri în trupul meu obosit 

O ceață de iluzii m-a dezorientat, atunci un alter ego s-a contropit și am 

simțit cum curge timpul în orologiul țintind asurzitor 

Sunt doar un lunec fad pe puntea uitării, 

O mașinărie înghițită de întunericul pur 

 

 

 

 

 

[Fara titlu] 

 

Vanesa Constantin 

 

Sunt un actor pe scena propriei vieți, animat de simțul frumosului și înecat în focul vremurilor, sorb 

ape înfocate din trecut 

Roțile anilor se-nvârt pe axa vieții noastre naufragiate în mări de sentimente și liniști tulburate de-

ntristare 

O moarte falsă, de vise bântuită, unde umbra nopții mă îngropa în amintiri conștientă că îmi 

alimentez inconștientul 

Șuvoiul sufletului produce uneori vârtejuri pustiitoare și mă pierd în reveriri ce mă îndeamnă 

frecvent la trezire, începutul completării partiturii muzicale a vieții, paradisul erotic al inocenței 

desfășurat pe scara grandioasă a riscului și a amenințării iminente a morții. 
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Maria Daria Stoica (n. 2006) 
 

 

Maturizare 
   Maria Daria Stoica 

 
 

 

 

Clipesc. 

       Sângle picură pe raionul 5. Gustă din gresie și 

o sparge ca pe acadele sub greutatea sa. Cioburi 

de sticlă și cioburi de… altceva plutesc în 

învolburarea de sunete și lumini fluorescente. În 

jurul meu se împrăștie aroma difuză de Fetească, 

îmi soarbe parfumul dulceag cu ardoare, 

topește amintirea mirosului meu, vată de zahăr pe 

limba umedă a gurilor de aerisire. Ştiu că o să-l 

scuipe în noapte, pe o stea mult prea îndepărtată, 

o să-l lase să se prelingă pe lângă lună imediat ce 

eternitatea se termină.  

      Am furnici în păr. Și în urechi. Îmi gâdilă 

timpanul, îl folosesc ca trambulină și se 

împing în jos pe pavilion. Îmi împletesc 

cosițe năclăite în ceva ce n-a fost și-mi cântă 

nimicuri importante în timp ce mestecă 

hulpav fâșii de sticlă iridescentă, acoperite 

de sudoare. Se bălăcesc într-un dans juvenil 

în bălți de vin și motorină și privesc 

apropierea sfârșitului în timp ce piciorușele 

le sunt afundate în mâzga incertă de pe 

podea. 

Un cărucior lunecă alene printre rafturi, 

depășind vârtejuri colorate, fragmente bine 

sigilate de amintiri și gânduri vidate. Roțile 

scârțâie strident și caselele de marcat fredonează 

ritmurile unei electrocardiograme. Sunetul devine 

morfină, curge în aer și-l rarefiază. Îmi topește 

plămânii care acum mi se lipesc de coastele tocite, 

ca și guma Hubba Bubba din copilărie, într-o 

îmbrățișare lentă. Cutia mea toracică îmi mestecă 

plămânii ivorii cu fiecare eșec al unei 

pseudorespirații. Baloane îmi înaintează pe trahee, 

îmi gâdilă delicat omușorul și mi se lipesc de dinți. 

O să fac carii de la toate cuvintele, respirațiile pe 

care nu le-am avut. Zahărul îmi macerează 

zâmbetul. Dintre buzele trandafirii îmi plutește un 

miros fetid. Se înalță în rotocoale, plutește pe 

lângă chibrituri, se lovește de neoanele spânzurate 

de tavan. Și, în cele din urmă se strivește cu fiecare 

moleculă de înălțimea ce i-a  fost refuzată. Se 

comprimă într-o minge, asemenea celei cu care 

jucam rațele și vânătorii în copilărie și mă împușcă 

în ambii ochi larg deschiși.  

Clipesc. 

Simțurile îmi amorțesc, iar viteza 

căruciorului crește. Acea contorsionare de metal se 

apropie cu ușurință. Acum, în timp ce taie 

aerul pare aproape elastic, ca un organism 

viu. Respiră și este înfometat, măruntaiele au 

fuzionat, sucul gastric i-a erodat ființa. Oase 

metalice sunt sudate între ele, înfășurate 

strâns de plastic și carne. Devine doar un joc 

de-a mațele înurcate care a pornit de-a 

berbeleacul la vale prin viața mea. 

Strălucirea artificială îi mângâie conturile 

polimorfe în timp ce coliziunea nu mai poate 

fi amânată.  

Clipesc. 

Creier se împrăștie pe podeaua lustruită, 

jeleul meu primordial acum este mânjit printre 

rosturile gresiei. Cioburi îmi alină lobul occipital și 

vederea mi se împăienjenește, lobul frontal 

plutește într-o sticlă spartă de pălincă în timp ce 

împinge cu grație para captivă în interiorul 

acesteia. Se rostogolește galbenă, supurând alcool 

și lovește cioburi de craniu îmbibate în vin și 

motorină. Mușc din pară și las să se prelingă pe 

mandibulă, cu nesaț cioburi aurii.  

Clipesc și mă ridic, mâna mi s-a rostogolit lângă 

raionul cu portocale și mă întind spre ele. 
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  Recenzii de carte     

 
Olaru Ruxandra(n. 2005):  Dans de gânduri între două secunde; 

pierderea ritmului; repetiția pasului din urmă; pas înapoi și încă unul până la 

ultimul... Apoi înțeleg cum se joacă cu o gamă mai jos. 

 
 

ADAM ȘI EVA  
 

retextul romanului Adam și Eva e o 

scenă trăită prin septembrie 1918 la 

Iași: “Pe strada Lăpușneanu, pe o 

răpăială de ploaie am întâlnit o femeie 

cu umbrelă. Din depărtare m-

au uimit ochii ei verzi, mari, 

parcă speriați, care mă priveau 

cu mirare ce simțeam că trebuie 

să fie și în ochii mei. Femeia mi 

se părea cunoscută, deși îmi 

dădeam perfect seama că n-am 

mai văzut-o niciodată. Din 

toată înfățișarea ei înțelegeam 

că și ea avea aceeași impresie. 

Am trecut privindu-ne cu 

bucurie și curiozitate, ca și 

când ne-am fi revăzut după o 

vreme îndelungată. Nu ne-am 

oprit însă, deși am fi dorit 

amândoi. Umbrela îi alunecase 

într-o parte. Din figura ei totuși 

n-am reținut decât ochii și mai 

mult privirea. După ce am 

trecut câțiva pași, mi-a părut 

rău că nu am oprit și am întors capul. Făcuse și ea 

aceeași mișcare, îndemnată desigur de același 

imbold. Pe urmă a dispărut pentru totdeauna…” - 

Liviu Rebreanu despre roman. 

Privirile care se întâlnesc și își vorbesc reciproc, 

impresia de consens, de întâlnire unică și 

irepetabilă, jocul umbrelei rămân în memoria 

autorului. Intenția comună, urmată de o 

despărțire definitivă, este 

subliniată de scriitor. Toate 

persistă asemenea unei dorințe 

nefinalizate, explorate pe calea 

imaginației. În fond, ,,femeia’’ 

cu ochi verzi devine o muză, iar 

senzația marcantă împărtășită 

cu aceasta rămâne un punct 

culminant, repetându-se în cele 

7 vieți. Întâlnirea zdruncină 

conștiința personajului 

principal. Existențele închipuite 

și incluse de autor în roman se 

sfârșesc spectaculos căci 

,,simțământul se curmă înainte 

de a se lămuri vreo durere…”. 

 Volumul apare în 

perioada interbelică, anul 1925. 

Spiritul lui Toma Novac este 

purtat în India, Egiptul antic, 

Imperiul Babilonian, Roma antică, apoi în spațiul 

german medieval, în Franța pe timpul Revoluției, 

ajungând în Bucureștiul secolului al XIX-lea. 

Maniera în care funcționează 

P 
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adecvarea la real cu fiecare mediu evocat, care 

ancorează veridic și verosimil acțiunea îl face pe 

lector să trăiască ,,efectul de real”, în acord cu 

estetica realistă. 

Premisa operei este enunțată în incipit, fără a 

dezvălui detalii despre evoluția evenimențială. 

,,Începutul și sfârșitul între care se înșiră cele șapte 

vieți ale sufletului” duc la desăvârșirea drumului. 

După spusele lui Tudor Aleman, apropiat al 

protagonistului, romanul se poate reduce la ,,un 

fel de metempsihoză împrospătată”. Viziunea 

scriitorului reiese din impresia stranie ce cuprinde 

personajul masculin în călătoriile finalizate sau 

plănuite. Astfel, Axius nu poate înțelege motivul 

pentru care orașul Memphis îi pare familiar ,,Din 

primul moment avu impresia că a mai umblat 

cândva pe-aici. Simțământul acesta era și mai 

ciudat pentru că se împerechea cu un dor mai 

mistuitor după Servilia”. Cititorul urmărește 

radiografierea unei relații predestinate, ai 

cărei protagoniști sunt Toma care întruchipează 

tipul intelectualului și un ideal feminin inaccesibil. 

Generozitatea acestuia și inadaptarea la mediul 

său social îl definesc.  

Își menține autoritatea, nu își permite 

momente de slăbiciune, cu excepția confesiunilor 

legate de Servilia. Acesta își asociază un confident, 

singurul sfătuitor pe care îl acceptă, în ciuda 

diferențelor de perspectivă. Prietenii săi îl 

sfătuiesc să se însoare, dar Toma ezită. ,,Ești de 35 

de ani, băiete! stărui bătrânul. Trebuie să îți faci 

cuib”. Se remarcă o judecată specifică vremurilor. 

În schimb, îl urmează pe servitorul său, cu toate că 

nu aprobă comportamentul acestuia. Spusele lui 

Ululai ,,-Acum ești și tu bărbat, stapâne!” 

ilustrează viziunea tradițională asupra 

masculinității, bazată pe criterii demodate, ce se 

regăseşte în întregul roman. Nu caută să înțeleagă 

atitudinea infatuată și ostilă a partenerei, privind-

o ca pe o provocare “Trebuia s-o ia tocmai fiindcă 

e orgolioasă. Are s-o îmblânzească, s-o subjuge” . 

 

 

Soțiile personajului principal au un profil moral ce 

denotă verticalitate, curaj, determinare, însă dau 

dovadă de imaturitate sau rămân subordonate 

bărbatului, chiar dacă acesta se arată indiferent.  

Așa că, singura motivație a bărbatului este 

împlinirea iubirii. Pentru a-și atinge scopul, 

recurge la cele mai înfricoșătoare mijloace, precum 

vrăji temute, interzise. El devine singurul ce are 

capacitatea de a depune un efort substanțial spre a 

finaliza dorința comună, în timp ce ea îl urmează, 

fără a obiecta. Deși  Axius cere ca tânăra să fie 

pedepsită în mod injust, sperând că o va îndepărta 

astfel, ea nu îi atrage atenția. Trăsăturile fizice ale 

Ilenei apar conturate minuțios, în special în 

momentul recunoașterii, ceea ce poate fi doar 

parțial justificat prin experiența ce fundamentează 

romanul: ,,Întâlni niște ochi albaștri peste care 

genele lungi negre aruncau umbre, dându-le o 

întunecime viorie. În lumina lor erau moliciune și 

o văpaie ciudată. Când i se încrucișă privirea cu a 

lui Gungunum, parcă toată înfățișarea fecioarei se 

schimbă. Pe buzele subțiri încremeni surâsul 

ștrengăresc, iar ochii i se umplură de o duioșie în 

care licărea și speranța, și chemarea, și o iubire 

tulburătoare”. Ea întruchipează imaginea unei 

madone imposibil de descifrat. Deși apariția 

insolită a personajului feminin are o majoră 

însemnătate în cursul evenimentelor, ea continuă 

să rămână distantă, simbolizând împlinirea unei 

dorințe. Încercările sunt traversate în principal de 

Toma, sunt relatate mai detaliat decât esența 

relației propriu-zise. Tânăra ocupă o poziție 

privilegiată, dar de fapt insignifiantă. De altfel, 

niciun personaj feminin nu deține o funcție 

importantă în ierarhia socială sau o implicare 

dinamică în acțiune.  

 In ultimul capitol, acesta neagă categoric 

orice posibilitate a teoriei reîncarnării ,,- Am dorit 

să cunosc anume țări pentru că mă interesează și 

mă interesează pentru că am citit despre ele, 

despre trecutul lor, mai mult decât despre altele! 
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[...] Așa s-a nimerit”. O altă manifestare indirectă a 

convingerii personajului se întrevede în opinia 

acestuia față de profesiile practicate în viețile 

anterioare. Se situează întotdeauna împotriva 

statului deja deținut. Destinul de călugăr îl 

precede pe acela de doctor, în care Gaston se 

opune oricărei tendințe religioase a familiei sale și 

a societății, lucru aparent inexplicabil.  

În final, întreaga experiență de viață a 

personajului se răsfrânge asupra propriei 

conștiințe, copleșindu-l pe Toma. Gândurile sale îl 

rețin într-un spațiu intangibil, între cele două 

dimensiuni cunoscute de ființă. Revelația îl 

tulbură ,,Și dacă toate astea sunt închipuiri care s-

au smuls acuma din subconștientul meu?... De ce 

însă tocmai acuma?”.  

Se remarcă neutralitatea viziunii care se 

axează pe frământările interioare ale 

protagonistului, în timp ce portretul Ilenei se 

rezumă la trăsături fizice marcante. Printre 

 

 

atributele evidențiate ale personajelor feminine se 

numără gelozia, calmitatea, abilitățile de a 

gestiona îndatoririle casnice, subordonarea, 

frumusețea, inferioritatea intelectuală, în contrast 

cu trăsăturile bărbaților.  

,,Adam și Eva” rămâne un roman despre 

iubire, predestinare, fiind complexe prin 

substraturile de cultură și civilizație pe care le 

așează în text. Privită din perspectiva secolului al 

XXI-lea, cu toată încrederea exprimată în iubire, 

cartea devine un spațiu al stereotipurilor de gen și 

al discriminării condiției feminine. Ea se arată 

fragilă, sensibilă, trebuie protejată, nu își creează 

un plan spre a atinge scopul comun,ci doar 

răspunde la ofertele primite de Toma, deși poziția 

ei socială este superioară. În oricare dintre viețile în 

care se produce reîntruparea prin metempsihoză, 

bărbatul trebuie să rămână superior.

 

  

 

 

Klara si Soarele 
 

 

 

lara si Soarele”,  roman al 

scriitorului britanic de 

origine japoneză, Kazuo 

Ishiguro, este primul publicat după ce 

autorul a primit în 2017 Premiul 

Nobel pentru Literatură. Deosebit de 

profund, sensibil și emoționant, 

romanul oferă cititorului șansa de a 

redescoperi complexitatea umanității, 

prin intermediul perspectivei inocente 

a Klarei. 

 

Opera pune în evidență o lume 

în care, deși atât de evoluată științific, 

roboții dotați cu inteligență artificială 

apar drept soluții pentru problematica 

singurătății oamenilor. Deși în 

perspectiva multora, PArii nu erau 

considerați a fi capabili de emoții 

umane, Klara reușește să asimileze 

informații despre umanitate și devine 

un autentic model pentru ceea ce 

aceasta ar trebui să reprezinte cu 

K 

Olaru Ruxandra 

Clasa a XI-a E 

Fotocredit: libris.ro 
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adevărat. 

Totodată, prin accesul la viziunea acesteia 

observăm perspectiva ei asupra 

comportamentului uman și asupra unor lucruri 

în aparență nesemnificative pentru un om 

obișnuit. Aceasta nu definitivează trăsături sau 

stări precum: binele, răul, furia, tristețea, ci le 

percepe încadrându-le în chenare pe care mai 

apoi le analizează și pe parcurs învață să le 

concluzioneze într-o emoție finală ,,par atât de 

fericiți, am zis. Dar e ciudat, fiindcă par în 

egală măsură și triști”. 

Klara este unul dintre PArii care au fost 

adoptați de către o familie, ajungând astfel să o 

cunoască pe Josie și pe restul persoanelor din 

viața acesteia. Klara este puternic umanizată, 

ajungându-se în ceea ce o privește pe 

aceasta,  la o confuzie între ființa carnală și 

inteligența artificială.   

 Aceasta își desprinde calitățile din tendința 

către o observare permanentă și profundă a 

tuturor elementelor care o înconjoară.  Totuși, 

perspectiva ei rămâne inocentă și optimistă 

astfel încât, în momente tragice în care inclusiv 

mama si doctorul renunțaseră la speranța unei 

recuperări în ceea ce privea boala lui Josie, 

Klara nu renunță la credința în puterile speciale 

ale soarelui, în speranța pe care reușește să o 

reinstaleze în inimile tuturor celor care o 

iubeau pe Josie.   

Treptat, acest lucru a condus la 

momentul divin din camera lui Josie, când 

aceasta, complet scăldată de mozaicul soarelui, 

se vindecă. Acest roman ne reamintește prin 

viziunea Klarei cât de importantă este, în 

esență, speranța în toate etapele existențiale ale 

vieții, ne reamintește ce este deosebit la a fi 

uman și prezintă constatarea Klarei în legătură 

cu prezența unui lucru unic, în existența lui 

Josie ,,inima despre care vorbiți […] poate că 

seamănă cu o casa cu multe camere. Cu toate 

acestea, un PAr devotat […] se poate plimba 

prin fiecare din aceste camere, studiindu-le cu 

atenție una după alta, până când ele vor deveni 

ca propria casă”,  ,,Domnul Capaldi credea că 

în sufletul lui Josie nu exista nimic special, 

nimic care să nu poată fi continuat […]  eu cred 

acum că el căuta în locul greșit. Există ceva 

foarte special, însă acest lucru nu se află în 

sufletul lui Josie. Ci în sufletele celor care o 

iubeau”. 

Pe parcursul operei,  Klara niciodată nu 

renunță la speranța în misticul soare, dar este 

surprinsă într-un proces de maturizare, 

devenind din ce în ce mai familiară cu 

realitatea concretă, iar perspectiva ei suferă 

momente de transformare astfel că, în final 

aceasta privește, în timpul unei discuții cu 

directoarea, retrospectiv, dezorganizată la 

amintirile petrecute alături de Josie, iar 

perspectiva sa este una matură, în care se 

resimte înțelepciunea dobândită de înțelegerea 

sacrificiului său. Aceasta își duce misiunea la 

sfârșit, vindecarea lui Josie și protejarea sa de 

singurătate, lucru de care Rick o asigură în 

conversația lor despre dragostea surprinsă în 

desenul înrămat cu Rick si Josie ,,o să fim 

mereu împreuna la un anumit nivel, unul mai 

profund”, concomitent cu trecerea Klarei, prin 

etapele esențiale ale vieții umane. 

Nu voi înceta niciodată să 

recomand  ,,Klara și Soarele” de Kazuo 

Ishiguro, un roman care oferă o perspectivă 

inedită asupra emoțiilor și  relațiilor umane 

prin vocea inocentă a Klarei, care își pune 

întreaga speranță într-o bulă deasupra soarelui, 

ca o ramă de fotografie. 

 

 

 



NR. 30 / Aprilie 2022 A S P I R A Ț I I L I T E R A R E | 21 
 

 

 

Hai să vorbim despre cărți!
 

 

 

 Ce citești?” m-a întrebat odată o 

persoană pe care acum mi-o amintesc foarte 

vag. „Lumi” a vrut să răspundă o voce din 

mintea mea, dar limba nu a putut să 

dezvăluie o asemenea ambiguitate, așa că a 

zis, simplu și superficial „În general fantezie. 

Îmi plac și cărțile cu o morală”. Această 

întrebare, care poate părea foarte simplă și 

clară, îmi pare bizară și enigmatică. Cărțile 

pe care le citești sunt un lucru 

personal, iar mintea mi-a tradus 

întrebarea aceea precum „Cum 

gândești?” Niciodată nu îți poți 

dezvălui adevăratele sentimente 

prin comunicarea orală. Mereu 

dorești să adaugi sau să elimini 

ceva, o hiperbolă a gândirii 

omenești. Numai prin scris poți 

să fii deschis, păcălindu-ţi 

creierul că gândurile vor rămâne 

ascunse. Acum voi discuta despre 

câteva cărți pe care le-am citit cu 

adevărat, nu superficial, când 

corpul și mintea se desprindeau, 

se despărțeau, mintea fiind un 

corp dincolo de pagini, de bariera 

reală și clară. Cărțile acestea adevărate, vii, 

le citești în cele mai ciudate poziții, pentru că 

trăiești două vieți în același timp... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Stăpânul inelelor – Frăția inelului” de J. R. 

R. Tolkien 

  

Dau pagini. Îmi amintesc ca un bătrân 

ce vorbește despre tinerețe, tot ce s-a 

întâmplat. Simt o nostalgie, o melancolie 

ciudată. Când citeam această carte trăiam 

sentimentul multiplicării mai intens decât în 

altă perioadă a vieții mele. Eram un 

spectator într-o lume și personaj 

în alta, dar una era imaginară și 

una reală (oare e chiar așa?). Doar 

cât îmi amintesc ce s-a întâmplat, 

mâinile îmi transpiră cumplit. 

Tolkien a creat o altă lume, cu 

limba ei și locuitorii ei. În primele 

pagini, aceasta poate părea o carte 

de fantezie, dar încet se 

metamorfozează într-o amintire, 

într-o biografie a cuiva ce a existat 

şi în același timp, ce era viu 

pentru o persoană şi inexistent 

pentru toate celelalte. Cartea are 

acea „perioadă de adaptare”, cum 

îi spun eu, în care autorul îi 

evidențiază calitățile 

protagonistului, cititorul intră în pielea lui, 

iar personajul devine important și simbolic. 

 Ca acțiune, inelul găsit de Bilbo îi 

este dăruit lui Frodo, ce are misiunea de a-l 

distruge, pentru a împiedica revenirea 

întunericului și a lui Sauron. Frodo, 

Ce citesc juniorii? 
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împreună cu Sam, Pippin și Merry pleacă la 

drum fără să știe mai exact ce fac. Pe 

parcurs, Frodo arată că oricine, cu sprijinul 

necesar, poate face orice. Dar 

călătoria lui nu se termină în acest 

punct. Seria continuă cu încă două 

volume: ,,Cele două turnuri” și 

,,Întoarcerea Regelui”, dar vă voi 

lăsa pe voi să aflați ceea ce se va 

întâmpla. 

 

 

 „Călătorie spre centrul 

pământului” de Jules Verne 

 

 E aproape imposibil să 

citești fără să cunoști operele lui 

Jules Verne. Țin minte că de 

fiecare dată când citeam, având o 

cană de ceai lângă mine, reușeam 

mereu să o lovesc din greșeală. Relatarea la 

persoana I mă făcea să uit de corpul real, să 

am sentimentul că intru în pagini, fără acces 

la lumea concretă. Simțeam fiecare trăire a 

personajului, dar acestea se aglomerau într-

un timp mai scurt decât ar fi trebuit și o 

conglomerație de emoții apărea în sufletul 

meu. Am ales tocmai această carte pentru că, 

în spatele acțiunii (care de asemenea este 

una dintre cele mai captivante) se afla o idee 

simbolică. La fel cum personajele trec peste 

provocări, găsesc locuri și obiecte 

interesante, fiecare om trece prin aceleași 

încercări, dar sufletești, și găsește aceleași 

simboluri ce îl învie.  

Otto Liedenbrock găsește într-un 

anticariat o carte antică, care conține un 

mesaj codificat ce a fost scris de Arne 

Saknussemm, celebru explorator. Mesajul 

conținea locația intrării spre 

centrul pământului, așa că profesorul și 

nepotul său se îmbarcă spre Islanda.   

 

 

 

 

„Din capul meu” de Sharon M. 

Draper 

 

  Probabil că nu o să înțeleg 

niciodată că ideile cele mai 

puternice au un înveliș compus 

dintr-o exprimare simplă și 

prietenoasă. Această carte pune 

accentul pe dificultățile întâlnite de 

oamenii cu dizabilități, dar 

vorbește și despre simbolismul 

cuvintelor. Temele secundare 

prezintă gândurile şi adaptarea 

într-o colectivitate nouă. 

Toate aceste idei sunt prezentate prin 

gândurile lui Melody, o fată care este parțial 

paralizată și își poate mișca, cu greutate, 

doar palmele. Deși universul nu a ajutat-o 

pe Melody fizic, acesta i-a oferit o memorie 

briliantă. Fetița ajunge în clasa a V-a, unde 

trebuie să se adapteze, iar viitorul lui 

Melody este compus dintr-o combinație 

bizară de noroc și ghinion. 

 

 

 „Gradina secretă” de Frances Hodsgon 

Burnett  

 

Mereu credeam că ideile o să se 

termine, dar apăreau din ce în ce mai multe. 

Tema textului pare să fie natura, ce ajută 

omul să depășească provocările, dar pe 

parcurs apar și idei secundare – tendința 

omului de a surprinde, prietenii adevărați și 
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bucuria oferită de întâlnirea celor dragi în 

natură. Această carte este un portal către o 

lume plină de extaz, o scăpare de toate grijile 

din lumea fizică. Când citeam această carte 

eram cuprins de o admiraţie profundă, 

mereu eram surprins de cât de bine 

reproduce autorul frumusețea naturii. Marry 

Lennox este trimisă la Misselthwaite Manor 

pentru că părinții ei muriseră. Acolo, chiar 

dacă pare cea mai antipatică fetiță, aceasta 

își schimbă modul de viață. Întâlnește un 

băiat pe nume Collin, ce nu voia să iasă la 

lumină soarelui. 

 

 

„Care-i faza cu cititul?” coordonat de Liviu 

Papadima  

 

Această carte este o colecție de texte 

scrise de diverși autori pe tema 

cititului. Mereu mi-a plăcut să citesc 

seara, când totul este acoperit de o 

liniște cumplită și să simt acel vid 

care se formează în jurul meu. Când 

citeam această carte, dimineața, cât 

timp eram la școală, îmi părea 

plictisitoare. Abia așteptam seara, 

când sufletul meu se relaxa citind 

textul care era asemenea unei 

discuții cu cei mai buni prieteni ai 

mei. Această carte m-a îndreptat 

spre multe întrebări la care nu pot 

găsi răspuns: Care e prima carte pe 

care am citit-o? Când am învățat să 

citesc ?(pare că a trecut atât de mult 

timp și nu îmi mai pot imagina viața fără să 

știu să citesc).  

 

 

„ Exuvii ”de Simona Popescu  

 

„Nu citi această carte. Nu vei înțelege 

nimic din ea”. Prima întrebare pe care mi-

am pus-o a fost „De ce?” Primul lucru pe 

care l-am făcut când am ajuns acasă a fost să 

răsfoiesc cartea. Această carte m-a ajutat să 

aflu ce şi cine sunt eu. Mi-a descris perfect 

unele sentimente ciudate, pe care le numeam 

mereu „sentimente ce nu pot fi descrise”, 

deși aceasta era doar o prescurtare. Îmi 

găseam gândurile așezate și sortate de către 

altcineva, de cineva care mă putea înțelege. 

Cât timp citeam acest volum sentimentele se 

dezlănțuiau haotic, îmi dădeam sfaturi 

singur, dar peste câteva minute acestea erau 

contrazise drastic. Uneori știam că mă aflu 

în paginile acelei cărți, dar nu puteam 

accepta adevărurile sugerate. Aveam un 

sentiment că această carte fusese 

scrisă pentru mine, dar știam că 

afirmaţia era total eronată. Citeam 

foarte mult, mă căutam, căutam o 

explicație a ceea ce sunt, ce voi fi și 

ce am fost. Mi-am dat seama că și eu 

aveam aceeași tendință de a păstra 

vestigii ale trecutului meu, păstram 

texte vechi din clasa a IV-a, chiar 

dacă știam că nu le voi mai folosi 

vreodată. Un highlighter a fost 

prietenul meu în toată această 

călătorie de autodescoperire. 

Evidențiam cuvintele necunoscute și 

citatele care îmi plăceau, dar știam 

că nu le voi folosi la nimic, ci doar 

m-au ajutat să mă înțeleg. Cel mai bizar 

sentiment care a apărut este momentul în 

care emoțiile mele erau descrise cu exactitate 

în carte.  
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E ciudat să pui capăt unui text. De ce 

i-ai pune capăt? De ce trebuie să aibă cărțile 

un final? Multe întrebări fără răspuns. Acum 

realizez că nu am inclus niciun basm, dar 

măcar am un număr simbolic de cărți – 7. 

Nu știu cum să finalizez. Aș putea lăsa acest 

articol așa, să pară infinit. De ce nu? Dar 

trebuie sa respect regulile cărților. Vreau să 

mai adaug câteva fraze. Sper că v-am oferit 

cărți pe care le veți aprecia, dar, între timp, o 

să ne continuăm călătoria fără de început și 

fără de sfârșit.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILIT 
 

 
 

Lumea s-a oprit în decursul  ultimilor doi 

ani, izolarea a devenit cel mai bun prieten al 

nostru, care ne-a protejat până în prezent de 

infectarea cu virusul SARS-COV-19. Ne-am 

izolat, protejat, ne-am dat timp să ne regăsim și 

să ne cunoaștem mai bine, să ascultăm liniștea, 

să ne auzim pe noi și unii pe alții. 

Ne-am izolat și am resimțit frică, 

nesiguranță, anxietate, sentimente de 

care nu credeam că ne vom despărți. 

Timpul s-a oprit, dar literatura a 

mers mai departe.  Lumea literară a 

continuat să existe după o pauză 

parcă nesfârșită, astfel în perioada 20 

– 24 octombrie a avut loc a IX-a ediție 

a  Festivalului Internațional de Literatură și 

Traduceri - FILIT din Iași.   

  Din păcate, nu am avut oportunitatea să 

participăm fizic, dar asta nu ne-a împiedicat să 

ținem aproape de evenimente de la distanță, 

virtual, așa cum ne-am tot obișnuit.  

Pe parcusului celor cinci zile pline de 

entuziasm, au avut loc interviuri atât on-line 

cât și în format fizic, care ne-au permis să ne 

apropriem mai mult de autorii noștri preferați 

și, bineînțeles, de iubirea față de lectură.    

 Am încercat să consemnăm de 

la fața locului, atât cât ne permite 

pandemia care  ne-a învățat că putem 

să fim în locuri în care nu ne-am fi 

putut închipui. Din interiorul camerei 

mele cu norii pictați ce-mi străbat 

pereții, m-am transpus virtual în 

atmosfera festivalului 

și...                                  

  Prima zi  a deschis o multitudine de 

oportunități liceenilor ieșeni prin organizarea a 

cinci întâlniri cu diferiți autori români și străini, 

întâlniri de altfel realizate în fiecare zi ale 

FILIT-ului. Activitatea s-a numit ,,Scriitori 

Grosu Florin clasa a VI-a  

Fotocredit: libris.ro 

 

 

 Festi// valuri 
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pentru liceeni", unde elevii au avut 

oportunitatea să le adreseze întrebări idolilor 

lor literari. S-a organizat și ,,Atelierul de spus 

povești" care i-a avut beneficiari pe elevii din 

ciclul primar și gimnazial, reprezentând o 

sesiune de lectură și joc de storytelling pornind 

de la povestea din Nightbooks, captiv în 

poveste, având-o ca inivitată pe Alexandra 

Popa și moderat de Iulia Dromereschi. Unele 

dintre multele ateliere la care aș fi vrut să pot 

participa sunt cel de jurnalism participativ 

moderat de Iulia Dromereschi, ,,Întâlnirile 

Alecart", unde au fost invitate scriitoarele 

Adela Greceanu și Alina Nelega, cea din urmă 

fiind una dintre autoarele mele preferate. La 

acestea se adaugă întâlniri și dezbateri la Casa 

Muzeelor, Casa Copilăriei transmise online din 

Palatul Copiilor din Iași, Casa Fantasy - 

umanism și transumanism în literatura fantasy 

și science-fiction și întâlniri ale clubului Logos, 

care vor fi desfășurate pe toată perioada 

festivalului. 

 Unul dintre cele mai interesante 

evenimente organizate de FILIT îl constituie 

,,Scriitori în Centru", invitate fiind poeta Muriel 

Augry care  este de asemenea și eseistă, 

nuvelistă, doctor în filologie în cadrul 

 

 

Universității Sorbona din Paris și scriitoarea și 

traducătoarea Cornelia Golna, care și-au 

prezentat operele, urmând o discuție foarte 

captivantă.  

 Această zi s-a încheiat cu așa numita 

seară FILIT: Suntem cei mai frumoși din orașul 

acesta, întâlnire ce a avut loc în interiorul 

Teatrului Național ,,Vasile Alecsandri" Iași, 

făcându-și apariția pe scenă Ion Barbu, Dan 

Coman și Viorel Ilișoi. Numele acestei seri 

„Suntem cei mai frumoși din orașul acesta” ia 

ființă pe pereții Muzeului Poeziei de la Casa 

Muzeelor Iași, unde între instalații artistice, 

pornind de la poeziile scriitorilor, există o 

oglindă pe care stă scris poemul lui Radu 

Stanca ,,Sunt cel mai frumos din orașul acesta”. 

  

 

 

„Sunt cel mai frumos din orașul acesta,  

Pe străzile pline când ies n-am pereche, 

Atât de grațios port inelu-n ureche  

Și-atât de-nflorite cravata și vesta. 

Sunt cel mai frumos din orașul acesta. 

Seara începe prin parodierea poemului lui Radu 

Stanca de către Viorel Ilișoi, ca mai apoi Dan 

Coman să recite un poem de o intesitate aparte. 

Tulbur peste măsură  

Nu cunosc pe nimeni care să-mi reziste  

Sunt un bărbat cum nu vă puteți imagina 

Ca să nu plesnesc de spaimă  

Mă izbesc de o mie de ori de perete 

Însă nu vă arăt   

Nu arăt nimic nimănui 

Sunt un bărbat teribil  

Sunt un bărbat cum nu vă puteți imagina  

Bat ca descreieratul din inimă 

Cade în mine și mă umple de groază  

Nu rămâne nimic în afara respirației năucitoare 

Inspir  
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Expir 

Expir  

Expir  

Toată forța mea mă încântă într-atât încât fac 

spume 

La zeci  

La sute de kilometri în jur  

Nimic altceva decât spumele acestea 

Gata să pulverizeze pământul 

Într-adevăr tulbur peste măsură 

Nu cunosc pe nimeni care să-mi reziste 

Însă nu vă arăt  

Nu arăt nimic nimănui.” 

 

 

A doua zi de FILIT se caracterizează mai 

ales prin traduceri în cea mai mare parte a sa, 

consolidând caracterul internațional al 

festivalului. Scriitori de o anvergură 

incontestabilă precum Jean Marc Turine, care 

și-a prezentat noua sa lucrare, ,,Teodora, fiica 

fluviilor", și Ștefan Manasia cu romanul său, 

,,Cronovizorul" și-au făcut apariția în cadrul 

evenimentului ,,Scriitori în Centru". Olga 

Ștefan, scriitoare și profesoară de limba și 

literatura română, alături de Cristina 

Hermeziu, scriitoare și jurnalistă, au realizat o 

 

 

discuție despre importanța poeziei din ultimii 

doi ani, și a literaturii în școli, la care publicul 

le putea adresa întrebări autoarelor. Cornelia 

Golna este prezentă și de această dată prin 

expunerea mai amănunțită a romanului său, 

,,Eroii pătați" în cadrul interviului ,,Cum viața 

și ficțiunea se întâlnesc". 

Evenimentele dedicate adolescenților din 

învățământul liceal și copiilor în incinta 

Palatului Copiilor sunt, de asemenea, prezente 

și în această zi, bucurând prin literatură și 

creație tinerele suflete. Iubitorii de limbă 

franceză s-au bucurat de un dialog cu Pascal 

Janovjak, citindu-se texte exclusiv în franceză. 

Momentul cel mai așteptat este întâlnirea cu 

scriitorul portughez José Luís Peixoto în dialog 

cu Robert Șerban. Domnul Peixoto a răspuns 

întrebărilor adresate de către public, principala 

curiozitate fiind cum este viața în momentul în 

care reușești să devii exclusiv scriitor. Autorul 

ne răspunde cu căldură că este un drum foarte 

lung, din care a învățat ,, că nu tebuie să trăiești 

din cărți, ci din scris". 

  

 Punctul culminant al festivalului l-a 

constituit ziua a treia, mai specific evenimentul 

de seară, Noaptea albă a poeziei, care a devenit 

o tradiție la FILIT Iași. Și, deși anul acesta a 

venit cu destule restricții pentru organizatori, 

în ceea ce privește timpul de desfășurare al 

unui eveniment, locul și numărul de spectatori, 

poezia s-a cuibărit fără nici o restricție în 

inimile iubitorilor de literatură, fie ei cititori 

sau scriitori, traducători, jurnaliști culturali. Cu 

toate acestea a fost o seară magică, plină de 

emoție, în care au participat 23 de poeți, 

inclusiv patru invitați din Croația. Vizionat on-

line, unul dintre momentele mele preferate din 

această seară a fost cel al Mirunei Vlada, care 
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performat poemul „acel neverosimil cuvânt 

ma-ma” din noul său volum ,,Prematur", care 

m-a încântat profund prin expunerea unor 

emoții nemaiîntâlnite de mine până acum, fiind 

abia acaparată din toate punctele de vedere de 

lumea poeziei contemporane din care nu aș 

vrea să ies prea curând. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„poate că în acel moment la maternitatea Giulești a început 

frenezia asta a ta cu reciclarea 

îți puseseră în brațe o fetiță de nota 10 la testul Apgar în 

ciuda pumnilor imaginari dați de mine în burtă era primul 10 

din viața mea de viitoare premiantă compulsiv-obsesivă 

în ciuda dorinței ca ea pur și simplu să se resoarbă înapoi în 

ovarele tale neprimitoare 

o fetiță care nu-ți va putea spune „mama” aproape niciodată 

deșteaptă foc dar cu un soi de retard emoțional de conectare 

ca un smartphone hiperperformant dar conceput fără 

posibilitate de alimentare la curent electric 

o fetiță-obiect pusă în brațele tale cu forța de un bărbat fără față 

pe care ai încercat permanent să o reciclezi 

de la tine am și obsesia asta cu asortarea culorilor  

și combinarea culorilor cele mai neverosimile  

e o formă de cruzime în asortarea culorilor și tu te arunci 

mereu cu capul înainte în combinații de haine și eșarfe și 

bijuterii de tot felul 

m-ai făcut să am zeci de colecții să am casa plină de colecții 

de obiecte de care să mă las folosită 

mereu am niște mărgele potrivite pebtru orice combinație  

sunt gata asortată cu orice pierdere” 
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De asemenea, Elena Vlădăreanu a avut un 

moment de o intesitate maximă, greu de trecut cu 

vederea, prin recitarea unui poem ,,scos din 

arhive". 

 Penultima zi de festival s-a axat pe 

evenimente cu temă feministă precum cel moderat 

de Alina Purcaru cu Mihaela Miroiu, Simona Sora 

și Ema Stere. Mihaela Mirou a fondat primul 

program doctoral de științe 

 

 

politice de la noi, primul masterat de studii de gen 

și nu în cele din urmă primele cursuri de teorie 

feministă din România. Întâlnirea a avut ca scop 

comentarea cărții Simonei Sora, ,,Complezență - 

Musafir pe viață", descoperirea filozofiei 

feministe, complacerea femeilor în statutul de 

victimă și, bineînțeles, literatura a debutat în prim 

plan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cronică de film                                                                         
 

Ioana Barbu(n. 2007): continui să exist paradoxal între numere 

și cuvinte, la limita dintre rațiune și simțire, dintre haos și solitudine. Refuz 

să recunosc realitatea așa cum este ea, tind să subliniez pasaje despre infinit 

și beatitudine eternă ca să îmi alimentez sufletul de visătoare. Gravitez în 

jurul a ceea ce citesc și ce scriu. 

Les Choristes 

 

 

părut în anul 2004, „Les Choristes”, 

film musical, comedie dramatică, aflat 

sub regia francezului Christophe 

Barratier, marchează debutul glorios al acestuia 

în lumea cinematografică urmărind povestea 

înduioșătoare a unui cor de băieți care ia 

naștere într-un internat din Franța anilor 50’. 

Producția este o adaptare a filmului lui Jean 

Dréville din 1945, „La cage aux rossignols”, și a 

fost laureată cu numeroase premii atât la 

festivaluri naționale, cât și internaționale, fiind 

de menționat îndeosebi nominalizările de 

 

 

valoare la Premiile Oscar pentru cel mai bun 

film străin și cea mai bună melodie originală.                

 Începutul filmului este unul brusc, aproape 

frapant, redat prin subita veste a morții mamei 

lui Pierre Morange, un dirijor de succes de o 

vârstă înaintată ce pare a fi, conform steagului 

ce flutură chiar în cadrul de debut, în America. 

Înmormântarea femeii îl aduce pe Pierre înapoi 

în Franța, în casa și pe pământurile natale. 

Atunci când îi deschide ușa căminului său lui 

Latif Ailin clasa a X-a B 

Foto credit: 

https://www.facebook.com/filit.iasi/   
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Pepinot, un prieten din copilărie de la Fond de 

l’Etang (Pond Bottom), internatul în care și-au 

petrecut anii de școală, se pun temeliile unui 

nou plan narativ situat în vremea când cei doi 

erau doar niște băieței. Pepinot îi oferă lui 

Pierre jurnalul fostului lor pedagog, Clement 

Mathieu, rol interpretat de Gerard Jugnot, 

dezvăluind cu o nostalgie autentică: „Este 

povestea lui și a noastră de asemenea”. 

         Odată cu citirea din însemnările lui 

Mathieu, acesta devine protagonist al 

producției și sunt surprinse începuturile sale în 

calitate de pedagog nou-venit la Fond de 

l’Etang, în urmă cu câteva decenii. Astfel, 

filmul devine o evocare 

transfiguratoare și o rememorare a 

unor vremuri pierdute, dar mai 

presus de aceasta, povestea unui 

om relevată de cei asupra cărora și-

a pus amprenta. Cel de-al doilea 

plan narativ pune în valoare 

motivul internatului ca un topos al 

neliniștii, idee acutizată de culorile 

reci și tenebroase din primele 

cadre, vremea pare să capteze 

singurătatea și atmosfera sumbră 

de la Fond de l’Etang. Școala pune 

în valoare componenta istorică a 

filmului, valorificând problematica metodelor 

timpurii de implementare a educației: motivul 

„carcerei”, locul în care copiii sunt trimiși la 

cele mai mici abateri, pedepsele dure date de 

directorul Rachin (François Berléand), 

principalul antagonist al producției, conturează 

o latură ușor brutală a filmului. Astfel, Mathieu 

ajunge într-un loc neconvențional, aproape 

înfiorător, o școală cu         un regim dictatorial 

care funcționează pe un principiu rudimentar, 

menționat frecvent de-a lungul filmului, 

„Acțiune și reacțiune”, dar mai presus de toate, 

un loc al durerii. Un loc în care 

 

 

își duc traiul copii cu povești de viață 

tumultoase, copii asupra cărora se răsfrâng 

adevărate tragedii de familie: Pierre, care este 

numit de unul dintre învățători „O față de 

înger, dar are pe necuratul în el”, a cărui mamă 

nu își poate permite să îl crească, Pepinot, un 

copilaș căruia războiul i-a luat din brațe ambii 

părinți pe care încă îi așteaptă în fiecare 

sâmbătă.  

         În centrul unei astfel de lumi cenușii, o 

lume consumată de războaie și o dorință 

profundă de a domina, o lume și o școală ce 

pare a fi fără speranță, Clement Mathieu își 

pune o întrebare: „Chiar nu se poate face nimic 

cu acești copii?” și întemeiază un 

cor de băieți cu elevii săi. Este o 

producție cu și despre muzică, 

liantul dintre noi care ne poate 

aduce aproape unii de alții și ne 

poate oferi o rază de lumină într-un 

pustiu întunecat. Mathieu 

descoperă un talent nemaipomenit 

în Pierre: „Vocea lui e un miracol, o 

promisiune rară a unei înzestrări 

muzicale de excepție” și o 

încurajează, oferindu-i ajutor 

totodată, pe mama copilului să îl 

înscrie la o școală prestigioasă de 

muzică de la Lyon. Astfel, este abordată și 

tematica unei idile, care însă nu se împlinește, 

sentimentul fiind doar de partea lui Clement. 

Coloana sonoră, compusă de Bruno Coulais, 

are un dinamism aparte, pus în valoare de 

vocile calde și luminoase de copii oferind 

filmului un plus semnificativ de jovialitate și 

inocență. Pentru copii, pedagogul devine mai 

mult decât un simplu profesor, ci chiar un 

mentor de excepție care știe cum să îi motiveze 

și să îi inspire spre bine. Învățătorul dezvoltă o 

iubire și afecțiune pură pentru elevii săi, 

simțind nevoia de a-i proteja atunci când cei 
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mari vor să îi rănească. 

         În încheiere, Clement este concediat de la 

Fond de l’Etang ca urmare a unei expediții în 

care duce copiii când directorul este plecat. În 

timpul expediției, internatul ia foc, poate un 

simbol al unei eliberări figurative, al purificării, 

al unui nou început atât pentru profesori cât și 

pentru elevi. La plecarea sa, deși le este interzis 

să îl privească pe Mathieu, copiii îi aruncă 

acestuia avioane de hârtie pe care însemnează 

fiecare câte un mesaj în semn de recunoștință 

pentru bunătatea pe care le-a arătat-o în timpul 

lui scurt, dar plin de însemnătate, la școala lor. 

El le adună în valiză și le prețuiește, amintiri 

ale unei familii care a fost odată și care va 

rămâne mereu cu sufletul- eveniment ce 

concluzionează frumos un capitol din viața 

coriștilor. Sunt dezvăluite aspecte precum 

faptul că Pierre urmează calea pe care l-a 

îndrumat pedagogul și merge la Institutul de 

Muzică de la Lyon, directorul Rachin și 

metodele sale abuzive sunt denunțate de restul 

 

 

profesorilor, iar acesta este concediat. În 

ultimele cadre, îl vedem pe Mathieu pe punctul 

de a urca într-un autobuz și de a părăsi Fond 

de l’Etang. Din pădure apare Pepinot, 

rugându-l să îl ia cu el scoțându-se în relief 

frumusețea relației dintre cei doi, pedagogul 

devine o figură paternă pentru cel mai mic 

copil din internat. Cu o oarece notă de ironie și 

umor, ziua în  

care Clement Mathieu îl ia cu sine pe Pepinot 

este chiar sâmbătă. 

„Les Choristes” însumează, deci, toate 

toate ingredientele unui film reconfortant de 

familie, ce poate fi văzut, apreciat și perceput 

diferit de oameni de toate vârstele. Este un film 

despre solidaritate, despre oameni mici cu 

suflete mari, despre valorificarea frumosului și 

despre arta de a cânta împreună într-o singură 

suflare și inimă, o bijuterie cinematografică 

care te înalță pe culmile unei purități 

copilărești autentice. 

  
Un scriitor reprezintă ceea ce scrie. Un 

cenaclist reprezintă ceea ce citeşte, respectând 

armonia creată dintre scris si citit. Proaspete eleve 

intrate în rândul cenacliştilor şi în rândul elevilor de 

la Haret, ne dorim să descoperim cât mai multe 

secrete ascunse printre gândurile celor care ne 

înconjoară. Să punem în valoare calitațile celor 

despre care scriem, să percepem un nou univers al 

literaturii contemporane, din care scriitorul Bogdan 

Pascal face parte, creând astfel o piesă a artei literare 

surprinsă într-o ipostază clară, cuprinsă de părerile 

şi argumentele proprii. Artistul este una cu arta sa, 

iar Bogdan Pascal reuşeşte să trasmită, prin volumul 

său de poezii, o experiență frumoasă pentru fiecare 

cititor. Completând un cosmos al realizării şi al 

pasiunii, autorul întrepătrunde mici fragmente ce 

cuprind emoțiile şi trăirile proprii, reuşind să 

construiască o poveste de dragoste dintre artist şi 

arta sa. Volumul său oferă o nouă perpectivă literară, 

ce ne-a surprins de-a lungul lecturii. Astfel, mânați 

Barbu Ioana-Steliana 

clasa a  IX-a B 

 

Literatura e mărturisire - Dialog contemporan cu Bogdan Pascal 
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de curiozitate şi aspirație, am decis să îi adresăm 

câteva întrebări scriitorului Bogdan Pascal, dorindu-

ne să aflăm ce stă la baza originalității acestuia, 

experimentând şi descoperind noi tipuri de stiluri 

literare:  

 

 

1. Care este prima experiență care v-a apropiat de 

poezie și ce v-a motivat să deveniți scriitorul de 

astăzi? 

 

Nu sunt convins că de poezie te apropii prin 

prisma experienței, poate doar prin acele momente 

rare de intuiție care spun că experiența în sine, nu va 

fi niciodată de ajuns. Rămâne mereu, în posibilitatea 

noastră de a fi, un rest, un miez, care, deși s-ar putea 

propune experienței, nu va fi niciodată experimentat. 

Poezia începe, cu nostalgia unei libertăți originare, 

căreia i-am sucombat în existență. De poezie te 

apropii prin înțelegere, crești odată cu ea, înțelegând 

că lumea, realul, vor fi mereu creionate în interiorul 

unui orizont de mister. E ca o chemare, de a fi și 

altceva, mai intim, mai complet, dacă o urmezi, devii 

transformat, cu încetul. Poezia, ca și omul, are nevoie 

de sens, locuiește, în primul rând, într-un nod de 

înțelesuri cărora vrei să le deslușești noima. 

 

 

2. Cu aproape doi ani în urmă, a fost publicat un 

articol privind lansarea cărții dumneavoastră 

"Cântec promis". Articolul dezvăluie faptul că 

obișnuiați să scrieți din studenție fără a publica 

nimic. Ce anume vă oprea din a publica munca 

dumneavoastră? 

 

Nu mi-am dorit niciodată să public, am scris 

poeme în studenție mai ales în scrisori către prieteni, 

erau parte din lumea mea de atunci, nu le luam în 

serios, doar ca pe mărturisirea liberă a unor lucruri 

trăite. Cred că acum se publică prea ușor, că lumea 

literelor a devenit mai zgomotoasă, fără ca prin asta, 

să capete și conținut. Poate a fost și teama de a nu 

adăuga prea mult acestui zgomot. 

 

 

3. Din moment ce ne adresăm unui public 

adolescentin ce tinde să prioritizeze tehnologia în 

defavoarea literaturii contemporane, am vrea să vă 

adresăm următoarea întrebare: cum ați introduce în 

rutina adolescentului obișnuit  obiceiul de a citi 

literatură contemporană ? 

 

Pofta vine mâncând, așa că, pentru aceasta, 

experiența lecturii ar trebui să fie una plăcută, căutați 

un autor care să vă răspundă la întrebări sau măcar 

să pună aceleași întrebări ca dumneavoastră. Căutați 

să înțelegeți modul autorului respectiv de a privi 

lumea, de a se regăsi pe sine în ea. Literatura e 

mereu o mărturisire, o mărturie a umanului, un 

semn lăsat de o conștiință pentru alta, un reper pe 

calea devenirii umane, așa cum ne-o asumăm fiecare. 

 

 

4. Aveți un oarece ritual pentru scris? Noi avem la 

revistă un articol Tabietarzii în care descriem 

tabieturile noastre când scriem. Sunteți un astfel de 

tabietard când vine vorba de scris? 

 

Nici un ritual. Sunt o fire introvertită, uneori 

atenția mea transfigurează spontan ceea ce mi se 

întâmplă în lume, mie sau în imediatul meu, acest 

lucru e de ajuns. Poezia este o narațiune alfel, 

aproape nondiscursivă, despre o altă înțelegere a 

realului, e un semn al libertății umane. Nu am 

preferință pentru un stil anume, îmi plac formele fixe 

în poezie, le consider un exercițiu bun pentru 

apropierea de limbaj, limbajul fiind oglinda și 

instrumentul principal al ființei noastre, dar, la fel de 

mult prefer să mă exprim liber, atât cât este permis... 

 

 

5. Regula principală a cenacliștilor este „Nu există 

scris fără citit!”. Fiecare cititor își alege cărțile după 

anumite criterii. Pentru dvs. care sunt acestea? Ce 

apreciați mai mult: emoția sau povestea? 

 



NR. 30 / Martie 2022 A S P I R A Ț I I L I T E R A R E | 32 
 

Există o diferență, funcțională, între cultură și 

civilizație, cultura poate crea civilizație, dar 

civilizația în sine, automatizată, nu va crea decât 

subcultură. Subcultura consumerismului, de pildă, 

specifică momentului actual al civilizației noastre, 

pune accentul pe senzație, pe stimularea compulsivă. 

Emoția, înseamnă mult mai mult, înseamnă să 

integrezi realitatea care ți se propune, prin prisma 

unor indicii, să o filtrezi, iar aceste filtre sunt 

reprezentate de elementele culturale, care ne ajută să 

situăm valoric un lucru, fapt sau altul. Emoția și 

povestea se întrețes, pentru că ambele sunt posibile 

doar într-o lume plină de înțelesuri, într-o lume vie, 

nu într-o lume a mecanicii senzoriale sau formalizate 

sec. Pentru aceasta, literatura e importantă, arta e 

importantă, cultura e importantă. 

 

6. Propuneți trei cărți care considerați că ar fi 

necesare în viața adolescentului de azi. Considerați 

că unele cărți ne pregătesc emoțional, psihologic 

pentru următoarele etape ale vieții? Ce carte/cărți 

a/au avut un impact mare asupra dvs, asupra 

personalității dvs? 

Nu pot generaliza, pentru adolescenții de azi, 

dar, cred că au nevoie de repere în care să se 

regăsească. Niciodată nu e un moment perfect să fii 

adolescent, cum niciodată nu e un moment perfect să 

fii om în lume, cu toate acestea, putem alege ce vrem 

să fim sau credem că suntem, iar pentru asta, iarăși, 

cultura, miturile, sunt importante. Aș recomanda, 

trei titluri: Mircea Eliade, Mituri, vise și mistere; 

Heinrich Zimmer, Regele și cadavrul; Milorad Pavić, 

Dicționarul Khazar, asta așa, la îndemână, dar, îmi e 

greu să cred că, pentru devenirea unui adolescent nu 

pot avea valoare poemele lui Rumi, rubayyatele lui 

Khayyam sau Bhagavad-Gita. 

 

7. Domnule Pascal, volumul dvs. de poezii denumit 

„Fără timbru” are o notă de originalitate și 

sensibilitate greu de găsit. Credeți că acesta poate fi 

înțeles ușor de adolescenții generației noastre? 

Rareori e ușor să înțelegem ceva, nu? Acest 

lucru se întâmplă odată cu acumularea de 

cunoaștere, de autocunoaștere. Am autori asupra 

cărora revin cu plăcere, de fiecare dată înțeleg ceva 

mai mult, fie că e vorba de Stănescu sau Neruda. Am 

căutat să readuc în actualitate emoția în sine, să 

reamintesc sensurile ei, orizonturile ei, faptul că 

suntem inevitabil îngemănați cu mitul, faptul că 

suntem. E o mare bucurie să știi că ești, poezia poate 

începe cu bucuria, cu uimirea. 

 

8. În poezia „Uneori”  definiți dragostea. Ne mai 

puteți oferi o altă definiție? Credeți în 

dragostea  trecătoare sau eternă? Este dragostea o 

etapă importantă a vieții ? De ce? 

Am spus acolo că dragostea e puterea care 

vine din nimic și face lucruri întregi să se întâmple, 

adică am vorbit despre reîntregirea interioară, 

intimă, prin sens, prin sensul înțeles care, doar atunci 

devine întreg. Nu poate exista nimic fără sens, nu 

putem negocia cu existența faptul că suntem, pentru 

că, deja suntem, rămâne să alegem, să aprofundăm 

cum suntem. Iar dragostea, urmează, în viziunea 

mea, aceste repere abisale, arhetipale, despre cum 

suntem, cine suntem, fiecare dintre noi o taină, cu 

cheia la gât, în propriul lui drum spre casă, o taină 

care merită respect și care are demnitatea ei. 

Dragostea nu poate fi o etapă, poate atunci doar, 

când o confunzi cu raptul metabolic, cu apăsarea 

pedalei motorului social în căutare de statut erotic 

acceptat, dar acestea nu ar fi vreodată dragoste. 

Despre dragoste, îl cred pe Shakespeare, în sonetul 

CXVI.  

9. Cum ne puteți descrie situația în care ne aflăm din 

cauza pandemiei? Spuneți-ne o singură emoție/stare 

care considerați că descrie cel mai bine pandemia. 

Teama. Și înstrăinarea de noi înșine, ruperea omului 

de natură, recurgerea la panacee promise, artificiale, 

uitarea faptului că suntem ființe vii, menite să 

trăiască și să moară. Lipsa de sens a omului modern, 

în lumea demitizată, mecanicizată social, îmbrăcată 

în teamă.  
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10. Aveți vreun gând anume pentru liceenii de azi 

care cred în literatură și frecventează un cenaclu? 

Da: să își mențină sufletele vii, să țină 

aproape de literatură, de artă în general. Să fie 

responsabili cu privire la propriile lor persoane, așa 

vor fi mereu liberi. Și să aibă încredere în ei, în 

propria lor umanitate, să cultive binele și prietenia și 

să pornească devreme în căutarea înțelesurilor 

adânci. 

Vă mulțumim,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

roaspete cenacliste și haretiste am 

pornit în cercetarea coridoarelor 

noului liceu cu speranța de a găsi cât 

mai multe cupluri. Spre surprinderea 

noastră chiar am găsit la fiecare colț și am stat nu 

foarte departe de ei, în mod discret, pentru a-i 

analiza. Ne-am uitat atente la fiecare cuplu, 

cercetând și cel mai mic detaliu. Ținutul de 

mână, micile sărutări pe frunte, pe obraz și pe 

buze, îmbrățișările lungi și strânse, vorbele dulci 

sau micile certuri de cupluri sunt aspecte pe care 

le-am văzut la toți și nu ne puteam decide pe 

P 

Romeo & Julieta made in CDSH 

Cozma Iuliana Bianca, clasa a IX-a B 

 

Adam Maria Irina, clasa a IX-a B 
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cine să alegem pentru a „interoga”. Până când i-

am văzut. Se uitau unul la altul cum nimeni 

altcineva nu o făcea. În sfârșit am găsit un 

Romeo, dar și o Julieta cu o poveste la fel de 

frumoasă și pasională. Doi tineri îndrăgostiți 

până peste cap duc o relație de 2 ani și 6 luni, 

zile în care își sunt alături mereu, se completează 

unul pe celălalt și creează noi amintiri. Iubirea 

lor indestructibilă ne-a atras atenția și astfel am 

decis să le aflăm secretul prin care duc o relație 

de invidiat, putem spune. Secretul: nu este nici 

un secret. Cei doi ne-au mărturisit că nimic nu e 

imposibil atunci când chiar îți dorești, iar 

comunicarea trebuie pusă pe primul loc. Dorim 

să vă prezentăm în continuare felul în care s-au 

privit pentru prima dată  și cum se privesc în 

continuare. 

 

Perspectiva lui Romeo: 

 

Romeo și Julieta? N-aș zice că povestea 

noastră de dragoste ar fi o tragedie, dar a fost 

cu adevărat dragoste la prima vedere. Din 

momentul în care am văzut-o pentru prima 

dată, ceva în mine s-a mișcat. Țin minte exact 

momentul. Era vară, tocmai ce ieșisem afară să 

mă văd cu niște prieteni. Eram cu aceiași 

prieteni în fiecare zi, nu mă așteptam ca acea zi 

să fie într-un fel diferită. Stăteam pe băncuțe în 

fața unui bloc împreună cu ei. Unul dintre 

aceștia întârzia, așa că îl așteptam. Când a 

apărut în urma lui se aflau încă două fete. Una 

dintre ele era o prietenă veche a acestuia cu   

care nu se mai întâlnise demult, dar cealaltă 

mi-a atras atenția încă din prima secundă. O 

fată cu chip luminos, un zâmbet cald și blajin, 

ce mi-a pătruns în suflet în doar câteva minute. 

Ochii săi căprui parcă îmi căutau privirea 

timid, sclipirea ce îmi atrăgea atenția și îmi 

provoca roiuri de fluturi în stomac parcă îmi 

paraliza orice mișcare. Un păr   lung ca o 

mătase fină își purta pe umeri. Inima începuse 

să-mi bată nebunește, o simțeam cum bătea în 

ritmul inimii ei. Mă uitam la buzele ei pline, de 

un roz palid și mă găseam pierzându-mă în 

gândurile mele, imaginându-mi cum mi-aș 

simți buzele lipite de ale ei. Cum i-aș putea 

simți trupul atât de aproape de al meu, să-i 

simt căldura cu fiecare atingere. Respiram 

același aer, respiram aceeași dragoste. Simțeam 

că trebuie să-i cunosc fiecare parte din suflet, 

să-i intru în fiecare cameră a inimii sale.  

 

Perspectiva Julietei: 
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Felul în care ne-am cunoscut poate părea banal, 

ca orice cuplu adolescentin, dar simt că la noi a 

fost altceva, ceva mult mai special. O zi ca 

oricare alta s-a dovedit a fi cea mai minunată zi 

din viața noastră. Chiar putem asocia balul din 

Romeo și Julieta cu acea zi pentru ca nici unul 

dintre noi nu aveam habar cine suntem și 

destinul a decis să ne aducă în același loc 

pentru a ne îndrăgosti imediat. De o singură 

privire a fost nevoie și deja simțeam că-l cunosc 

de o viață întreagă. Ochii lui albaștri mi-au 

invadat imediat sufletul. Nici nu a realizat că 

pentru câteva secunde a înlemnit și încă îl mai 

tachinez cu asta acum. Amândoi timizi, 

trăgeam doar câteva priviri fără să ne vedem 

unul pe celălalt până când ni s-au intersectat 

privirile și i-am citit sufletul. Atunci am zis că 

el este alesul.  El este cel care îmi va aduce 

fericire, el este cel care îmi va aduce liniște, dar 

cel mai important el este cel care îmi va oferi 

iubire. Nici nu mai simțeam fluturi în stomac, 

eram deja sigură că vom avea un viitor strălucit 

și intuiția îmi confirma asta, iar acum faptele 

lui, faptele noastre îmi confirmă. Voiam să fiu 

doar eu cu el, să vorbim zile, nopți întregi fără 

încetare, voiam clipe de tăcere în care să uităm 

de tot și toate, voiam să râdem până nu mai 

putem, să plângem până ne descărcăm total de 

probleme. În brațele lui mă simt cel mai în 

siguranță, iar sărutările lui pe frunte mă duc 

într-un cu totul alt univers. 

      Se pare că intuiția Julietei nu a înșelat-o. 

Din fericire povestea lor nu s-a încheiat, iar 

familiile lor se înțeleg foarte bine. Le urăm un 

viitor strălucit împreună și să se iubească la fel 

de frumos cum o fac acum pentru că iubirea 

adevărată nu moare niciodată. 

 

 

 

 

 

  Panseurile unui cititor care se visează lector   
 

     

 

 

oemul “Morgenstimmung” de T. 

Arghezi se remarcă prin trasarea ideii 

poetice privind erosul drept element ce 

transformă ființa umană, oferă speranță. 

În acest sens, contururile operei se extind, 

cuprinzând orizontul nelimitat al produsului 

ființei compus din pulsiuni. Poemul îmbină cele 

două direcții ale viziunii creatoare. Eul nu crede în 

emoția iubirii, însă ea oferă credință în procesul 

destructurării minții, actualizându-se prin 

intermediul imaginarului artistic realizat prin 

mijloace artistice. Mai mult decât atât, poemul se 

încadrează în sfera lirismului erotic subiectiv, 

având loc intruziunea sentimentului iubirii, 

descrisă în maniera întâlnită mai târziu la 

Stănescu-imprevizibilul, metamorfoza ființei, 

metamorfoză ireversibilă. Respectând această 

tipologie, ca erotică argheziană, la nivel structural 

se sesizează modernitatea operei ce echilibrează 

sensurile unice ale elementelor cu 

pluriperspectivismul: intelectualizarea expresiei, a 

emoției poetice, abstractizarea, autonomizarea 

esteticului, metaforizarea, revoluționarea 

nelimitată a limbajului poetic.  

P 

Adam Maria Irina 

Cozma Iuliana-Bianca 

Clasa a IX-a B 
 



NR. 30 / Martie 2022 A S P I R A Ț I I L I T E R A R E | 36 
 

Astfel, încă din prima strofă a poemului 

apare monologul liric adresat “Tu ți-ai strecurat 

cântecul în mine” prin care eul liric își transformă 

ființa sub efectul iubirii ce se scurge violent 

printre crăpăturile corpului înspre sufletul ce stă 

la marginea speranței. Versurile “fereastra 

sufletului zăvorâtă bine/ se deschisese-n vânt/ fără 

să știu că te aud cântând” actualizează încătușarea 

eului prin teama de a iubi, care se eliberează în 

sensul topirii a tot ceea ce înseamnă dorință 

thanatică de cunoaștere rațională. Deși 

respingător, iubirea este un fior electric ce pune în 

mișcare mecanismele afective, oprind cogniția și 

derutând conștiința formată strict pentru analiză 

conceptuală. Erosul vrăjește prin cântec, 

transfigurând angrenarea ființei, direcția mecanic 

orientată spre recunoaștere științifică într-un 

proces catharctic, de resetare a pulsiunii. Ideea 

calmului psihic, a opririi raționamentelor ce se 

scurg din mintea eului ca dintr-o fabrică, se 

sugerează și prin dubla conotație a titlului. Deși 

cuvântul de origine germană substanțializează 

asprul, rigidul, semnificând lumina dimineții 

drept un nou debut, o urmă de credință ce se 

concretizează prin eros. Se distinge o specifică 

unificare conceptuală, un dezechilibru inițial al 

ființei ce iese din elanul dionisiac al cunoașterii. 

Erosul pătrunde în subfizicul corporal și 

metamorfozează sufletul. Invazia cuprinde toate 

camerele, sertarele, dulapurile “Cântectul tău a 

umplut clădirea toată/ Sertarele, cutiile, covoarele/ 

Ca o lavandă sonoră”. Sinestezia lavandei sonore 

concretizează ceea ce semnifică în plan poetic 

cuprinderea momentului trăit plenar, un soi de 

exaltare a trupului ce reacționează într-un mod 

neașteptat la necunoscut. Pare a se putea atinge 

liniștea, calmul infiltrate în această frenezie 

permanentă. Trăirea este plurimodală, creând 

această metaforă a trupului văzut sub forma 

intimității casei în care trăiesc străfundurile 

sufletului. Sacralitatea, solitudinea ca nevoie 

biologică se desprinde din imaginea mănăstirii 

“mănăstrirea mi-a rămas descuiată” ce apare spre 

a abstractiza și al metaforiza, în estetică 

modernistă. Mai mult decât atât, iubirea apare 

drept experiență purificatoare, ce duce la 

reconstruirea structurilor primare ale minții. “Și 

poate că nu ar mai fi fost nimic/ Dacă nu intra să 

sape/ Cu cântecul, și degetul tău cel mic” sunt 

versurile strofei a treia actualizează extazul creat 

prin instaurarea liniștii apolinice adusă prin 

dragoste. Totodată, acestea pot fi interpretate 

drept copleșirea eului ce pare familiar cu 

exersarea eroticului. Această expunere forțată la 

efectele iubirii ca element spiritual  poate însemna 

condamnarea ființei la macerare eternă, ce 

înseamnă consumul condiției sale. Eul poate fi 

considerat filtru al lumii exterioare în acest sens, 

punte între interiorizarea și înțelegerea lumii 

externe. Astfel se conturează intelectualizarea 

emoției poetice prin expunerea perspectivei 

multiple: a eului ce idealizează ființa provocatoare 

de iubire, se află într-o ipostază admirativă și cea a 

eului copleșit, condamnat să resimtă vraja erotică. 

Ființa pare a absorbi dragostea, agățându-se de 

fiecare urmă a speranței. În ultimele strofe ale loc 

un proces catalizator ce accentuează distrugerea 

barierelor minții, a întregii ordini create de 

aplecarea eului poetic spre ierarhizare, focus, 

materialitate, raționament. Se creează un spațiu 

apocaliptic “Cu tunetul se prăbușiră și norii/ în 

încăperea  universului închis”. Tot ceea ce 

însemna infinitatea construită prin metafora 

universului, se restrânge la un simplu concept. 

Tunetul, ca imagine violentă ce unește cosmicul 

de terestru sub forma perfecțiunii absolute creează 

ruptura, spargerea lumilor, făcând trimitere la 

secvența finală “Eu veneam de sus, tu veneai de 

jos/ Tu soseai din vieți, eu veneam din morți”. 

Prăbușirea cerului substanțializează primul semn 
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al rezistenței erosului în fața thanatosului. Este 

introdus ingambamentul - element al modernității 

pentru a accelera și intensifica sentimentul “...Mi-

s/ Șubrede bârnele, ca foile florii”. Totodată, 

această secvență surprinde imaginii destrămarea 

centrului neuronal, a minții ce nu cuprinde 

extazul erosului, puterea sa cu rol de purificare al 

profanului. Bârnele   simbolizează modul în care a 

fost organizată gândirea umană care, în fața 

pulsiunii, se desprinde de real, plutește ireversibil. 

Odată experimentată iubirea, mintea își pierde 

caracterul ierarhizării matriciale. Astfel, în final, 

imaginea celor doi “nedespărțiți în bolți” 

cristalizează iubirea eternă, intangibilă pentru 

factorii externi. 

Aceeași abordare se regăsește și în lucrarea 

“Ciocnirea” de Mircea Cărtărescu, ambele poeme 

ale fructificării laturii violente, ce ilustrează 

împlinirea pe calea erosului. În acest sens, se 

remarcă structuri și elemente similare între cele 

două opere in ceea ce privește curprinderea 

esenței de natură dinamică. 

Astfel, ideea poetică a poemului “Ciocnirea” 

constă în reducerea la 0 a distanței pentru a duce 

spre apogeu pulsiunea erotică exacerbată. Se 

anihilează în acest sens întreaga realitate 

materială, lăsând pasiunea să cucerească sufletul 

uman încărcat de impuls. Ființa se ambiționează, 

controlată de un extraordinar ce poate depășii 

garantat limitele și destructurează obstacolele din 

calea erosului. De atâta patos este încărcat eul 

încât are capacitatea să se extindă paroxistic, să 

doboare totalitatea materială pentru a atinge 

pasiunea. Se anulează orice realitate în care 

comunicarea este imposibilă pentru atinge tot ceea 

ce presupune frenezia sufletului. Astfel, ideea 

poetică se conturează cu ajutorul imaginarului 

poetic, ce întregește scrierea prin uzitarea figurilor 

de stil și a imaginilor artistice. Trăirea eului nu 

poate fi resimțită decât printr-o abordare absolut 

subiectivă (vizibilă la nivel intratextual cu ajutorul 

verbelor și pronumelor de persoana întâi: “am 

încercat” “ l-am apucat” “noi”). Mai mult decât 

atât, eul confesează, reflectă, invocând instanță 

feminină prin actualizarea persoanei a doua: “să-ți 

dau”. Ipostaza acestuia expune, accentuează 

trăirile încărcată de forță și instinctivitate, într-un 

moment de vulnerabilitate în care rațiunea 

controlează ființa. În acest sens, trăirea acaparează 

un comportament ce nu poate fi exprimat, 

utilizând metode întâlnite în literatura cu tipar 

deja cunoscut, de aici și interferențele 

postmoderniste ce intensifică dinamica eului. 

Astfel, poemul debutează cu un vag context 

temporal, ce se pierde complet în mediul citadin 

“într-un târziu”. Atât de mult așteptat, eul se lasă 

condus de empatic, rațiunea plasându-l într-un 

permanent atemporal de gânduri irelevante în 

eros. “Telefonul murise” este primul semn al unei 

comunicări anulate, al imposibilității, al unei 

realități ce nu se poate modifica de la  sine. 

Imaginea olfactivă “receptorul duhnea a formol” 

se asociază cu momentului găsirii fierului 

“ruginit, plin de viermi” prin care se concentrează 

la opoziția frumusețile erotice, actualizându-se în 

mod inedit repulsia, thanatosul. Se impune ideea 

ce sugerează că lumea modernă ucide umanitatea, 

sentimentul, emoția. Conotațiile negative ale 

strofei demonstrează cum urâtul estetic devine 

modalitate de suprimare al oricărei realități de 

iubire. Finitudinea se oprește în carcasa 

telefonului “ își prinseseră păianjenii pânza”. Eul 

a așteptat prea mult, mintea să interferează în 

patosul erotic văzut drept act violent de 

desăvârșire. Timpul se scurge, eul se încarcă din 

impulsuri, accentuându-se dorințele. Se remarcă 

impunerea exteriorizarii exacerbate, prin care eul 

se ambiționează atât de tare încât absolutul nu 

mai cunoaște limite. Același lucru se remarcă și în 

opera lui Arghezi, o dilatare paroxistică menită să 
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înfioreze ființa și să o transforme într-o voință 

completă și atât. Precum în opera lui Arghezi, 

Cărtărescu pune în prim-plan nevoia absolută de 

a mișca lumea și de a modifica realitatea, pentru a 

atinge sentimentul dragostei. Lumea în inocența 

sa, devine catalizatorul ce oprește pulsiunea 

erotică “l-am apucat, l-am smucit pân-a ieșit din 

pioneze cu tencuială cu tot”. Pare că ființa se 

alimentează cu thanatos, iar materialitatea devine 

relativă. Apare dilatarea paroxistică a sufletului în 

contextul elanului dionisiac, ce permite ființei să 

absoarbă existența și să se poziționeze deasupra 

ei. “Am tras de el până am început să apropii/ 

metru cu metru cartierul tău de al meu” sunt 

versuri ce redau această frenezie a sufletului ce 

pune în mișcare întreaga ființă drept o mașina 

pornită să modifice obiectivitatea din pricina 

neacceptării. Imaginile inedite metaforice “turtind 

farmaciile, cofetăriile, plesnind țevile de 

canalizare” pun în lumină distrugerea tuturor 

formalităților, a concepțiilor, a metodelor arhaice. 

Primează pulsiunile. Tocmai această distrugere 

devine similară, ciocnirea între cele două opere de 

esență modernistă. Se pornește astfel de la un 

mediu citadin, un spațiu cunoscut spre dizolvarea 

totală a concretului, impunând astfel ideea că 

lumea urbană are capacitatea de a anula tot ceea 

ce înseamnă primar itate a sentimentului și a 

conducerii sinelui în funcție de trăire. Iubirea se 

situează deasupra fiecărui element material ce 

destructurează în sine frumusețea empatică. Prea 

mult dictată, rațiunea specifică citadinismului, a 

despiritualizat iubirea. “ Cerul violaceu, de 

amurg” este epitetul ce pare a reaprinde contextul 

rece, gri, devalorizat, în acord cu interioritatea 

umană. Imaginea muchiei “de lumină 

scânteietoare/ pulsând în aerul ars, ca de fulger” 

surprinde fiorul ce transcede ordinea universului, 

explicitat în forța absolută interioară care nu mai 

poate fi reținută de corporalitate. Fulgerul 

acționează precum cântecul prezent în opera 

argheziană semnificând crearea desprinderii spre 

un absolut anormal, ce spulberă tot ceea ce 

cuprinde finitudinea. Fulgerul rupe cerul și lumea 

artificială, lăsând loc comunicării. Se străpung 

apele “ făcând trapezul pe ape” până ce “casa ta 

cu brâuri albe și roz ca o prăjitură de var/  apăru 

cu fereastra ta în dreptul ferestrei mele”. Fereastra 

apare în ambele opere drept cale comunicantă ce 

transformă totul în posibil. Se lasă astfel loc 

pentru întrepătrunderea ființelor. Se spulberă 

orice neputință, orice negație cu putere, zdrobind 

absolutul uman: realitatea. Ia ființă un adevărat 

gol cosmic, umplut de dragostea celor doi ce se 

varsă în afara capacității carcasei umane “până ne-

am îmbrățișat strivindu-ne buzele”.  Imaginea mai 

mult decât vulcanică, distrugătoare, de contopire 

îmbibă ființele,  crează imposibilitatea separării 

“mâncându-ne genele, smalțul ochilor, coastele”. 

Se produce un act ireversibil căci erosul este 

inconsumabil, iar sufletele fac abstracție de 

trupuri. Se dezbracă până când luminile se 

ancorează una în cealaltă, “arzând cu trăznete, ca 

dați cu benzină”. Imaginea iubirii sugerează acest 

consum continuu. Eul dorește eternizarea 

momentului în atemporal, însă uniunea va muri 

odată cu timpul. 

 

  
Albuleț Oana Lia  

Clasa a XII-a D 
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Numele meu este Bâscă Alexia-Antonia și 

am 17 ani, actualmente elevă la Colegiul 

Dobrogean „Spiru Haret”. La vârsta de 11 ani, în 

viața mea s-a produs o mare schimbare. M-am 

mutat în Norvegia, țara tatălui meu, unde am 

petrecut șapte ani. În acești șapte ani, am avut 

prilejul să învăț limba norvegiană. Mi-aduc 

aminte că primele șase luni au fost de-a dreptul 

dure, fiindu-mi greu să învăț această limbă.  

Acum rememorez momentele când îmi era greu la 

școală și când doream să mă pot exprima la fel de 

ușor cum o făceam în limba română. Încercarea 

aceasta mi-a pricinuit  mari bătăi de cap, realizând 

că, fără învățarea limbii norvegiene ca mijloc de 

comunicare care să mă ducă la rezolvarea temelor 

și construirea de relații cu cei din jurul meu, nimic 

nu ar fi fost posibil. Cu scopul îndârjit de a 

surmonta dificultățile într-o țară nouă, a trebuit să 

stărui și să învăț atât limba oficială, cât și dialectul 

folosit în regiunea unde locuiam cu părinții mei. 

Limba norvegiană are două limbi oficiale scrise. 

Ortografia norvegiană a fost de la sfârșitul Evului 

Mediu înlocuită parțial de limba daneză. La 

sfârșitul secolului al XIX-lea, limbile naționale, 

precum Nynorsk, au apărut ca o limbă alternativă 

bazată pe mai multe dialecte norvegiene. Acest 

lucru a dat naștere multor dispute legate de limba  

 

 

 

 

 

 

norvegiană, o dispută dusă între susținătorii 

diferitelor forme și ortografii de la aceea vreme. 

Aproximativ 85% - 90% din cetățenii norvegieni 

folosesc astăzi Bokmål, ca fiind cea mai 

importantă limbă scrisă, în timp ce restul acestora 

folosesc nynorsk –ul.  

Întorcându-mă la viața mea, vă spun că în  

aproximativ un an am reușit să comunic liber cu 

ceilalți copii, iar ceea ce înainte părea imposibil, la 

acea vreme a devenit realizabil. Oportunitatea de 

a învăța de fapt două limbi diferite, Nynorsk și 

Bokmål mi-a adus nenumărate privilegii care mi-

au făcut viața mai ușor de trăit și suportat într-o 

țară cu oameni  onești, frumoși, dar puțin reci față 

de străini . Relațiile cu oamenii s-au îmbunătățit, 

realizarea temelor nu mai constituia o povară, 

calitatea vieții mele s-a îmbunătățit considerabil 

după învățarea limbii. 

Acum, la vârsta de 17 ani, am luat decizia 

de a mă reîntoarce la țara mea iubită, România, 

aici unde-mi am apartenența, unde urmează să 

învăț în limba mea maternă și să iau totul de la 

capăt.  

 Iubesc România, iubesc pământul meu natal, 

iubesc să aud vorbindu-se limba mea în juru-mi, 

aici voi făuri eu ceva însemnat.  

 Aici voi prezenta și traduce câteva poezii 

contemporane pe care le-am învățat în Norvegia.  

Las mai jos, nume, titluri, texte.  

 

 

 

 

 

Traduceri: Incursiuni în poezia contemporană norvegiană 
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Tone Hødnebø s-a născut în 1962, a crescut în Tønsberg, Norvegia și 

locuiește în Oslo. A debutat în 1989 cu colecția Larm, după care au apărut 

încă șase colecții,  ultima fiind ,,Nytte og utførte gjerninger’’ ,  lansată  în 

2016. 

Cea mai faimoasă poezie a lui Hødnebø “ Å elskede bli i hjertet mitt” 

poate fi găsită în colecția Stormstigen din 2002. Poezia, care este deja 

considerată clasică, a fost  inclusă și în finala pentru selecția NRK, un 

departament de presă și televiziune din Norvegia, fiind cea mai bună 

poezie din țară  în 2016, secțiunea de Hjerte for smerte, care se traduce “ 

inimă pentru durere”. 

 

 

 

Poezie lb. norvegiană (bokmål)- Å elskede bli i 

hjertet mitt 

 

 

Poezie lb. română- O, iubitul meu, rămâi în inima 

mea 

 

Å, elskede, bli i hjertet mitt, 

vekten av elskere, 

vekten av ensomhet drukner meg. 

Jeg hører mine egne ord 

det er som å høre en annen 

snakke om alt bare jeg visste om, 

om den ene som jeg elsket. 

 

Jeg kunne falle død om 

og så begynne å snakke 

som om det skulle eksistere en forbannelse 

som gjør meg til min egen fiende, 

den ene som jeg elsket. 

 

Jeg hører mine egne ord, 

å, bli i hjertet mitt, elskede 

og uten denne åpenhjertigheten 

sitter du fast i helvetes avgrunner, 

du, den eneste som jeg elsket. 
 

 

O, iubitul meu, rămâi în inima mea 

 

greutatea îndrăgostiților, 

greutatea singurătăţii mă îneacă. 

 

Îmi aud cuvintele, 

este ca și cum ai auzi pe altcineva 

vorbind despre tot ce știam doar eu, 

despre cel pe care l-am iubit. 

 

  Aș putea să cad moartă 

și apoi să încep să vorbesc 

de parcă ar exista un blestem 

care mă face propriul meu dușman, 

singurul pe care l-am iubit. 

 

îmi aud cuvintele, 

o, rămâi în inima mea, iubite 

şi fără această deschidere 

ești blocat în abisul iadului, 

tu, singurul pe care l-am iubit. 
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Rudolf Nilsen (1901–1929) era cunoscut pentru poeziile sale despre 

clasa muncitoare. A debutat în 1925 cu colecția de poezii ,,På stengrunn’’   

( Pe asfalt)  și a reușit să publice această colecție  “På gjensyn” abia în 1926, 

înainte de a muri la vârsta de 28 de ani. Cele mai cunoscute poezii ale sale 

sunt poate „Vocea Revoluției” și „Nr. 13”. 

  „Mă gândisem” a fost publicată pentru prima dată în colecția 

Hverdagen  (În  fiecare zi) care a apărut imediat după moartea lui Nilsen. 

S-ar putea ca multi să-l cunoască  prin melodia din versiunea lui Jon Arne 

Corell și Kari Svendsen.  

 

 

 

  

Poezie lb. norvegiană (nynorsk)- Jeg hadde 

tenkt 

 

 

Poezie lb. română- Ma gandisem 

 

Jeg hadde sett dig lenge, der du kom 

for alltid vet jeg det når du er nær – 

og hadde tenkt å hilse lett og koldt, 

fordi jeg ennu har dig altfor kjær. 

Slik vilde jeg forsvare mig med kulde 

og også verge dig på samme vis, 

så alle våre nye drømme skulde 

som sene blomster visne inn i is. 

 

Jeg hadde tenkt… Men da du stanset 

med dette hemmelige gode blikk 

og dette fjerne smil, jeg vet så meget 

om – 

da skjønte jeg at planen ikke gikk. 

Jeg tok din hånd og følte fra dens 

flate 

et varsomt strøk, det lille kjærtegn, vi 

bestandig brukte i en folksom gate 

den gang da ennu intet var forbi. 

 

  Te văzusem de multă vreme, de unde ai venit 

Știu mereu când ești aproape  

și mă gândeam să salut ușor și rece, 

pentru că încă te iubesc prea mult. 

Așa am vrut să mă apăr, rece 

și, de asemenea, să te apăr în același mod, 

așa că toate noile noastre vise urmau să vină 

ca florile târzii ce se ofilesc în gheață. 

 

Mă gândeam... Dar când te-ai oprit 

cu această privire secretă 

și acest zâmbet îndepărtat despre care știu atât de 

multe  

apoi mi-am dat seama că planul nu a funcționat. 

Ți-am luat mâna și am simțit pe suprafața ei 

o mângâiere mică, o desmierdare mică pe care noi 

o foloseam mereu pe o stradă aglomerată pe 

vremea când nimic nu se terminase încă. 
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Halldis Moren Vesaas (1907–1995) este una dintre cele 

mai îndrăgite poete norvegiene. De asemenea, ea a 

însemnat foarte mult pentru limba și cultura nynorsk, a 

doua limbă națională a Norvegiei. Vesaas a scris opt 

culegeri de poezii, iar multe dintre poeziile ei sunt adesea 

citite în timpul sărbătorilor. 

,,Ord over grind’’ (Cuvinte peste poartă) este poate 

cel mai faimos poem al lui Halldis Moren Vesaas. Mulți au 

citit-o ca pe o poezie despre apropierea în dragoste, dar 

Vesaas însăși a subliniat că este vorba despre prietenie. Este 

preluată din colecția de poezii ,, I ein annan skog’’  (Într-o 

altă pădure) care a fost publicată în 1955. 
 

 

 

Poezie lb. norvegiană (nynorsk)- Ord over 

grind 

 

 

Poezie lb. română- Cuvinte peste poartă 

Du går fram til mi inste grind 

og eg går òg fram til di. 

Innanfor den er kvar av oss einsam, 

og det skal vi alltid bli. 

Aldri trenge seg lenger fram, 

var lova som gjaldt oss to. 

Anten vi møttest titt eller sjeldan 

var møtet tillit og ro. 

Står du der ikkje ein dag eg kjem 

fell det meg lett å snu 

når eg har stått litt og sett mot huset 

og tenkt på at der bur du. 

Så lenge eg veit du vil kome iblant 

som no over knastrande grus 

og smile glad når du ser meg stå her, 

skal eg ha ein heim i mitt hus. 

 

 

Te duci până la poarta mea interioară 

şi eu vin spre tine. 

În ea, suntem lăsați singuri, 

și vom fi mereu. 

 

Nu împinge niciodată mai departe, 

așa a fost regula care ne privește pe noi doi 

Fie ne-am întâlnit privirile, fie rar 

 întâlnirea a fost liniștită și plină de încredere 

Dacă nu stai acolo într-o zi, voi veni 

mi-a fost ușor să mă întorc 

când am stat puțin și m-am uitat spre casă 

și m-am gândit că acolo locuiești. 

 

Atâta timp cât știu că vei veni măcar uneori 

ca acum peste pietriș zdrobit 

și o să zâmbești fericit când mă vezi stând aici, 

Voi avea un loc în casa mea. 
 

 

 
Bâscă Alexia Antonia 

Clasa a XI-a E 
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Cornei Eva-Cristina (n. 2006): Salut, sunt praf de stele. Am vârstă 

universului în termeni de materie pură dar din păcate reprezint scurta durată în 

care acea materie are abilitatea de a gândi. După cum vă puteți imagina sunt 

dezamăgită de non-infinitatea mea ca om. Sunt consolată totuși de faptul că am 

interacționat cu acești atomi care vor exista până la moartea universului, oricum va 

veni aceasta. Cât timp mai am un sine recognoscibil îmi petrec timpul contemplând 

aspecte ale vieții și trăind povesti prin cărți sau alte forme, visând la un infinit care 

nu îi este accesibil nici măcar universului.  

 

 

Borisov Daria- Maria (n. 2007): Merg pe premisa că 

visurile nu trebuie lăsate pe pernă. Scriu, citesc, desenez, îmi place să mă 

plimb noaptea și să presez flori între paginile cărților. Am venit la cenaclu 

din curiozitate, rămân la cenaclu din plăcere. Dacă aș putea avea o 

superputere, mi-ar plăcea să călătoresc in timp. 

 

 

 

Despre infinit 

 
Mințile noastre sunt obișnuite cu numere mici. 

Câți prieteni avem? Câte oi pasc pe câmp?  

Acestea sunt numerele de care a trebuit să ținem 

cont o mare parte din istoria umană, sunt 

numerele pe care trebuia să le înțelegem pentru a 

supraviețui. Desigur, erau multe stele pe cer și 

multe fire de iarbă pe câmpii, dar nu aveam 

nevoie să le știm numărul exact. De aceea ne este 

greu să ne imaginăm un trilion de porumbei, la 

un anumit nivel numerele devin doar "numere 

mari". Cât mai este de la un număr mare până la 

infinit?  

Deci hai să discutam despre infinit, cel mai mare 

dintre numerele mari. Primul exemplu de infinit 

care îmi vine în minte este infinitatea numerelor. 

Orice număr pe care ți-l poți imagina are un număr 

mai mare decât el fără un final definit, un concept 

destul de ușor de înțeles. Dar ne putem imagina și 

o infinitate de un singur număr, de exemplu 1. 

Dar cum se compară oare infinitatea de 1 cu 

infinitatea de 1 și 2? Este mai mică? Poate o 

cantitate care nu este finită să fie mai mică decât 

altă cantitate? 

Dar hai să distrugem orice iluzie de înțelegere pe 

Filosofie de la bancuțe 
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care se poate să o mai avem.  

Gândiți-vă la o cantitate infinită de numere de 

la 1 la infinit. 

Pare greșit să spun că această infinitate este 

mai mare decât prima infinitate despre care am 

vorbit, dar pare și mai greșit să spun că sunt la 

fel de mari. De aceea le spun pe amândouă și nu 

spun că una e corectă. 

Ne-am întâlnit noi oare cu infinitatea în viața 

noastră? 

Nisipul din deșert ne duce cu gândul la 

infinit. Dar asta reușește doar 

să ne arate că înțelegerea 

noastră este limitată. Noi nu 

am putea să numărăm toate 

firele de nisip, nici toate 

paginile din cartea de nisip a 

lui Borhes; nu am putea să le 

găsim început sau sfârșit, dar 

este o mare diferență între 

incapacitatea noastră de a ne convinge de 

finitatea nisipului și infinitatea lui. Pentru un 

moment măcar, acest exemplu cu nisip ne 

demonstrează că nu e greu pentru mințile 

noastre să vadă un număr mare ca infinit. 

 

 

Cu certitudine 

 
Sigur că nu sunt sigură, e mai mult o 

incertitudine, dar bănuiesc că voi ați putea să fiți 

siguri de multe lucruri în viața voastră incertă. 

Haideți mai întâi să găsim un exemplu 

veritabil de certitudine. Matematica s-ar potrivi 

cât timp urmăm regulile de calcul pe care le-am 

stabilit. Adevărurile matematice sunt fixe, unu 

plus unu este doi, și cât timp logica matematică 

este urmată, rezultatele ar trebui să fie mereu la 

fel. 

 

 

Acum că avem un exemplu de certitudine, să 

discutăm despre alte lucruri în care se poate să 

credem mai mult decât ar trebui. Amintirile noastre 

sunt astfel de lucruri, este incredibil cât de ușor este 

să fie alterate. Poți să crezi că îți amintești un 

incident de acum un an foarte bine, dar șansele 

sunt mari ca mintea ta să-l fi distorsionat. Acesta 

este unul din motivele pentru care mărturia 

martorilor unui incident nu este de încredere. 

Emoții, experiențe trecute, starea mentală și 

trecerea timpului pot afecta amintirile unor martori 

care chiar doresc să spună 

adevărul și numai adevărul. 

Totuși trebuie să ne mulțumim 

cu amintirile noastre 

imperfecte pentru că nu putem 

încă să le înlocuim cu ceva mai 

credibil. 

De asemenea, putem oare 

să fim siguri de intențiile altor 

oameni? Ar fi frumos să trăim într-o lume în care 

putem avea încredere totală în alții, totuși, cum ne 

știm doar gândurile noastre, cred ca 99% este 

maximul de încredere pe care îl putem avea în alții. 

Prin asta nu vreau să spun că nu ar trebui să avem 

încredere în alți oameni, acceptarea acestei 

incertitudinii demonstrează onestitate cu noi înșine. 

Ne place siguranță, ne place să spunem că suntem 

100% siguri, dar este important să acceptăm că 

trăim într-o lume fără astfel de certitudini. 

Facem planuri pentru viitor chiar dacă șansele că 

vom trăi până mâine nu sunt 100%. Trebuie să ne 

bucurăm de șansele relativ mari, pentru că sunt tot 

ce avem. 

Apropo, ești sigur că nu există dragoni sau alte 

ființe fantastice? Prefer subiectul ăsta peste 

incertitudinea prezentă în viața de zi cu zi. Desigur 

noi nu am văzut dragoni sau elfi sau zâne până 

acum, dar șansele nu sunt 0 ca astfel de ființe să 

existe undeva în univers. Să declarăm cu 
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certitudine că nu există ar fi foarte arogant 

pentru o specie care nu a văzut decât o porțiune 

foarte mică din univers. Asta nu înseamnă că ar 

trebui să credem în astfel de lucruri, doar să 

apreciem faptul că șansele sunt mici, dar nu 0. 

Totuși, dacă o idee își are credibilitatea 

bazată strict în imposibilitatea de a demonstra că 

e falsă, nu e o idee care ar trebui acceptată ca 

adevărată. 

De multe ori posibilitățile nu sunt 0% sau 

100%, trebuie să ne folosim propria judecată să 

decidem dacă suntem destul de siguri de ceva, 

pentru că rar putem fi complet siguri. 

 

 

Aș vrea să afirm cu certitudine că 

incertitudinea este peste tot, dar știți că nu mă lasă 

conștiința. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexie 

 
Mă uit la oamenii mergând pe stradă, fiecare târând cu el o poveste de viață pe care mă chinui să i-

o ghicesc din felul în care merge,  din hainele pe care le poartă și din felul în care își fumează țigara. 

Singurătatea nu este ceva concret, o simt când sunt într o cameră goală sau o simt când mă aflu într-o 

mulțime de oameni, dar pe care nu-i cunosc. Fețele lor îmi par blurate și nici nu mă străduiesc să le rețin. 

Oricum vom muri toți. 

Ființele umane sunt enigmatice și îți este foarte greu să explici ce gândesc, adesea fiind nevoie de 

algoritmii psihologiei ca să le descifrezi mintea. Mie îmi place să mă uit la ei. Ei sunt prea absorbiți de 

sine ca să se uite la mine. Pentru un moment, îmi părăsesc trupul și intru în viețile oamenilor care trec 

prin fața mea. Mă pun în locul femeii care vorbește la telefon cu mama ei, sau în a bărbatului care 

gesticulează nervos în timp ce-i explică prietenului său cum și-a pierdut cheile de la mașină. Pentru un 

moment, nu mai sunt Daria, elevă la Spiru Haret, care se întoarce acasă de la liceu. Pentru un moment 

sunt el, sunt ea, sunt tu, sunt oricine. Dar doar pentru un moment. 

 Din păcate trebuie să închei compunerea, nu mai pot scrie acum. A venit autobuzul. 
 
 

 
 
 
 
 
  

Cornei Eva-Cristina  

clasa a IX-a B 

Borisov Daria- Maria  

clasa a IX-a B 
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Albuleț Oana Lia (n. 2003): Uneori cred că literatura apare precum o 

oportunitate, o lume inexistentă pe care o fabric doar din fâșii din harta lumii a 

secolului XV; o avalanșă din pulbere din aur de foc de armă. Alteori, literatura nu 

este decât un ansamblu pe care nu ai vrea decât să îl observi de frică să nu o 

distrugi.  

 

 

 

 

Jurnal de călător în Strasbourg 
 

 

 

  

 -am înscris pe vremea când încă nu 

purtam măști de protecție, când ieșeam 

afara fără să îmi fac griji, puteam să mă 

bucur încă de clasa a X-a și tot ceea ce însemna ea: 

părul meu albastru, revolta, dorința de a mă 

afirma la școală, de a dovedi că pot să excelez. Pe 

holul școlii am văzut anunțul: 

selecții pentru mobilitatea din 

Strasbourg, Franța, Erasmus +, 

Aqua2Heritage. Captivant, dar 

mult prea indecisă eram. M-am 

gândit. Iar și iar. Am alergat în 

zilele următoare spre 

cancelaria şcolii, să o găsesc pe 

doamna dirigintă. M-am 

înscris, necunoscând de fapt ce 

trebuie să fac, știam doar că pot să plec o 

săptămână, să cunosc, să aflu ce se ascunde sub 

acest nume “Franța”. Nu putea fi foarte complicat, 

așa că am decis să mă mai înscriu la un proiect. 

Surpriza mea a fost că, în ciuda eforturilor, cel mai 

tare îmi sclipeau ochii când pomeneam Strasbourg 

și evenimentul EYE, European Youth Event. Știam 

că pentru celălalt proiect nu îmi voi da silința, 

voiam să fac tot ce puteam pentru cel ales în 

grabă, o impulsivitate lăuntrică ce nu avea să 

rămână nesatisfăcută. Aveam examen pentru 

limba engleză. Știam că voi intra, nu aveam planul 

B. Nu mă gândeam nicio secundă că nu voi reuși. 

Următoarea clipă, m-am 

învăluit în marea albastră de 

idei din minte ce mi se revărsa 

pe pleoape și am început să 

scriu. Fără probleme. Proba 

orală era următoarea. Fără 

probleme. Am intrat. Mă 

bazam pe engleza mea, dar 

știam că merg în Franța, iar 

doamna dirigintă, profesoară 

de limbă franceză, nu avea să mă scape din priviri 

în acel semestru. Ceea ce m-a salvat a fost 

pandemia, dar totodată m-a privat de o experiență 

exact când aveam nevoie de ea.  

Până să pornim fizic proiectul, am realizat 

filmulețe, testimoniale și podcast-uri pentru a 

putea să ne susținem proiectul: apele ce trec prin 

Jurnal de calatorie 

M 
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orașele noastre și de ce merită acestea protejate. 

Eu, alături de Alexia, Tibi, Alis, Mihnea, Raisa, 

Ana, Theea și Theo, elevi ai Colegiului Dobrogean 

“Spiru Haret” Tulcea, am reușit să facem ceea ce 

nimeni înainte noastră nu a reușit: să ducem ideile 

mai departe, în Parlamentul European din 

Strasbourg ceva mai târziu, în 2022. 

5 Octombrie 2022. Clasa a XII-a. Am plecat. 

Zbor până în Frankfurt. Fără emoții, cu doamna 

profesoara de matematică în dreapta cu locuri la 

geam. Cerul german se diferenția enorm de cel 

românesc: gri, industrial…. Aș fi spus că Bacovia 

ar fi construit orașul într-un moment de extaz. 

Totuși, după ore bune de căutat în aeroport cu 

ochii negri de oboseală, am găsit microbuzul spre 

Strasbourg. Urma să 

părăsim Germania ca și 

cum nu ar fi existat.  

Strasbourg. Ora 14 în 

Franța, ora 13 în România. 

Cu genți de spate în care 

am îndesat mai mult decât 

necesar, întrucât citisem 

greșit biletul de avion care 

menționa mai mult ce 

bagaje puteau fi luate, ne 

plimbam pe jos în oraș.  

Obosiți, absolut încărcați de schimbarea fusului 

orar, puteam totuși să apreciem un oraș al 

secolului al XV-lea. Arhitectura extraordinară este 

incomparabilă cu ceea ce văzusem în mică noastră 

țară formată târziu. Părea basm: oamenii cu 

biciclete peste tot, liniștea aceea formată doar din 

zumzete neclare ce parcă ar fi strigat dacă erau în 

Germania, magazine micuțe și cochete în stil 

franțuzesc. Strasbourg devenea în mintea mea un 

oraș verde, plin de flori roz ce formau poduri 

superbe deasupra Rinului. Un oraș ușor vienez, 

plutitor, dar ancorat în rafinamentul napoleonian. 

Beretele doamnelor de demult erau acum cercei 

 

 

auriți și paltoane scumpe din materiale moi, fără 

machiaj, doar fețe curate cu zâmbete. Apa era mai 

clară decât Dunărea în zilele ei bune, semn că 

micii locuitori iubeau natura și o protejau. 

Întreaga imagine părea un mic sat uitat de lume, 

ușor modernizat, iar oamenii erau doar 

necunoscători ai tehnologiei… Ce căutau aici? 

Liniștea. 

Am ajuns la hotel. Camere frumoase ce 

încurajau interacțiunea umană: un hostel. Total 

surprinzător. Am fost și am mâncat în acea seară 

cu elevii din Italia care veniseră în același proiect 

cu noi. Ulterior, au apărut și grecii. O masă mare 

în hostel la parter, elevii școlilor europene adunați 

pentru a schimba ceva în Europa. Oare cum ar 

arăta într-o fotografie?  

A doua zi, la drum 

iar. Eram gata să ajungem în 

Parlamentul European, să 

avem activități împreună și 

să vedem cum urma să arate 

Europa, ce ne rezervau cei 

mai mari decât noi, dar tot 

tineri, care puteau pune în 

practică ceea ce noi aveam 

doar la nivel teoretic. Am 

întâlnit români care erau mai mult decât 

entuziasmați să ne vorbească despre lăcașul istoric 

al lumii. Am luat interviuri oamenilor referitoare 

la activitățile lor și ce aveau să schimbe. “Stand for 

something” era gruparea care mi-a atras cel mai 

tare atenția. Tineri, entuziasmați, ca și cum nu ar fi 

cunoscut realitatea politică. Vorbeau deschis 

despre cum urmau să implementeze educația 

financiară, dar şi pe cea sexuală în normalitate. 

Plini de zvâc, țineau workshop-uri cu tineri din 

toată Europa: Portugalia, Spania, Italia, 

România. Într-o sală uriașă, plină de chipuri 

diferite și căști ce traduceau în 24 de limbi, 

răsunau triumfător aplauze pentru evenimente. 
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Absolutul aici nu avea limite. Am avut 

plăcerea de a traversa camerele unde se țineau 

conferințe, unde viitorul era decis. Fiorii erau 

explicabili,  iar extazul putea doar fi simțit. Așa a 

fost și în Consilul Europei, o clădire gata să 

determine adolescenții spre a modifica ceva în 

societate.  

EYE nu era doar despre Parlamentul 

European, ci și despre concerte, activități în aer 

liber și săli de mese ce apropiau oamenii. În 

timpul zilei participam la evenimente și discuții  

interactive referitoare la bugetul european, 

protejarea mediului și acțiuni cu măsuri 

immediate, iar seara eram așteptați la activități de 

socializare. Colegii noștri italieni au avut un 

moment artistic, teatral ce punea în centru 

problema reciclării și a neceistății salvării apelor 

europene. Până la urma, proiectul se numea 

Aqua2Heritage, iar noi, elevii din Italia, Grecia și 

România, eram apropiați tocmai de această idee: a 

orașelor natale traversate de râuri.  

Ziua călătoream cu bărcuțele pe Rin, ne 

pierdeam în Parlament și mâncam paste, iar seara 

ne adunam în camere și petreceam în stil 

 

 

românesc cu muzică specifică. Unul dintre noi, 

elevii români, se trezea de dimineață pentru a 

participa la pregătirea pentru admiterea la 

biologie, ceea ce îl cam împiedica să petreacă, așa 

că petrecerea se termina devreme în ochii 

italienilor. Totuși, prânzurile, cinele, căutatul prin 

magazinele stilate ne aduceau împreună iar și iar. 

Vizita noastra în Le petit France ne-a dat 

ocazia să studiem clădirile ce își mențineau 

arhitectura de atâtea secole. Un mic cartier din 

Strasbourg încărcat de istorie a schimbat percepția 

tinerilor italieni, români și greci, fapt ce cu 

siguranță a conturat o lume în care artificialul nu 

își are locul. Un loc atât de mic din lume poate 

ascunde idei ce până atunci păreau a fi lipsite de 

esență. Podul deasupra Rinului din acest cartier se 

desfăcea ușor și se plia pentru a face loc 

vaporașelor pentru turiști, iar apa nu făcea decât 

să învăluie inocența naturii. Tot acel verde părea 

stropit de flori și pene de porumbei, cu un miros 

de brânzeturi fine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintilie Amalia Dumitrița (n.2005): Mă refugiez în amintirea acestor experiențe, marcată de termeni 

cheie ,,14:44” , ,,Apollonik” , ,,Uno” , ,,emotional intelligence”. Ce suntem? Cine suntem? Cum suntem? 

 

KAlători în 2, în 29, în 229, în câți vrei: Side, Antalya 

 

 
-am ezitat. Dirigintele a intrat în clasă și 

a menționat, în mijlocul unei lecții 

despre adolescență, proiectul 

Erasmus. Am ridicat mâna, reacție involuntară 

parcă programată. Fără rețineri, niciodată nu mi 

se întâmplase până atunci, am rostit 

Albuleț Oana-Lia  

Clasa a XII-a D 

N 
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hotărâtă: ,,eu vreau să mă înscriu”. 

Într-o discuție începută cu bine cunoscuta 

replică ,,experiența anilor de liceu este cea mai 

frumoasă” văd iar zecile de poze ce încadrau 

fețele permanent zâmbitoare ale persoanelor pe 

care le observam prin liceu, zecile de recomandări 

rostite cu voci pline de încântare ale elevilor 

marcați de experiența plecării într-o astfel de 

mobilitate, zecile de gânduri de tipul “într-o zi 

vreau să ajung și eu acolo”. 

Iar apoi, 19 Noiembrie 2021 mă aflam în 

Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din 

Otopeni. 

Nu știu nici acum dacă 

sentimentul îl aveam doar eu sau 

și colegii mei, sau măcar dacă 

trăiam totul la aceeași intensitate, 

dar cu biletul în mână, căștile 

pregătite în buzunarul drept și 

cartea ,,Klara și soarele” de 

Kazuo Ishiguro înghesuită în 

geantă, priveam cu un amestec 

de spaimă, satisfacție, 

recunoștință și de fapt… toate 

stările prin care poți trece în 

câteva secunde cât aștepți la 

coadă înspre geamul imens al 

aeroportului. Căutam conturul 

schimbătoarelor mele așteptări 

pentru acea săptămână. 

Patru ore mai târziu, mă aflam în mijlocul 

străzii, în orașul Side, Antalya. Așteptam să ne 

cazăm. Eu, Mara, Smaranda, Felix și Robert nu ne 

puteam opri din râs. Totul era nou pentru mine și, 

obosită fiind, mă gândeam doar la felul în care va 

decurge prezentarea noastră, persoanele pe care le 

voi 

cunoaște și plaja…pe care aveam să mă plimb 

curând. 

Următoarele zile mi-au lăsat cicatrici mici, 

dese în memorie: 

ora 14:44 mă plimb, simt nisipul pe pielea fin 

atinsă de apa mării, privesc în larg către tot ceea ce 

pot sau, dimpotrivă, nu pot realiza…. Sunt 

întreruptă de zgomotul autobuzului care a venit 

să ne ducă înapoi la hotel. 

Luni, 22 noiembrie, persoane din Lituania, Italia, 

Portugalia, Spania, Turcia și România, poziționate 

într-un semicerc. Ne cunoaștem printr-o serie de 

întrebări care, la nivel senzorial, 

creează un roi de fiori ce se zbat 

constant între pereții 

organismului meu. Prima 

realizare în acest sens al 

analizării oamenilor a fost: 

persoane asemănătoare cu 

povești radical diferite, țări cu 

tradiții autentice, persoane 

adunate în același loc pentru un 

schimb atât cultural, cât și în 

plan educațional. Ziua 

prezentărilor proiectelor, șase 

workshopuri diferite în urma 

cărora am adunat informații 

esențiale referitoare la subiectul 

principal al proiectului 

“Emotions Mapping” - inteligența emoțională, 

media.  Inteligența emoțională apare ca subiect 

des abordat în lume, dar noi, echipa Erasmus, 

suntem aici tocmai pentru a primi în sine tot ceea 

ce presupune autocunoașterea în relație cu media. 

Ce suntem, dar mai important, cine? Nu suntem 

simple litere tipărite în cuvinte sau simple poze 

apărute pe feed, ci suntem mai mult decât atât. 
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Pentru asta eram aici. 

  Urmăream fiecare vorbitor, fiecare cuvânt, 

fiecare diferență de tonalitate cu maximă atenție și 

cu frica de a nu pierde nici măcar o secundă, un 

moment din timpul petrecut acolo. Îmi mutam 

privirea de la Lucia, în stânga mea, la Laimis care 

ținea discursul său, la Ginevra in colțul opus… 

A treia zi, un grup de aproximativ 30 de 

persoane pe faleză, privirea îmi este distrasă de 

Apollonik, o cafenea, de fapt mai mult decât atât, 

un loc ce reține în el tot ceea ce este mai frumos 

din fiecare peisaj văzut până atunci, din fiecare 

sentiment simțit, din fiecare carte citită.  

Următoarele zile le-am reținut în întregime, 

cap-coadă, asemenea 

unui film  dat în 

permanență pe replay: 

discuțiile despre liceu, 

media, obiceiuri. Îmi 

amintesc spre exemplu, 

penultima seară când 

am mers la Angela în 

cameră și era întreaga 

echipă din Italia 

înghesuită în pat. 

Menționasem mai devreme într-o discuție cu 

Marco, faptul că în urma întâlnirii ținute on-line 

anul trecut, m-am împrietenit cu Alessia. Așadar, 

când am intrat în cameră, lacrimile mi-au lăsat 

urme pe obraji, drept reacție la gestul acestuia de a 

o suna pe face-time pe fata a cărei pagină de 

instagram nu s-a mai intersectat cu a mea timp de 

jumătate de an-drumul roșiatic din pădurea arsă 

și ruinele tatuate de cenușă, coloanele aplecate 

spre înaltul cerului ce doar la o firava ascultare 

povesteau întreaga lor istorie, valurile mării, 

nisipul, ecusoanele, prezentările, balconul, 

accentul, vremea…furtuna. 

Frânturi revin asupra mea, las gândurile sa 

curgă:  

Andrea, Spania vorbește despre diferențele 

de accent din anumite zone ale țării 

ei;                                                                                     

                 Maria, Portugalia: ne spune despre 

originile 

sale;                                                                                 

     Mara, colega mea selectează filmări si poze, 

încadrându-le într-un colaj, melodiile cântate în 

prima seara la karaoke alcătuiesc un 

background;                                                                   

          Angela, Italia: vorbește în româna despre 

felul în care s-a apropiat de colegii ei și ne 

povestește despre 

tradițiile lor;     

Felix și Robert: 

ne sună să coborâm la 

masă; 

Așezați toți într-un 

cerc…o noua definiție 

pentru ceea ce înseamnă 

,,schimb de experiențe”. 

Ultima zi, plimbându-

ne iar pe aceeași 

stradă  care conduce spre faleză, ne gândim toți în 

egală măsura, mai mult, mai puțin, la noi,…la 

râsete, la jocurile de “uno” când fiecare aducea o 

regulă nouă, la micile certuri din diminețile în care 

se întârzia, la privirile celor pe care probabil nu îi 

vom revedea, la ora 14:44, la săptămâna care 

trecuse prea repede, la acest proiect, această 

oportunitate. În fața noastră valuri uriașe se 

ridicau peste zidurile falezei stropind ușor drumul 

de care ne apropiam. Urmăream toți în liniște 

sincronul mării, mișcările sale, și fără să spunem 

ceva, știam că toți ne gândeam la aceleași lucruri. 
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Minute mai tarziu…fără voia noastră, ne 

îndreptam cu pași cât mai lenți spre hotel unde 

încercam să amânăm cât mai mult posibil 

împachetarea bagajelor. 

Ne uitam la ceas în încercarea noastră de a 

profita și de ultimele ore rămase, dar sentimentul 

de regret se instalase, iar noi stăteam, schimbam 

priviri și ca orice moment în viața în care 

aprecierea profunda a unei experiențe apare după 

constientizarea trecerii acesteia, vorbeam despre 

ceea ce tocmai am trăit timp de o săptămână. 

Despre ceea ce s-a terminat din secunda în care 

am început să numărăm minutele până la 

decolare… 

Cățelul bunicilor începe să latre și îmi mut 

privirea înapoi către familia care era concentrată 

în aceeași discuție. Revin și eu în cadrul acesteia și 

nu comunic decât faptul că aceste experiențe 

despre care se vorbește, de orice tip ar fi ele și în 

orice perioadă ar apărea, marchează, își lasă 

amprenta asupra fiecărei persoane, asupra 

conștiinței, memoriei sale, gândurilor, 

comportamentului. Sunt frumoase în adevăratul 

sens al cuvântului și au rol esențial în ceea ce 

privește formarea ființei, provoacă, în funcție de 

persoană, un impact major, mediu sau minor în 

viețile noastre. Ca rezultat și dovadă a trăirii se 

constituie amintirea lor, momentele de privire 

atentă la pozele tip polaroid lipite pe pereți, 

sunetul unei melodii, trecutul și implicit persoana 

care devii în urma acestora. 

 

 

Jurnal de calatorie 

 

 

Jurnal de călătorie junior………………..…..…………… 
 

 

24 Iunie 2021 

 

Draga mea oglindă sufletească, 

 

În dimineața aceasta m-am trezit într-o 

liniște profundă. Părea că eram într-un vid, că 

pluteam. Îmi auzeam până şi inima, bătând 

melancolică. M-am ridicat din pat şi am deschis 

geamul. Priveliștea maiestuoasă şi transcendentă 

a munților mă lăsa fără aer. Am simțit până şi 

fericirea zburdând prin corp, ca o rază de soare. 

Am coborât şi am luat micul dejun împreună cu 

familia mea, savurând în același timp şi ceaiul 

 

 

 

 

fierbinte şi aerul rece şi umed. Priveliștea începu a 

semăna cu o poză. Cât timp nu puteam atinge 

nimic din ce vedeam, totul mi se părea monoton, 

dar, jurnalule, ai să vezi că această părere a mea va 

fi drastic schimbată. Trecuse o oră de la micul-

dejun. Acum intram pe poarta rezervației naturale 

„Cheile Tișiței”. Am înaintat pe o potecă lată, 

neștiind la ce să mă aștept. Poate o parte din mine 

se aștepta să vadă munți şi mai înalți şi măreți, deși 

eu nu știam că așa ceva era posibil. Acest drumeag 

era înconjurat pretutindeni de o pădure deasă şi 

Pintilie Amalia Dumitrița  

Clasa a X-a D 
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liniștită, o oază de liniște la care visasem atâtea 

zile. Aerul răcoritor mă înveselea neînchipuit de 

mult. Dintr-o dată, pădurea se termină şi își făcu 

apariția un versant colosal, care părea luat dintr- 

o carte de aventuri. Era asemenea unui zid 

construit de oameni, mărit până ajunsese la 

dimensiuni supraomenești. Acest zid era abrupt, 

iar în partea superioară pădurea se termina 

brusc, asemenea unei jardiniere pline cu flori. În 

loc de cărămizi se aflau mototoale de piatră, mai 

mari şi mai grandioase ca varianta lor de hârtie. 

Uimit, am înaintat până când am întâlnit râul 

Putna. Semăna cu o persoană harnică. În unele 

locuri el săpa în rocă, iar în altele forma 

adevărate piscine de lux. Acest râu descria 

perfect temperamentul omului: uneori calm şi 

liniștit, alteori furios. Dar această bucată era 

infimă, fiindcă mai târziu avea să-mi dovedească 

adevărata ei măreție. Mergând mai energic ca 

înainte, am observat că, din loc în loc începeau să 

apară pâraie misterioase, ce curgeau toate cu un 

singur scop. Mi-am dat seama că noi, oamenii, 

nu eram foarte diferiți de natură. Așa cum aceste 

pâraie ajutau râul Putna, așa şi noi,  toți 

contribuiam la „râul” de cunoștințe al umanității. 

După încă câteva minute de mers, am descoperit 

un munte cu adevărat semnificativ: se înalța 

dintr-o prăpastie şi se uita la noi hipnotizant, 

stăruitor și orgolios. Drumul, pe cealaltă parte, 

era mărginit de un perete amenințător, ce se 

înclina spre noi. Eu am rămas acolo, gânditor si 

stupefiat. Mi-am revenit însă după câteva 

secunde, si am înaintat iarăși, fiind mai tulburat 

ca râul ce curgea lângă drum, atât de loial. Nu 

mai dură mult si mi-am dat seama că această 

excursie avea, în final, să se termine. Uitându-mă 

în jos, am observat o prăpastie în care se aflau 

câteva scări din lemn, ce duceau toate la un 

drum. Ne-am dat seama că, așa cum eram, 

extenuați, era o adevărată provocare să 

continuăm. Întristați, ne-am întors pe același drum. 

Am luat masa și ne-am îndreptat spre următoarea 

destinație. 

 Dar înainte de aceasta, jurnalule, aș vrea să îți 

zic ce se petrecea în mintea mea. Mi-am oferit 

singur o provocare: peste câțiva ani, să mă întorc 

aici și să parcurg tot traseul. În concluzie, aș vrea ca 

tu, când vei crede tu că e de cuviință, să îmi 

amintești să revizitez acest traseu. 

Reîmprospătați, am ajuns la cascada râului 

Putna. Da, ai auzit, sau mai bine zis, ai citit corect, 

râul acela molcom are o cascadă. Nu e interesant 

cât de surprinzătoare poate fi natura? Sau cât de 

bine ne asemănăm noi, oamenii, cu ea? La fel cum 

acest râu are o cascadă și o persoană subestimată 

poate arăta de ce e capabilă. Revenind la apă (sunt 

sigur că ești foarte nerăbdător), am coborât până la 

ea pe niște scări de piatra, antice și îngândurate. 

Ceea ce am văzut a fost ceva epatant. Într-o 

prăpastie, părea că un ocean întreg se vărsa și se 

lovea puternic de rocile la fel de dure ca un metal. 

Un vâjâit puternic îmi distrugea până și gândurile. 

După sute de metri în care apa se ciocnea cu o 

putere uluitoare, mai jos, unde prăpastia forma un 

lac, unde apa era liniștită, muntele părea că vrea să 

apere lacul de privirile indiscrete ale vizitatorilor și 

se înclina în fața lacului. Dacă așa e natura, nu 

înseamnă că trebuie să învățăm și noi de la ea? 

Poate că încerca să ne spună că e mai bine să ne 

exprimăm opinia și să ne liniștim.  Îngândurați, 

ne-am întors la hotel și am luat masa. Și iată că, 

după o călătorie atât de lungă și de uimitoare, am 

ajuns în prezent. Dragă jurnalule, acum cer ceva: să 

te pregătești pentru mâine, fiindcă mai avem de 

vizitat multe înainte să ne întoarcem acasă. Noapte 

buna! 
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25 iunie 2021 

 

Dragă voce de reflexie interioară, 

 

În dimineața aceasta am fost foarte 

energic. Am luat mic dejunul cu părinții și îndată 

a început așteptarea. Urma să plecăm spre casă, 

doar că mai puteam vizita câteva obiective 

turistice. După ce mi-am împachetat totul și am 

verificat de cel puțin trei ori, eram gata de 

plecare. Cum te așteptai, uitasem câteva obiecte. 

Peste jumătate de oră, am ajuns la 

Mănăstirea Lepșa. Aceasta a fost refăcută în anul 

1930, după ce biserica inițială (din 1774) a ars. 

Lângă această biserică din lemn a mai fost 

construită o mănăstire. Arhitectura acestei 

biserici este rudimentară, dar în același timp atât 

de îmbucurătoare pentru ochiul uman, care vede 

în fiecare zi atât de multe clădiri ce încearcă să se 

facă remarcate într-un fel. Este de necrezut că 

acea mănăstire rezistase o sută de ani, 

supraviețuindu-le tuturor ploilor și ninsorilor. 

Puteam să stau ore întregi lângă biserică, 

uitându-mă la munții ce mă înconjurau și 

ascultând slujba. Mănăstirea construită mai 

recent era cu adevărat fascinantă, deși păstra 

aceeași simplitate. Baza era acoperită de sute de 

pietre decorative și împodobită cu câteva 

întărituri din aceeași piatră. Acoperișul era 

sprijinit pe sute de grinzi formând reticule, ce 

păreau a fi o pânză de păianjen mărită până la 

dimensiuni omenești. Îmi era greu de crezut că 

acest loc atât de calm și de liniștit se afla în 

aceeași lume plină de stres și de griji. Aceste 

două mănăstiri erau înconjurate de un zid gros 

ce nu îmi poate aminti decât de marii domnitori 

ai Moldovei și ai Țării Românești. Părea că 

numai ce a fost scos din manualul de istorie, de 

la un capitol despre cetățile din Romania. O alee 

înconjurată de brazi ocolea toată cetatea. Aceştia 

se înălțau falnici și drepți, dominând aleea. Când a 

trebuit să părăsesc liniștea aceasta, m-am întristat 

cumplit. 

Acum, la 2 ore după ce am părăsit mănăstirea, 

ne aflam la Muzeul Satului Vrâncean. Un titlu puțin 

superficial, din punctul meu de vedere. Acest 

muzeu nu era unul obișnuit, ci era doar un sat 

părăsit acum o sută de ani. Era un fel de portal spre 

viața simplă și lipsită de griji. Toate casele erau ca 

niște frați: cu o arhitectură identică, dar totuşi 

distinctă. Satul se afla la marginea unei păduri, ce 

dădea vieții de acum o sută de ani o libertate 

neînchipuită. Puteai oricând să te plimbi pe 

drumurile pietruite, printre copacii bătrâni, ce te 

priveau cu un interes surprinzător. Toate casele 

aveau un interior asemănător, ce îmi amintea 

numai de "Amintiri din copilărie". Toate aveau în 

mijloc aceeași sobă care oferea căldură până și 

sufletelor. Aveau toate câteva băncuțe la marginea 

camerei. În fiecare se aflau uneltele de prelucrat 

lâna, precum și o amintire a unei pisici, care încă 

torcea, deși murise demult.  Deși nu erau scrise 

foarte multe informații, am reușit să îmi schițez în 

minte viața strămoșilor noștri. Am fost uimit când 

am zărit o școală în acest sat mititel. Clădirea era 

mult mai mare decât toate casele de lângă ea. Era o 

singura sală de clasă, ticsită cu bănci lungi. Fiecare 

bancă avea câte o tăbliță de scris neagră, iar lângă 

catedră, se înalța maiestuoasă o tablă neagră, la fel 

ca cele din prezent. Era atât de greu de crezut că 

acei copii ce studiaseră aici erau acum bătrâni. 

Viața aici era atât de simplă încât, pentru noi era 

doar o vacanță mai lungă, una nesfârșită. Parcă 

eram în pielea lui Nică și mă plimbam prin tot 

satul, încercând să îndepărtez plictiseala. Ne-am 

mai plimbat puțin și am găsit primăria: era o 

clădire impunătoare şi avea o intrare largă. Avea 

doar trei încăperi: biroul primarului, în care se afla 

o mașinărie de scris și nelipsitul toc și călimara, o 

cămară mica şi o sală în care se afla o masă 
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înconjurată de scaune. Scaunele păreau a fi 

ocupate de strigoi invizibili, ceea ce mă îngrozea 

cumplit. 

După ce ne-am asigurat că am vizitat fiecare 

căsuță, ne-am mai uitat o dată melancolici spre 

viața simplă și am plecat spre casa. Dragă 

jurnalule, acum nu o să îți mai povestesc drumul, 

pentru că știu că niciodată tu nu ai simțit 

plictiseala. După ce am văzut ce ne poate oferi 

natura, cum încearcă omul să reproducă 

frumusețea în construcții, ne-am întors iarăși 

acasă, in lumea banală. Acum, eu trebuie să mă 

culc, ca mâine să pot călători, dar nu fizic, ci cu 

gândul, prin lumea cărților. Noapte buna! 

 

18 iulie 2021 

 

Dragă jurnalule, 

 

Săptămâna părea să fie destul de monotonă, 

dar, după cum știi, aparențele pot înșela. Încă 

somnoros, am luat masa şi m-am lăsat să cad 

înapoi pe pat. Mi-am luat o carte din bagaj şi am 

început să citesc, dar nu mă puteam concentra. 

Bănuiesc că tu cunoști foarte bine acele zile ce 

par să nu se mai termine, în care ești destul de 

tulburat. Dacă cumva ai uitat (ceea ce se poate  

întâmpla, având în vedere că lucrurile sunt 

monotone), eram la București şi așteptam ca 

fratele meu să se înscrie la facultate. Pentru a 

îndepărta plictiseala, ne-am gândit sa mergem în 

parcul de aventură “Comana”. 

După aproximativ o oră am ajuns în parc. 

Am fost întâmpinați de o pădure micuța, cu 

pomi înalți si zvelți, de care erau legate funii. 

După aproximativ 5 minute de mers pe jos, am 

dat de un râu peste care se întindeau câteva 

poduri de lemn susținute de bare de fier (ceea ce 

arată că nimic din lucrurile bune nu se realizează 

fără sprijin). Atmosfera era una relaxantă, iar 

aerul umed îmi satisfăcea nările. Când admiram 

absent reflexia turnului în baltă mi-am pus o 

întrebare: De ce nu încerc şi eu acel traseu ce mă 

așteptă cu brațele (sau mai bine zis, cu funiile) 

deschise? Așa ca m-am îndreptat spre locul de 

plecare. După doar câteva minute, deja săream de 

pe o platforma pe alta. Aş vrea să poți ști şi tu cât 

de interesant este să sari pe bucăți din lemn, 

admirând în același timp frumusețea pădurii. 

Pentru câteva minute m-am simțit ca o veveriță 

liberă şi sprintenă. Acest traseu mi-a schimbat 

părerea despre mobilitatea oamenilor. Acum mi se 

pare că suntem prea mari pentru lumea asta, chiar 

nepotriviți. După câteva minute de fericire, 

interveni o problema: piciorul stâng începu a-mi 

trepida cumplit. La fiecare șase pași, trebuia să mă 

opresc până se liniștea. O groază cumplită îmi 

inunda corpul, topindu-mi toată fericirea. Tâmplele 

începură să mi se încălzească, iar inima începu să 

îmi bată nebunește, ca și când ar fi fost într-o cușcă. 

Dar aceasta frică nu dură mult, deoarece ajunsesem 

la următoarea platforma pe care puteam să iau o 

pauză. După ce am terminat majoritatea taseelor, 

am coborât și m-am odihnit. Deși eram extenuat, 

eram mulțumit de mine și aveam acum o nouă 

experiență fascinantă, ce îmi schimbase părerile 

despre lume. Ultima activitate din parc era să 

alunec pe tiroliana ce trecea neobservată peste lac. 

Sincer să fiu, nu știam la ce să mă aștept. M-am 

urcat în turn îngândurat și peste câteva secunde 

pluteam deasupra lacului grandios. Simțeam cum 

vântul îmi biciuia obrajii. Jos, lacul reflecta perfect 

cerul. Parcă zburam peste un vid, încercând să 

ajung la o insulă, ceva verosimil. Peste câteva 

secunde, picioarele mi se loveau de un strat de 

papură. Ajunsesem iarăși cu picioarele pe ceva real, 

palpabil. Ce fascinantă e senzația că zbori! Eu care 

am fost forțat să merg pe o rută implicită, am fost 

uluit de zbor. Dar oare cât de interesant este să 

plutești, după placul inimii tale? Aceasta este o 
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întrebare la care nu puteam răspunde. Ne-am 

întors acasă după câteva ore, deși avea să plecăm 

din nou. 

Următoarea destinație era Palatul 

Mogoșoaia. Am ajuns la el in jurul orei 16. 

Soarele ce tindea să apună răspândea săgeți de 

lumină aurie printre clădirile vechi. Palatul era 

făcut din cărămizi atât de vechi, încât părea că 

fiecare avea o poveste a ei, unică şi captivantă. 

Casa parcă voia să își arate legătura puternică 

dintre ea şi Constantin Brâncoveanu, prin stilul 

ei arhitectural, special prin multele coloane. În 

mijlocul terenului se afla un fel de piață pavată. 

După ce ne-am plimbat jumătate de ora pe lângă 

clădiri, am coborât la lac, unde soarele își spunea 

ultimele cuvinte, ce erau repetate cu loialitate de 

oglinda lacului. Ce rost aveau toate aceste palate, 

când oamenii se simt cel mai bine înconjurați de 

prieteni, în natură? Oare de ce vrea omul mereu 

să aibă tot mai mult și mai mult? Aş vrea din tot 

sufletul să îmi pot răspunde la aceste întrebări. 

Iată-ne ajunși iarăși in prezent, după ce am 

reprodus emoții care par acum doar niște idei 

ciudate, lipsite de sens şi de importanță. Scuze, 

dragă jurnalule, dar trebuie să plec la masă. 

Somn 

ușor! 

 

19 iulie 2021 

 

Drag jurnal, 

 

Părea că nimic important nu o să se întâmple 

astăzi. Peste câteva zile aveam să plecam înapoi 

acasă. Micul- dejun a fost unul simplu, monoton. 

Gândindu-mă ce îți pot povesti, am aflat că urma 

să vizităm Muzeul Golești. 

 Draga jurnalule, acest muzeu conține un 

conac construit în anul 1614 şi un muzeu 

etnografic în aer liber. După cum știi si tu, 

drumul a fost destul de plictisitor. Am fost în 

tâmpinați de un zid colosal de cărămidă, ce avea o 

poartă de lemn de dimensiuni halucinante. Conacul 

avea o baza de piatră, vopsita într-un alb țipător. 

Peste această bază era așezată ca o coroană, o mare 

încăpere din lemn. Decorată cu câțiva stâlpi, 

arhitectura este un amestec dintre cea românească, 

ce se afla la bază, şi cea occidentală, prin stâlpii şi 

lemnul de cireș ce par să aibă viață. Nerăbdători, 

am intrat în conac. Peste tot erau expuse obiecte 

medievale şi valoroase, iar biroul regelui Carol I te 

fascinează. Manechinele așezate pretutindeni sunt 

îmbrăcate în haine groase, boierești. Se află expuse 

şi câteva arme, dar şi multe pocale vechi, ce 

aparțineau familiei Golești. Aceasta familie ajutase 

la Unirea Principatelor, dar în același timp îi oferise 

ajutor şi regelui Carol I, care dormise aici prima 

noapte în România. Este fascinant gândul că în 

acest conac vechi locuiseră oameni care erau 

interesați de binele altora. Câte idei fuseseră rostite 

în acest conac, câtă uniune se ascundea în 

măruntaiele acestei case! După ce am sorbit din 

priviri obiectele vechi de sute de ani, am cititcâteva 

informații despre foștii deținători ai acestei cetăți. 

Aici locuise Carol Davilla, un medic român 

important, ce înființase facultatea de Medicină din 

București. Am găsit și foarte multe panouri cu 

informații despre Mica Unire. Într-un birou din 

acest conac fusese planificată Revoluția din 1848. 

După ce am citit atât de multe informații despre 

Unirea principatelor simțeam că participasem la 

eveniment.  

Am vizitat şi Muzeul Etnografic. Cum am intrat 

în micul sat, mi-am amintit de volumul 

„Moromeții”, din care citisem câteva pagini, din 

curiozitate (Îți mai amintești?). Gospodăriile sunt 

așezate una lângă cealaltă, toate cu o curte mare, şi 

au o căsuța albă. Interiorul este umplut cu mobilă 

simplă, necioplită, dar transmite totuși simplitatea 

omului şi cât de mult încercăm să ne complicăm 
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viața. Am fost uimit să dau de gospodarii ce 

voiau să strige clar meseria practicată. Am 

descoperit o curte în care se afla o mașinărie de 

făcut vin. Complexitatea ei m-a tulburat, fiindcă 

nu puteam înțelege cum oamenii, în urmă cu 200 

de ani puteau inventa asemenea mecanism 

complex. Pomii din curți îmi ofereau impresia că 

toate casele erau locuite, dar dezamăgirea îmi 

cuprindea sufletul la gândul că totul era părăsit 

și devenise doar un muzeu. Alergam pe drumul 

pietruit, verificând fiecare casă, încercând să 

găsesc o undă de viață. Găseam adăposturi 

pentru căței, grajdurile animalelor, dar toate nu 

ascundeau niciun suflet. Simplitatea acestor 

locuințe m-a făcut să fiu deosebit de interesat de 

vechimea lor. 

După ce m-am asigurat că am vizitat fiecare 

colțișor, am plecat spre casă. E incredibil cum un 

simplu muzeu iți poate ocupa o zi întreagă. 

Totuși, nu a fost o zi pierdută, deoarece mi-am 

fixat în minte câteva noțiuni despre istoria 

României. Sunt atât de obosit încât simt că voi 

dormi o săptămână întreagă. Noapte bună! 

 

20 iulie 2021 

 

Dragă voce interioară, 

 

În dimineața aceasta m-am trezit plin de o 

energie pe care nu o simțisem niciodată. Am luat 

în grabă micul - dejun şi m-am aruncat în pat, 

trist că nu puteam să ies în parc, fiindcă nu eram 

acasă. Dar am avut noroc, căci părinții mei voiau 

să se plimbe în parcul Herăstrău. Era foarte 

relaxant să mergi agale, pe lângă lacul pe care 

soarele îl folosea în loc de oglindă. Am putut 

vedea câteva lebede ce lunecau pe lacul 

albăstrui, îngâmfate şi dornice de atenție. Erau 

zeci de rute pe care puteai s-o iei printre sălciile 

bătrâne. Lângă toate aleile se aflau flori care 

încercau să aibă atenția vizitatorului, prin rochiile 

lor extravagante din petale. Înghețata de menta pe 

care o țineam în mână se topea încet, admirând 

până şi ea copacii. Deși nu existau aici păsările din 

Delta Dunării, faptul că nu speriam niciun suflet 

nevinovat îmi oferea o liniște interioară ce parcă mă 

încălzea. Aerul umed îmi făcea nările să trepideze 

de fericire. După o plimbare de o oră, am decis că 

eu şi fratele meu vom juca biliard, așa că am căutat 

un local ce găzduia o astfel de masă și ne-am 

îndreptat spre el numaidecât. 

Îmi era foarte greu să joc, lipsit de priceperea şi 

experiența necesare. Dar fiecare bilă care se 

supunea şi intra în gaură, mă făcea să fiu 

neînchipuit de fericit. Încet încet, bilele dispăreau 

grațios în gaură, aşteptându-şi fiecare rândul. În 

scurt timp, m-am obișnuit şi începusem să mă 

descurc mai bine, dar ce rost avea priceperea  la 

astfel de jocuri? Tot ce contează e să te distragă 

puțin din lumea normală, să te reîmprospăteze şi să 

te bucure, ca mai târziu să te arunce iarăși în lume, 

pentru a munci din nou. 

Ajunsesem acasă la ora 16. Am luat cina şi am 

mai călătorit şi cu imaginația, în lumea cărților, dar 

eram atât de obosit, încât abia ți-am povestit toate 

acestea. Noapte bună! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grosu Florin 

Clasa a VI-a B 
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…Tabietarzii…..…………………………………………   …

 

 

abietarzii sunt acele persoane care au 

găsit confort în obiceiul de a scrie, de a 

citi, de a compune și de a împărtăși cu 

ceilalți frumusețea incomparabilă a 

literaturii. Sunt persoanele care, atunci când 

plouă torențial afară, decid să scrie un text despre 

o zi însorită, care găsesc comoditate când citesc o 

carte captivantă în lumina 

caldă a lămpii de pe 

noptieră și au un ceai 

fierbinte în mână, care își 

sacrifică o zi de lucru 

pentru a merge la un târg 

de carte, doar ca să 

obțină autograful 

scriitorilor preferați. 

 Tabietarzii știu că a 

citi înseamnă a dobândi putere și că a 

scrie înseamnă a vivifia. Eu sunt un tabietard. 

Colegii mei de la cenaclu sunt tabietarzi. 

Persoanele care au ascunse, sub birou, caiete în 

care scriu zilnic, dar pe care nu au curajul să le 

arate - și ei sunt tabietarzi. 

 De unde îmi iau eu, ca tabietard, inspirația? 

Vă asigur ca ea nu vine așa, când mă așez la 

masă și iau pixul în mână. Atunci când îmi impun 

că trebuie să scriu și încerc să-mi găsesc cuvintele. 

Nu, ea vine dintr-o dată, în cele mai neașteptate 

momente… Vine atunci când merg pe stradă și 

văd o floare, văd un nor cu o formă abstractă sau 

o pereche de ochi frumoși. Când mă dau cu 

parfumul preferat, sau când împrăștii accidental 

un strop de cerneală pe o foaie de hârtie. Vine în 

momentele în care mă gândesc la orice altceva, 

doar la scris nu. Iar atunci când inspirația își  

 

 

 

 

 

lasă coletul trimis prin curier la ușa minții mele, 

mă grăbesc să scot un pix și un colț de hârtie pe  

care să scriu, ca să nu uit. Uneori, când nu am 

hârtie, scriu pe primul obiect pe care îl găsesc: pe 

batistă, pe mână, pe ambalajul de la guma de 

mestecat.  Dacă veți trece vreodată pe lângă un 

om și veți observa că pe mână are scrise, cu pixul, 

versuri, să nu aveți 

nicio îndoială că acela este 

un tabietard. 

 Astfel că, atunci 

când ajung la masă, cu 

stiloul în mână, rămân doar 

ecourile inspirației de 

dinainte. Și încep să scriu. 

Azi o poezie romantică, 

profundă, sangvină. Mâine 

un text gri, de o banalitate izbitoare. Încerc să mă 

regăsesc într-un stil anume, dar ajung, asemenea 

tuturor tabietarzilor care au trecut prin 

provocările scrisului, să mă recunosc în toate 

stilurile și în niciunul.  

 Prima regulă pe care am învățat-o la cenaclu 

este că nu există scris fără citit. Nu poți să 

povestești despre lumi fantastice, utopice, 

distopice, despre iubiri de porțelan sau tragedii 

sfâșietoare, dacă nu ai simțit niciodată gustul unor 

cărți de calitate. Doar citind poți căpăta abilitatea 

de a mânui cuvintele și de a le face sa 

vorbească cititorului, să-l seduci, să-l hipnotizezi, 

să-l faci să uite de noțiunea timpului. Cititorul 

autentic deschide o carte acasă, în pat, în autobuz, 

într-o cafenea, folosind o agrafă sau un bon fiscal 

ca semn de carte. Un cenaclist a trecut prin toate 

tipurile de cărți, de la fantezie și science-fiction 

T 
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până la literatura clasică, cea umoristică sau 

gotică.  E greu de zis dacă un tabietard e mai 

curând sau mai repede un cititor sau un scriitor. 

Sau ambele, în aceeași măsură. 

 Personalitatea lui are, la bază, cărțile citite 

de-a lungul vieții. După mai multe ședințe la 

cenaclu, ne-am dat toți seama că ceea ce citești 

reflectă, de fapt, ceea ce gândești, ceea ce simți, 

ceea ce ești. 

 Însuși mersul la cenaclu este un tabiet. Aici, 

am întâlnit tineri care trec prin aceleași trăiri și 

sentimente ca mine și cu care împart două dintre 

cele mai mari pasiuni ale mele: scrisul și cititul. 

Persoane față de care nu îmi este rușine să 

recunosc faptul că îmi place mirosul paginilor 

unei cărți noi sau că fur câte puțin din 

personalitatea personajelor care m-au impresionat 

pe parcursul cărților citite. La aceste persoane mă 

gândesc în timp ce scriu acum. Iată că tabietarzii 

nu sunt doar cititori și scriitori talentați, ci și o 

frumoasă sursă de inspirație… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

rin definiție, sexismul reprezintă 

discriminarea sexuală care funcționează, 

de regulă, în defavoarea femeilor și în 

favoarea bărbaților, la nivel individual, 

dar și instituțional. Conform site-ului Consiliului 

European „Human Rights Channel”, 80% dintre 

femei au declarat că s-au confruntat cu fenomenul 

de „mansplaining” (bărbații care explică femeilor 

nesolicitat despre ce este vorba de fapt în discuție) 

și „manterrupting” (bărbații care întrerup constant 

femeile care prezintă un subiect altor persoane) la 

locul de muncă. Actele individuale de sexism pot 

părea inofensive, dar creează un climat de 

intimidare, frică și nesiguranță. Acest lucru duce 

la acceptarea violenței împotriva persoanelor care 

nu se încadrează în standardele heteronormative, 

în special împotriva femeilor și fetelor. 

   Deși am evoluat ca societate și lucrurile nu 

mai stau ca în secolele trecute, când sarcina  

 

 

 

 

femeilor se limita exclusiv la a fi mamă și a avea 

grijă de gospodărie, și chiar dacă în ultimele 

decenii femeile au ocupat din ce în ce mai mult 

câmpul muncii și au avut contribuții prețioase în 

evoluția societății, discriminarea de gen nu a 

dispărut în totalitate. De exemplu, în China există 

anunțuri de angajare cu următoarele cerințe: 

„Diplomă de liceu sau facultate, între 18 și 30 de ani, 

înălțime peste 163 cm, atletică, cu aspect plăcut”, chiar 

dacă în această țară este ilegal să angajezi oameni 

în funcție de gen. Conform Eurostat, în Uniunea 

Europeană, în anul 2016, femeile au câștigat cu 

16,2 % mai puțin decât bărbații, la o comparare a 

câştigurilor salariale brute medii pe oră. În medie, 

femeile au câștigat mai puțin decât bărbații în 

toate statele membre. 

   Citind poemul „cameragirl” din volumul 

„Soft Guerilla” al Teodorei Coman, m-am  întrebat 

care poate fi traducerea în limba română a 

Borisov Daria-Maria 

Clasa a IX-a B 

   Dincolo de stereotipuri 

P 
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cuvântului englezesc „camerawoman”. Nu există. 

Poate vă întrebați “de ce ar conta”? Limbajul și 

comunicarea contează pentru că îi fac pe oameni 

vizibili sau invizibili și le recunoaște sau 

minimizează contribuția în societate. Limbajul 

nostru ne modelează gândirea și modul în care 

gândim ne influențează acțiunile. Limbajul neutru 

de gen sau discriminatoriu întăresc atitudinile și 

comportamentul sexist. 

   Cum spuneam, statutul femeilor a evoluat și 

am început să ocupăm diferite funcții importante 

și să ne regăsim în orice domeniu 

de activitate. Totuși, nu poți să nu 

observi cum este privită o femeie 

ce lucrează în sectorul militar, 

medical, sau în construcții, de 

exemplu. Din păcate, mulți 

consideră că o femeie este slabă, 

lipsită de apărare, nu dă același 

randament ca un bărbat și implicit 

sunt net inferioare. Superman, 

Batman, Captain America - toți 

reprezintă imaginea bărbatului 

ideal: un fizic „de invidiat” (pe care 

patriarhatul l-a catalogat 

drept  „idealul” pe care trebuie un 

bărbat să-l îndeplinească pentru a 

fi considerat atrăgător), 

reprezentanți ai binelui, cei care salvează lumea. 

Mulți copii spun că vor să ajungă ca ei. Dar cine 

vrea să devină „Catwoman”? Acest personaj 

feminin care a apărut pentru prima oară în 1940 ca 

personaj secundar (fără să fi avut un film propriu 

până în 2004), a fost și este în continuare 

sexualizat și privit cu reticență în rândul 

publicului. În aproape orice film cu supereroi, 

eroina este ori salvată de un bărbat fără de care nu 

poate fi victorioasă, ori este sexualizată, privită ca 

o persoană care profită de propriul fizic pentru a 

atrage bărbații aflați în poziții superioare, 

sau care ar reprezenta un potențial ajutor pentru 

a-și atinge astfel scopul, pentru că altfel nu ar 

reuși. 

   Sper ca măcar copiii mei să apuce să trăiască 

într-o lume unde atunci când spui „nu”, să fie de 

ajuns. Unde atunci când apare o știre cu o femeie 

care a realizat ceva, să nu citești comentarii 

misogine. Pentru că feminismul nu este despre 

cine e mai bun decât cine, ci este despre toleranță, 

acceptare, egalitate de șanse, este despre speranța 

că va veni o zi când femeile nu se vor teme să iasă 

neînsoțite noaptea pe stradă și că 

vom reuși să conviețuim într-un 

mod pașnic, pentru că indiferent 

de gen, vârstă, etnie, toți merităm 

respect. 

  Tot în poemul Teodorei Coman, 

se face referire la videoclipul 

melodiei „Love my life”, 

aparținându-i lui Robbie Williams, 

unde acesta este filmat în mijlocul 

unui grup de „cameragirls”. Acele 

fete fac parte din manifestarea 

paroxismului egoului masculin ce 

îl face să se simtă puternic și 

împlinit, ele devenind doar 

recuzită într-un videoclip. Doar 

privind în urmă cu câteva secole, 

putem observa că statutul femeii de „recuzită” a 

fost întotdeauna prezent. În epoca modernă, într-o 

familie regală, de exemplu, un fiu reprezenta un 

moștenitor la tron, iar o fiică reprezenta o viitoare 

alianță printr-o căsătorie aranjată. 

   Incluziunea socială se referă la respectarea 

statutului și drepturilor tuturor oamenilor dintr-o 

societate, care trebuie să aibă oportunitatea de a 

participa în mod relevant la viața acesteia și de a 

se bucura de un tratament egal cu ceilalți. În luna 

decembrie a anului trecut, internetul a explodat cu 

articole ce criticau dur un 



NR. 30 / Martie 2022 A S P I R A Ț I I L I T E R A R E | 60 
 

ghid intern de comunicare pentru angajații 

Comisiei Europene, ce prevedea folosirea 

termenilor „perioadă de vacanță” sau „sărbători” în 

detrimentul cuvântului „Crăciun”, pentru a ilustra 

diversitatea culturii europene și a încuraja un 

comportament de tip incluziv bazat pe principiul 

Uniunii Europene de „Unitate în diversitate”. 

Mijloacele mass-media ne-au acaparat aproape 

complet viața în ultimii ani. Printr-o simplă 

apăsare a unui ecran, poți afla tot ce te întrebi. Dar 

asta nu înseamnă că nu trebuie să trecem prin 

filtrul rațiunii ceea ce citim, să ne informăm doar 

din surse sigure, care aduc dovezi clare. Cu cât 

informația disponibilă este mai stufoasă, cu atât 

devine de o slabă calitate, mulți fiind prinși în 

capacana dezinformării, a propagandei sau a 

vânătorilor de vizualizări. 

   De asemenea, există o 

întreagă dispută pe tema 

înlocuirii adresării 

„Doamnelor și domnilor” cu 

„toată lumea”, un manifest al 

incluziunii de gen. Niciodată 

nu am putut înțelege 

răutatea legată de acest 

subiect. Nu este acesta cel mai frumos lucru la 

oameni? Faptul că suntem atât de diferiți, că în 

aceasta bucată a istoriei omenirii avem libertatea 

de a ne exprima propria identitate, de a fi exact 

cine simțim să fim? Consider că într-o societate 

ajunsă la un punct în care toleranța și iubirea față 

de semeni sunt la un nivel destul de scăzut, 

(măcar) a încerca să ai o atitudine incluzivă față de 

alți oameni este exact ce aveam nevoie. Ar trebui 

să realizăm faptul că valorile noastre, convingerile 

și credințele sunt diferite față de ceilalți, iar asta 

este perfect normal. Adevărul nostru nu este unul 

absolut, ci relativ: există aproximativ 7.9 miliarde 

de oameni pe planetă. Toți suntem diferiți, avem 

experiențe, povești de viață, aspirații și credințe 

diferite.  

   Mereu m-am întrebat: oare cum ar arăta 

lumea dacă nu ar exista frica de necunoscut? Cum 

ne-ar fi zilele dacă l-am privi cu acceptare și o 

inimă deschisă pe aproapele nostru? 

   Tocmai din aceste intrigi bine plasate se 

hrănește jurnalismul de o calitate îndoielnică, din 

dezbaterile aprinse pe subiecte care, este clar că 

vor produce contradicții. Internetul e o resursă de 

informație nelimitată, iar combaterea articolelor 

de tip „fake news” este un proces îndelungat și 

anevoios. Datoria noastră însă este de a fi 

conștienți de mijloacele de manipulare în masă și 

de a ne forma o părere critică, bazată pe dovezi 

clare.  

   Singura modalitate de a nu ajunge o 

societate de oameni ușor maleabili, care pot fi 

controlați prin lipsa unei 

rațiuni personale, este de a ne 

autoeduca; social-media (și 

mass-media în general) oferă 

creierului zilnic un volum 

imens de informație, fără să-i 

ofere timp de a stoca 

informația și a alege cu ce 

rezonăm sau nu. Pentru a lupta împotriva 

dezinformării și a nu ne lăsa prinși în capcana 

internetului, trebuie să privim prin lentila 

lucidității înainte de a crede orbește în informația 

pusă la dispoziție. 

   Faptul că în ultimii ani s-a pus accent pe 

eliminarea discriminării, pe egalitatea de șanse și 

pe recunoașterea și combaterea misoginismului, 

mă face să sper că, poate generația noastră va 

schimba permanent mentalități. Că ne vom învăța 

băieții că a plânge nu este un semn de slăbiciune și 

că toți oamenii, indiferent de cum arată sau ce 

statut social au, merită respect. Sper ca fetele 

noastre să nu simtă frică, rușine, să fie descurajate 

doar pentru că sunt fete. Sper ca atunci când vor 

# NO HOMOPHOBIA 
# NO VIOLENCE 
# NO RACISM 
# NO SEXISM 

# YES KINDNESS 
# YES EQUALITY 

# YES PEACE 
# YES LOVE 
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trece anii să nu mai auzim situații asemănătoare 

cu cea din Afganistan (și nu numai), unde fetelor 

și femeilor le-au fost interzis accesul la educație și 

la muncă pentru că au fost prinse într-un război 

pe care nu l-au dorit. 

   Pentru a concluziona, trebuie să înțelegem 

pentru totdeauna că pe Pământ este loc pentru 

toți, dar nu este loc pentru ură. 

 

  

 

 

    Mic dicționar literar de școală în pandemie…………...... 
  

“Ideea vine de la un articol din <<Scena9>>. Ideea nu ne aparține, dar ținem la precizarea surselor, 

chiar și a celor de inspirație. Și, în plus, rezultatul este 100% al nostru.  Redacția.” 
 

 

 

 

 

A 
Adaptare, adaptări, s.f. - Mă cutremur la gândul 

acestui popor în care nu găsesc urme de adaptare 

la pericolul actual, care se agăță de fire de amintiri 

și încearcă, cu acestea, să brodeze prezentul, 

nerealizând că destramă țesătura trecutului. Acest 

popor ce a fost crescut cu zicala „Cu răbdarea treci 

și marea” și în gândul căruia s-a creionat imaginea 

unui om umil ce se lasă bătut de adierea oricărei 

amintiri, purtat, pe valuri de memorii, de curenți 

puternici, cu speranța că va ajunge mai bine decât 

înainte. Însă, nimic din ce și-a imaginat nu va fi 

rezervat lui, ci acelora ce au realizat că inteligența 

înseamnă adaptare, că puterea curenților este 

determinată de nivelul lor de adaptare. 

(Merzlichin Andreea, clasa a X-a C) 

 

 

 

B 
Breakout rooms - substantiv singular care pe 

mine mă duce la o formă de pluralități nebănuit 

necesare; câți oameni unul lângă altul într-o 

cameră virtuală; substantiv singular: refugiu, 

spațiu al tău, în care te cunoști tu pe tine, în care te 

închizi tu cu tine; substantiv plural: te afli în 

meetul principal, se aude întrerupt vocea 

profesorului care comunică separarea 

participanților în breakout rooms. 

Apeși butonul de “join” și brusc îți apare pe ecran 

numărul camerei în care ai ajuns tu. Tu și ceilalți 

... și este atât de liniște. 

Breakout room sau locul în care nimeni nu 

vorbește decât forțat, decât într-un târziu când, 

după momente bune în care e atâta liniște încât 

auzi cum îți năvălesc haotic gândurile despre 

tine....”cineva, nu, nu cineva...cum ai putea să 

Niculescu Irina 

Clasa a XII-a D 

-Condrat Mihaela - 
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crezi, nu o persoană în carne și oase, ci un ecran 

negru”. 

După minute întregi care par pentru tine o 

veșnicie... Te simți parașutat înapoi în meetul 

principal. 

 (Pintilie Amalia Dumitrița, clasa a X-a D) 

 

Breakout rooms - timp de lucru, 20 de minute. 

Anei îi cade brusc netul. Sms pe rețeaua clasică de 

telefonie: ,,Scrieți, băieți, numai scrieți, revin de 

îndată!". Mihai are prea multe idei și nu știe cu ce 

să înceapă, Teo s-ar pricepe, dar e mai tare 

căscatul, o mamă se aude din spate și un câine. 

Ana joined breakout room. “Heeei, I'm back să vă 

povestesc: am făcut testul PCR aseară, dacă iese 

pozitiv, gata vreo 2 săptămâni cu școala, mai un 

netflix, mai un joc în rețea, din astea." 

Welcome to digital era/ bine ai venit în epoca 

digitală - trăiască toate dihotomiile, toate 

polisemiile concomitent necesare. 

(Condrat Felix-Ioan, clasa a X-a B) 

 

 

C 
Cameră, camere: Nu știu dacă sunt singurul 

adolescent pe care îl apuca fiorii când aude acest 

cuvânt. Probabil am trăit cu toții acea trauma. Știți 

voi, cea de dinaintea unui test on-line. Parcă auzi 

cuvântul acesta în reluare când îl rostește un 

profesor. Nu știu dacă și la voi este la fel, dar eu 

am două reacții succesive în astfel de situații. 

Prima este cea în care îmi îngheață corpul. Pur și 

simplu nu pot să mă mișc. A doua de obicei vine 

la câteva secunde după, odată cu gândul următor: 

,,Măcar nu suntem la școală fizic. Putea fi mai 

rău”.  

(Ciocoiu Mălina-Adriana, clasa a X-a C) 

 

Cameră, camere, s.f.- Teama de a nu avea 

microfonul sau camera deschise se risipește. 

Profesorul ne spune ,,Porniți camerele, vă rog!”. 

Un nou val de panică îți scufundă sufletul, te 

lovește ca un trăsnet în timpul unei furtuni. 

Mintea îți este inundată de gânduri ce trec prin 

aceasta rapid, ca într-un allegro, ești pierdut în 

cele mai adânci cotloane ale minții în care răsună 

vacarmul întrebărilor ,, Cum arăt?”, ,,Ce se vede 

în fundal?”, ,,Oare o să intre sora mea în cadru?” 

și nici nu remarci când profesorul ți se adresează 

,,Copile, ce faci? Am zis: camerele pornite!”. Și, cu 

inima tremurândă, care transmite prin sângele 

care îți curge prin vene frica până în vârful 

degetelor odihnite pe mouse, gata să apese pe 

butonul Start video, dai click-ul strivitor și aceasta 

pornește, iar tu observi că stai țeapănă și dreaptă 

ca o efigie, uitându-te fix la ecranul care acum nu 

mai abundă de căsuțe negre inscripționate cu 

numele participanților, ci este plin de ochi care au 

o sclipire pe care tu nu ai mai văzut-o în ultimul 

timp când te uitai la tine în oglindă și obraji 

rumeni de emoție, iar colegii îți oglindesc privirea 

și suma de sentimente ce te copleșesc. Nu ne mai 

vedem cefele și părul lung prins în felurite 

chipuri. De când drumul către școală se măsoară 

în numărul de click-uri și nu de pași, ne privim 

direct în ochii cârpiți de somn din care ni se citește 

frica de eșec și emoțiile ce ne tulbură mintea.  

(Ivancenco Bianca-Maria, clasa a X-a C) 

 

 

E 
Edus - Telefonul meu știe singur. Laptopul meu 

știe singur. Edus știe și el. La opt dimineața știm 

toți, se deschide deja automat. Sunt în rețea, totul 

este o rețea. Notele mele, contul meu, contul 

mamei, școala mea, clasa mea, ora… Un an în 

urmă, ora de istorie: ,,Copile, nu ai voie cu 
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telefonul la ora”! Și acum flux de conexiune, 

rețele, click-uri, încărcări. Profesorului de istorie i-

a picat conexiunea. A ieșit din clasă. Conexiunea a 

revenit. Profesorul s-a întors. Prezent, ora de 

istorie: ,,Copile, scoate telefonul!”, ,,nu te aud”, ,,s-

a întrerupt”. 

La fel cum s-a întrerupt și primul nostru an de 

liceu. An de liceu petrecut acasă. Nu în bancă. 

Acasă, pe scaun, la birou. Concentrați, obosiți, fără 

vlagă. Am senzația că stau pe loc și chiar stau. 

Vreau să scap, să râd, să îmi spună profesorul 

,,liniște!”. 

Acum liniștea e instalată, la fel ca și aplicația Edus. 

Instalată, răspândită. Microfonul e oprit, glasul 

este pierdut. Așteaptă să fie regăsit. Am senzația 

de amintiri dintr-un viitor fără sens. Absurd. 

Amintiri în curând metamorfozate în trecut 

apăsător. Un trecut pe care, dacă am putea, l-am 

șterge, l-am desena altfel. L-am contura, i-am 

schimba nuanțele. I-am reda acel glas, i-am picta 

sinestezia. 

Două cuvinte: catalog electronic - noul nostru 

mediu; noul nostru spațiu în care ne vedem 

notele, acum scrise fără cerneală albastră, orarul și 

absențele, care nici ele nu mai sunt ce au fost 

odată. 

,,Edus” un termen des auzit de noi, deja un aspect 

obișnuit sau mai bine-zis o obișnuință de care am 

vrea să scăpăm cât mai repede pentru a putea să 

ne bucurăm din nou de clipele unice pe care ar 

trebui să le petrecem în următorii ani de școală. 

Exuberanță. Clipe încărcate de bucurie, de emoție, 

de nostalgie pe care platforma nu le va putea 

înlocui niciodată. Pe care încă le asteptăm, la care 

încă sperăm.  

(Furdui Maria, clasa a X-a D) 

 

 

 

 

M 
Meeting - Mă trezesc posomorâtă și stresată, îmi 

simt inima cum stă să iasă din piept, urmează 

orele online. Meetingul începe, mă asigur că am 

microfonul și camera închise, apoi las o clipă să 

treacă și mă asigur iar că acestea sunt închise… 

Continui să fac asta pe tot parcursul orei. 

Profesoara se conectează și ora începe... Ecranul se 

umple de pătrățele negre marcate cu inițialele 

fiecăruia, în spatele cărora se ascund trupuri și 

suflete încărcate de spaima unei posibile greșeli. 

Fără să pot distinge un chip, sau măcar o voce 

cunoscută, doar sunetul aparaturii electronice 

răsunând puternic în capul meu și mii de voci 

țipând în interior întrebări ce pun stăpânire pe 

mine. 

Prin agitația creată de aceste voci, reușesc să 

disting vocea profesoarei care mă strigă pe nume 

“Amalia, citește-ne tu!”. Tresar. Mă cuprinde un 

tremurat puternic. Simt cum rimelul începe să 

curgă și nu-l mai pot distinge de lacrimi. Privirea 

mi se încețoșează și încep să citesc, căutând fiecare 

reacție din partea celorlalți, fiecare privire, fiecare 

șoaptă, dar primesc doar pătrățele negre, 

întunecate, goale. 

Când termin de citit închid ochii și mă gândesc la 

felul în care meetul ne-a schimbat, felul în care 

obiceiul de a căuta măcar un zâmbet schițat pe 

fața unui coleg, o reacție pozitivă la ceea ce ai 

prezentat încă trăiește în noi, agățat de speranța că 

poate, într-o zi, vom putea găsi iar ceea ce căutam 

cu atâta disperare.  

(Pintilie Amalia Dumitrița, clasa a X-a D) 

 

Microfon, microfoane, s.n.- Mă gândesc la clipele 

în care am tușit nuli, lăsându-ne invadați de 

incertitudine, agățându-ne, totuși, de orice 

speranță de reîntoarcere. Mă gândesc la momentul 

în care voi auzi glasu-mi transformat în cântece de 
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rândunele, la momentul în care voi simți fiorii 

biruinței sau la cel în care voi vedea că cerul 

plânge la revederea noastră, a omenirii. Îmi doresc 

să vină ziua în care mă voi putea lăsa pierdută în 

valuri, nu doar în rânduri scrise pe calculator, voi 

putea vedea din nou zâmbete, nu doar în 

fotografii vechi și voi putea reatribui libertății 

culoarea albastru, nu măștilor chirurgicale. Visez 

la ziua în care voi putea să îmi strig povestea fără 

a mă îngrijora că am microfonul închis și nu îmi 

puteți auzi durerea. (Merzlichin Andreea, clasa a 

X-a C) 

 

 

O 
Ore în pijamale - Este opt dimineața și ceasul te 

anunță că este o nouă zi de școală. Odinioară, la 

ora opt dimineața răsunau în toată școala sunetele 

scaunelor de lemn trase cu morozitate, ale podelei 

ce scârțâie sub greutatea pașilor noștri și ale ușilor 

ce se deschid și se închid și vestesc venirea cuiva. 

În fiecare zi, problema apărea când trebuia să 

purtăm o cămașă curată. Ne osârduiam să o 

potrivim cu pantalonii și să ne întrebăm dacă este 

nevoie să punem și o jachetă. Acum, la ora opt, 

problema îmbrăcăminții a fost rezolvată de căsuța 

neagră ce mă reprezintă și prin care nu se 

întrevede pijamaua pe care am purtat-o și ieri. 

Tânjim după viața de licean, după râsetele din 

recreație, după disconfortul provocat de vreo 

etichetă uitată și netăiată.  Acum pereții școlii sunt 

îmbibați în vorbe de mult neauzite, în lamentările 

șoptite în intimitatea celor patru pereți din baie, 

iar noi suntem blocați în comoditatea pijamalelor 

călduroase. 

(Ivancenco Bianca-Maria, clasa a X-a C) 

 

 

P 
Partajare/share screen - substantive comune/ 

Comun de la caracteristic tuturor. Pe scurt, 

comună indecizia, comune dilemele, comune 

dificultățile de a alege. De termeni zic. Ditamai 

răscrucea de drumuri de câte ori trebuie să alegi    

din binomul ăsta esențial al școlii și vieții online. 

Partajezi sau dai share screen? Asta e întrebarea. 

 (Condrat Felix-Ioan, clasa a X-a B) 

 

Partajare/share screen - română? engleză? 

împarte? desparte? În română sau în engleză, din 

breakout room sau din întâlnirea principală, din 

orice colț, din spatele oricărui ecran te-ai afla dacă 

e rândul tău să dai share screen, ești singur cu un 

roi de fluturi care ți se zbat în stomac; ai plexul 

solar activat, nu? Nici nu mai știi să-ți recunoști 

emoțiile. Ți-e frică? Frica de a întâlni probleme cu 

conexiunea sau de a ți se bloca dispozitivul fix în 

momentul cel mai nepotrivit se instalează; panică; 

stres. Toți ochii spre același ecran. Începi să te 

simți anxios. Începi să îți faci griji. Le simți tocmai 

în stomac. 

Vrem să partajăm emoții, nu proiecte. Vrem să 

răspândim impresii reale; să apăsam pe capătul 

pixului, nu pe butoane. Să auzim cum scârțâie 

scaunele din lemn și cum strănută colegul din 

spate, nu fratele sau sora. Confuzie și dorință. O 

dorință simplă, de a reveni la normal.  

(Furdui Maria, clasa a X-a D) 

 

Pin - cuvânt împrumutat din engleză- Nu ai cum 

să negi acest lucru. La un moment dat ai apăsat 

pin pe o persoană anume fără ca nimeni să știe. 

Din clipa în care ai apăsat prima oară pe butonul 

acela ai simțit o tensiune imensă. Chiar dacă era 

aproape imposibil mintea ta îți crea tot felul de 

scenarii. Nu te puteai concentra pe nimic. Îți 

auzeai inima cum bate din ce în ce mai tare. Erai 
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sigur că toți îți știu secretul. Aveai mâna 

încremenită pe mouse. Îți era prea frică să mai 

apeși pe ceva, dar trebuia să o faci. Ți-ai adunat tot 

curajul și ai dat click. Acum erai în siguranță. 

Bineînțeles că dacă ai făcut o dată asta, nu după 

mult timp ai făcut-o din nou și din nou, însă nu te 

mai simțeai la fel. Nu îți mai păsa.  

(Ciocoiu Mălina-Adriana, clasa a X-a C) 

 

S 
Save - verb împrumutat din limba engleză – Mă 

gândeam acum dacă am avut timp vreodată să mă 

salvez, să îmi conserv, de drag, ideile cele mai 

bune, să le îmbrățișez atât de tare încât să 

izbucnească în lacrimi în fața cititorului, 

implorând să fie luate de acolo și plantate într-un 

loc cu mai multă lectură. Oare am fost vreodată 

atât de silită să mă păstrez încât am folosit 

cuvântul precum o tură năucitoare, împingându-

le atât de aproape de abisul tuturor? Oare 

cuvintele se simt asuprite? Oare au fost momente 

în care s-au revoltat solitar devastându-mi 

imaginația? Oare au fost momente în care își 

doreau să plece în furtuni de cerneală? Cred că 

este îngrozitor să fii doar un cuvânt salvat, într-o 

minte nesalvată de la prăbușire.  

(Merzlichin Andreea, clasa a X-a C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Atelierul de lectura…………………………………….… 
 
 

Clubul de lectura BiblioTulcea 
 

 

e bucurăm să putem povesti aici despre 

o inițiativă a Bibliotecii Județene 

,,Panait Cerna” Tulcea, căreia cenaclul 

„Aspirații Literare” și 

cenaclul  ,,Negru pe Alb” i s-au 

alăturat. Aveți în minte scenele 

acelea din filmele americane în 

care adulții se întâlnesc pentru a 

discuta despre o carte? Parcă 

filmați de o lentilă obscură, 

blurată de un nume 

japonez, ne-am proiectat într-o seară de februarie. 

Sub regia domnului Petru Țincoca, provocați de 

doamna Condrat Mihaela să-i continuăm 

scenariul, ne-am dat întâlnire 

într-un cadru unde ideile și-au 

urmat fluxul natural, 

nestingherit.  

În prim plan s-a aflat noul 

roman al laureatului premiului 

Nobel în 2017, Kazuo Ishiguro, 

revenit cu „Klara și Soarele”. 

N 
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Modelați de ideile domnului Țincoca am reușit să 

dăm glas gândurilor noastre, am împărtășit 

impresiile oferite de o carte despre valorile 

umane, resimțită ca o „Elegie pentru uman”, 

parafrazând titlul lui Vancu. Așezați în cerc, 

precum cavalerii mesei rotunde, ne-am putut 

exprima în mod liber și degajat, creând un spațiu 

unde nu există răspunsuri greșite sau corecte, 

răsunând doar emoția pasiunii care ne-a legat, 

lectura.  

Tinerii cititori au avut prilejul de a-și 

răspândi opiniile despre roman, amplificându-și 

iubirea pentru literatură într-un mediu social, nu 

ca o întreprindere solitară.  Seara s-a deschis prin 

recitarea a câtorva pasaje semnificative, ca mai 

apoi fiecare dintre noi să-și expună părerile, 

dezvoltându-ne competențele de comunicare și 

ale gândirii critice prin lectură, astfel construind 

împreună o nouă față cărții. 

  În prima parte a discuției, timiditatea și 

anxietatea au avut controlul asupra gândurilor 

mele, neavând capacitatea să articulez cuvinte 

pentru a-mi consolida ideile. Îmi simțeam sunetul 

bătăilor inimii acaparându-mi mintea de emoție, 

eram furioasă că nu puteam spune ceea ce 

gândeam din cauza propriilor bariere mentale. 

Spre a doua parte a serii, încurajată de ceilalți, mi-

am lăsat nesiguranța la o parte și am ales curajul 

în detrimentul fricii, reușind să iau parte activ la 

discuție.  

Prima întâlnire a clubului de lectură pentru 

adolescenți „BiblioTulcea” s-a încheiat cu 

promisiunea că ne vom revedea lunar pentru a 

face schimb de impresii într-un mediu fără 

prejudecăți, fără frică de eșec, ci doar unul pentru 

cunoașterea preferințelor tinerilor și de lărgire a 

orizontului cultural al acestora. 
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“La urma urmei, asta înseamna 

să faci literatura
- 
... î ț i  ie

.
i prietenii  

  -văzuți și nevăzuți- 

 Și construiți 

Împreun    ă 

Castele” 
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