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Era
primăvară…
un pas înapoi şi a început să silabisească
niște cuvinte întortocheate. Aș putea
spune că vorbea în altă limbă. Doar
ultima frază pe care a rostit-o am putut
s-o deslușesc:
− Spunei, te rog, bunicii tale că
bunica a făcut plăcinţelele astea în
semn de recunoștință că a ajutat-o la
strângerea de cireșe…A…și…apropo…
vrei să mergi cu mine mai spre dupăamiază la lac? Poate te învăţ să
pescuiești…
− Desigur! Mi-ar face plăcere!
− Ce zici dacă vin să te iau pe la
două fără un sfert?
− E foarte bine! Te aştept…
I-am zâmbit și i-am luat povara din
mâini pentru a o duce în sufragerie.
Când m-am întors, deja plecase, odată
cu ploaia. Razele soarelui ieşeau
triumfătoare printre norii răsfiraţi.
Brotăceii şi rândunelele comunicau
voioase pe limba lor. Am stat o clipă
să le ascult limbajul hieroglific pentru
mine, şi fără să-mi dau seama de
trecerea timpului, am rămas cu ochii
ațintiți spre stejarul din fața ușii,
plutind cu gândul în tărâmul viselor
şi zburând cu mintea pe meleagurile
imaginației.
Deodată simt două mâini calde ce
mă cuprind de șold şi mă ridică în sus.
Era Răzvan. Un surâs pune stăpânire pe
ființele noastre…Acum chiar pluteam
şi zburam…dar era realitatea. După o
secundă, Răzvan alunecă pe iarba udă
şi ne trezim pe jos. Împăratul soare îi
lumina chipul, făcându-l pe el să pară
un erou ce m-a eliberat ca prizonieră
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Era primăvară. Norii plumburii se
pregăteau de luptă pe cerul semeț, de
parcă s-ar fi aflat într-un război. Razele
soarelui nu putea interveni în lupta
ce va urma. Închid ochii…deja simt
adierea vântului. Ating iarbă proaspătă
ce a fost răcorită de rouă dimineţii.
O senzație de plăcere şi fericire mă
cuprinde. Peste câteva clipe cade pe
obrazul meu o picătura de ploaie. Se
prelinge în jos…pană pe gât. Deodată,
mă trece un fior. Era clar. Lupta a
început. Dintr-o parte şi din alta norii
se luptă între ei, producând tunete şi
fulgere. Ca nişte lacrimi ale pierderii,
încep să cadă peste pământul roditor,
tot mai des, picături de ploaie.
Intru în casă. Războiul crunt devine
tot mai înfiorător. Norii plumburii de
odinioară au devenit cenuşii, dând
cerului aspectul unui câmp de bătălie
ale cărui pierderi sunt regretabile.
Mă îndrept spre dulap cu scopul de
a mă schimba de hainele ude. Pe
neaşteptate, vecinul nostru, Răzvan,
un băiat cu doar doi ani mai mare
ca mine, bate la uşă. După ce m-am
schimbat, i-am deschis ușa, iar el mi
s-a adresat uimit:
− Simona? Tu ești? Wow…n-nu-n
credeam că te-te-te-ai schim-schimbat a-a-atât de mult…de când nu n-neam mai văzut…
Obrajii lui erau trandafirii, iar ochii
sclipeau de un verde mai închis ca al
unui smarald. Nu mai era acel Răzvan
de odinioară. Acum este un băiat voinic,
gata să se confrunte cu obstacolele
vieţii. Gata cu peripețiile unui copil.
− Oh! Ce faci Răzvan? Mă bucur să
te văd! Și tu…ce te-ai schimbat!
O îmbrăţişare a fost de ajuns să-i
simt inima cum bate ca a unui iepuraș
ce abia a scăpat de o primejdie. La
atingerea mea, parcă paralizase. Dar,
într-o fracțiune de secundă, s-a dat cu
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din lumea viselor. Râsul nostru înceta,
şi chipurile noastre deveneau tot mai
apropiate, până când toată povestea
s-a sfârşit cu un simplu sărut. Pentru
mine a fost ceva de neuitat…Simțeam
că nu mai am nevoie de nimic altceva.
Și…Răzvan …parcă…atât de frumos!
Doamne! Tocmai acum îmi dau seama
cât s-a schimbat. Începeam să-l plac.
− Răzvan…am zis eu domol…dar
șirurile gândului meu se pierdeau în
timp ce mă privea…Ți-ai luat tot ce-ți
trebuie pentru pescuit?
Mi-a zâmbit…și ridicându-se, mi-a
întins o mână. M-a ridicat. O mână
de-a lui era acum pe șoldul meu. Nu
ştiu de ce, dar mă simțeam protejată.
În timp ce ne îndreptam spre
lac, ne-am putut cunoaște mai bine.
Ciudat…pentru că acum nu se mai
bâlbâia. Era chiar un băiat haios. Mă
făcea să râd la fiecare frază. Șarmul
lui mă învăluia. Mă fermecase. Când
am ajuns la lac…ne-am așezat pe
iarba de lângă mica dumbravă ce
înconjura pe o parte lacul. Când și-a
lăsat undița, ne-am întins pe iarbă şi
priveam creștetul copacilor care ne
făceau umbră. Liniștea s-a sfârşit cu

exclamaţia mea:
− Au!
− Ce-ai păţit? s-a alarmat Răzvan.
Mi-a luat mâna rănită între ale lui
şi a început să analizeze.
− Hai că nu s-a întâmplat nimic.
− Dar mă doare!
− O să-ți treacă…şi începu să râdă.
− De ce râzi? Nu-i de râs.
− Nimic…doar că…am uitat să aduc
momeala.
Un simplu surâs mă făcuse să uit
de durerea de la mână.
− Nu-mi vine să cred! Nu neam mai văzut de când aveam 8 ani. Şi
acum…am 16…deci tu ai…
− 18 ani. Știi…te-ai schimbat
enorm. Ești mai simpatică.
− Da…și tu te-ai schimbat la fel de
mult.
− Așadar…a trecut ceva vreme de
când nu ai mai venit la bunici…Aproape
că am uitat că mai exiști. Dar am fost
foarte surprins când te-am văzut de
dimineața după cum ai observat…
− Mda…cred că te plac mai mult
decât atunci când îmi luai apărarea
când făceam o boacănă. Și, amintindu-

O stavilă neștiută se rupse în
interiorul meu și un ocean de fericire
se prăbuşi, inundându-mă complet.
Fără să-mi dau seama, un înger îmi
apare în fața ochilor…Nu era un înger
oarecare…Era îngerul meu…Era el…
Răzvan.
Azi se împlinesc doi ani din ziua
când ne-am întânlit să mergem la lac,
ziua în care am învăţat cu adevărat ce-i
fericirea. Ultima scânteie de rațiune
mă vestea că atinsesem cu degetele
poarta fericirii. Atât atinsesem doar…
Căci acum, sunt din nou cu el…
pe norii plumburii de primăvară, în
tărâmul raiului, privind de sus o copilă
visătoare…Deodată, copila se prăbuşi
ca fulgerată. Un băiat o curpinse de șold
şi un râs izbucni între cei doi, căzuți, pe
iarba umedă de roua dimineții…până
când toată povestea s-a sfârșit cu un
simplu sărut.
Era primăvară…
Radu Denisa-Elena
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ne de micile prostioare din copilărie,
un râs îndelungat urmă. Așa ne-am
întâlnit…Așa ne-am cunoscut…Și așa
ne-am îndrăgostit. Acum sunt doar
eu…la 18 ani, ținând în mână fotografia
lui…Este incredibil cum s-a terminat
totul…
Am mai fost la acel lac, după un
an. Niciodată nu se uitase în el, până
atunci. Nu știu ce s-a întâmplat. Cred
că lacul îl fermecase, îi făcuse un fel de
vrajă, pentru că se uita la imaginea lui
oglindită în lac şi rostea niște cuvinte
duioase. Nu înţelegeam de ce…Deodată
a căzut…sau parcă…lacul îl atrăgea tot
mai în jos…Nu l-am putut ajuta întrucât
s-a smuls din mâinile mele. A zis că
s-a îndrăgostit. Dar…de lac? Sau de
reflexia lui? şi uite așa s-a dus…şi cred
că niciodată nu voi descifra enigma, ce
s-a întâmplat cu adevărat acolo.
Nu cred că voi mai iubi vreodată…
dar vorba aceea: “Speranța moare
ultima”, deși cuvintele “TE IUBESC”
nu vor mai fi rostite la fel de tandru
precum o făcea el…Doar narcisa care
a crescut în acel loc parcă îmi șoptește
din când în când sau poate…e doar
imaginația mea.
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Note
din jurnalul unei perle

A

ici… unde razele soarelui
abia ajung sau nu ajung
deloc, trăieşte scoica pe nume
Shell care pentru mine nu reprezintă numai locul în care mă
adăpostesc ci şi familia mea.
Ziua 1

Î

n această dimineaţă m-am
trezit foarte îngândurată.
Shell şi-a dat seamă că se petrece ceva cu mine şi m-a întrebat ce s-a întâmplat, dar în acel
moment nu am ştiut cum să îi
spun şi am ezitat. După câteva
ore de gândire, m-am hotărât
că este mai bine să îi spun ce
mă frământă.
− Shell, ştii… mi-aş dori
foarte mult să văd razele soarelui, reciful de corali, să simt
briza oceanului, dar mai ales să
văd oamenii.
− Perla, draga mea, ştii că
asta nu se poate.
- Da, Shell, ştiu că nu mă pot
avânta într-o astfel de aventură;
mi-a venit o idee! Să îl rugăm
pe Fish să ne povestească despre Lumea de la suprafaţă.
În timp ce Fish ne povestea

cu atâta admiraţie, prin cap îmi
roiau numeroase întrebări, dar
în acelaşi timp şi multe imagini.
Oare care este diferenţa dintre
florile de coral şi cele care trăiesc în Lumea de la suprafaţă?
Se compară oare scânteia abisului cu strălucirea acelui loc?
Cât de mare este luna? Oare
cum arată stelele?
Fish, văzându-mă atât de
curioasă, mi-a spus că este indicat să rămân aici, unde îmi
este locul, deoarece în Lumea
de la suprafaţă mi se pot întâmpla multe lucruri rele.
Ziua 2

E

ste iar dimineaţă, iar eu
îmi doresc atât de mult
să îi povestesc lui Shell ce am
visat încât aceasta rămâne uimită de modul brusc în care m-am
trezit.
Shell, am visat ca ajunsesem
în Lumea de la suprafaţă. Totul
era atât de frumos, era ca într-o
poveste… dar nu ştiu cum ajunsesem acolo… cât ai clipi m-am
văzut în mâinile unui pescar.
Acesta m-a luat din braţele tale,
iar pe tine te-a aruncat pe puntea vaporului. Mi-a părut foarte rău şi abia atunci mi-am dat
seama că ceea ce spunea Fish
este foarte adevărat.
Soarele era ca un balon de
flăcări care se juca alături de no-
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Boboc Mihaela
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Note
din jurnalul unui inel
Și sunt înconjurat de o mare de
întuneric... Dar de ce au făcut asta?
Mai devreme era totul normal. Îmi
petreceam după-amiaza în vitrina
casei mele, pe locul cel mai important, fiind admirat de o mulțime de
trecători. Dintre vecinii mei eram
cel mai valoros, nimeni nu a mai
avut un preț atât de mare până
acum. Clienții nici nu îndrăzneau
să mă probeze de teamă să nu mă
pună în contact cu praful. De anul
trecut au luat măsuri drastice. O
doamnă neatentă m-a scăpat de pe
deget și am ajuns sub vitrină. Nu îți
poți imagina câți microbi sunt acolo și cât de tare m-am îmbolnăvit.
Ore în șir le-am petrecut scufundat
în soluții de curățat și dezinfectat. Simțeam cum acidul îmi atacă
structura și mă făcea mai vulnerabil cu fiecare minut. Nu credeam că
voi ieși întreg din acest coșmar, însă
după ore infernale de așteptare am
fost salvat de cel mai bun prieten
al meu, bijutierul. Mâinile lui delicate îmi alinau suferința și mă făceau să mă simt mai în siguranță ca
oricând. Pe mine m-a îndrăgit cel
mai mult. Într-o seară mi-a promis
că nimeni nu ne va putea despărți,
că locul meu este lângă el și că nici
o avere nu se poate ridica la adevărata mea valoare. Mă făcea să mă
simt iubit.

Norocul însă nu era de partea
mea. După săptămâni de glorie în
care eu eram atracția principală a
lanțului de magazine, ghinionul
și-a făcut apariția. Din acea zi nu
a mai intrat bijutierul pe ușă, ci un
chip străin și rece. Temerile mele
începeau să apară. Unde a dispărut zâmbetul de dimineață? Unde
era privirea caldă cu care începea
și se termina fiecare zi? Unde era
îmbrățișarea suavă de care aveam
parte mereu? Cu fiecare client care
trecea pragul magazinului, mă
simțeam mai tensionat, mai speriat, știind că oricând puteam fi luat
din universul meu prețios. Când îi
vedeam că se apropie să mă admire, termuram din toate pietricelele.
Atunci mi-aș fi dorit să fiu cel mai
ieftin și neînsemnat inel din lume.
Nu voiam decât să-l știu pe bijutier lângă mine. Cum era de așteptat,
un tânăr a cerut cel mai frumos inel
din vitrină, vânzătoarea prezentându-mă pe mine. Inimioara mea placată cu aur alb ajunsese la pulsație
maximă. Am trăit până în ultima clipă cu speranța că sunt prea scump,
că în clipa următoare va intra salvatorul meu și va striga cu toată ființa
lui: ,,Nu, acela nu este de vânzare!’’,
dar speranțele mele au fost în zadar. M-a cumpărat.
Acum privesc crunta realitate din cutia în care sunt captiv. Ce
minune mă mai poate salva acum?
Nici una. Soarta mea s-a decis o
dată cu semnarea certificatului de
garanție. Acum nu îmi doresc decât
să ajung în starea în care să fiu dus
înapoi pentru îngrijiri suplimentare

Mă bucur mult pentru cei doi. Se
vede că se iubesc mult. Dar nu mă
simt bine aici. Stai o clipă! Din spatele fetei se ivește un chip cunoscut.
Este… este chiar bijutierul! Ştiam eu
că nu mă va părăsi! știam eu că mă
iubește cu adevărat! Ia mâna fetei
și, uitându-se la mine, îmi spune că
voi fi pe mâini bune, mai bune decât
ale lui, și că de acum mă așteaptă o
viață mai bună și mai frumoasă decât cea din magazin. Sunt fericit.
Baranga Denisa
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sau alte modificări, să mai văd măcar o dată vitrina în care am locuit,
locul cel mai important în care am
zăbovit atâta timp... dar dacă cineva
mi-a luat locul? Dacă pernuța mea
a fost șifonată de aurul galben, învechit și demodat? Şi totuși stau să
mă gândesc... bijutierul m-ar fi iubit dacă nu eram din aur alb? M-ar
fi iubit dacă nu aveam diamante?
M-ar fi iubit dacă nu eram apreciat,
dorit și admirat de toată lumea?
Cutia se deschide. În fața mea
apare o frumoasă tânără, cu zâmbet larg și păr buclat. În clipa următoare aud întrebarea: ,,Vrei să fii
soția mea?’’. Răspunsul este ,,Da’’.
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Busola
Cu deget ul pe har tă, pe masa din
marmură spar tă,
Paralel cu u niversal, pe u n pământ şi-o lume moar tă,
Doamna cea blondă, elegantă,
priveşt e rece şi-arogantă,
De sub joben şi prin monoclu-şi caută linişt ea în ar tă.
Cu u n zâmbet bizar, privind
superior ca u n Cezar,
Pierzându-se-n mirosul de
praf regal şi cărţi de bazar,
Domnul mereu sobru, cu u n
tat uaj neclar, c-u n zar,
Caută la porţile iadului u n
mic cris tal de chihlimbar.
Cu-o cicat rice ciudată, parcă
de aripi frânt e lăsată,
Înt r-u n ţinut uitat de negură,
lângă o graniţă t rasată,
Fiinţa plânge abandonată în su net
de chitară acordată,
Priveşt e suflet ele celor doi vândut e
spre-a avea a lui soar tă.
În labirint ul monocrom se-aud voci de
doamne şi de domni,
Un om deloc monoton, regina blondă şi-u n
demon ce cântă diaton,
Trei siluet e se zăresc, o rochie, u n palton şi-u n
cavaler t euton,
Lupta-ncepe fără ton, tabla de şah arde mocnit, acoperită de argon.
Nebu nul t rece de regină, regele-i pică în capcană.
Tot ul se t ermină la fel, u n demon fără aripi, u n domn, si o
doamnă..
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Carouri
Grijă mare, muritorule,
rechinii s tau la pândă,
Plaiu-i rece şi abu ndă
de mâini gata sa t e
vândă,
Zâmbet e, plas t ic şi
parole, vând regi ca
Iuda din mormânt,
Un zeu laconic tace
ploaia care nu udă
sub pământ.
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Tu, generaţia
mea mută, legaţi
de frică si cenzură,
Ce poţi să faci
când fraţii tăi văd
doar mizerie şi ură?
Cine eşt i t u să mă
opreşt i, când vreau
să s t rig ce mă apasă?
Cine su nt ei, ce-mi iau
zâmbind firimit ura de
pe masă?
Să mă descopăr? Mă ajuţi? Nu
pot sa văd u nde e nordul,
Căci busola mea cea veche încă-mi
arată eşafodul,
Prăpas t ie adâncă. Nu pot sa zbor cu
aripile frânt e,
Tu, şarpe cu cap de leu, u nde-i familia
să m-ascult e?

Alexandru Biţună
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Nu Poti măsura

un vis

Sportul e mai mult decât câteva
ore pe săptămână în care transpiri și-ți
consumi energia. La început credeam
că sportul e doar sport. Un hobby pe
care-l practici pentru a te detașa
de prezent. Un mod de
a pierde vremea. O
meserie poate...
Joc
baschet
de când
mă știu.
Cred că

prim u l
cuvânt pe
care
l-am
rostit a fost
minge, iar atunci
când alți copii învățau
să meargă în picioare, eu fugăream
mingea prin casă. Până la vârsta de 10
ani am fost singur. Mama muncea ca
îngrijitoare într-un azil de bătrâni șiși petrecea majoritatea timpului acolo, având grijă de alții, nu de fiul ei.
Tata bea toți banii pe care-i aducea
mama, în așa fel încât mama trebuia

să muncească de două ori mai mult
pentru ca noi să avem din ce trăi. Cât
am fost mic, nu am simțit lipsa mamei prea tare. Ce știam eu? Mă jucam
cât era ziua de lungă. Nu foarte departe de casa noastră, pe stânga, era
un teren de basket. Stăteam acolo de
dimineața până seara. Nu
mi-a arătat nimeni
cum să arunc la
c o ș

sau cum să
învăț mișcări de
apărare sau alte lucruri
folositoare în joc. De fapt, nici nu erau alți
copii cu care să exersez. Am fost mereu
eu și cu mine. Am învățat singur cum
să arunc la coș sau care-mi sunt punctele tari și care-mi sunt cele slabe. Mă

Mă pricepeam la
jocul ăsta. La 10 ani
puteam să joc mai bine
decât orice jucător din liceu.
Baschetul a compensat lipsa mamei o vreme
destul de îndelungată.

Erau însă și momente
când aveam nevoie de
ea lângă mine. Voiam să
mă ajute cu temele, voiam să meargă la ședințe,
să audă cum profesoarele mă laudă, voiam să
fie acolo și să fie mândră
de mine. Dar nu a fost.
C u
cât deveneam
mai

bun
la
baschet,
cu atât situația în familia mea devenea tot mai
rea. Când aveam 10 ani,
mama l-a născut pe Michael. Am fost bucuros
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uitam mereu la meciuri
de basket și încercam să
pun în practică ceea ce
vedeam, până îmi reușea.
Și mereu reușeam. Poate
că faptul că am exersat
mult m-a făcut un bun
jucător. Dar eu tind să
cred că am fost înzestrat
cu un dar de la Dumnezeu.

când am aflat că am un
frățior mai mic, deja plănuiam să-l învăț tot ce
știu, mai ales că, spre deosebire de mine, avea și
numele unui mare jucator de baschet (pe mine
mă cheamă Adam). A fost
bine pentru o perioadă,
mai ales că mama a hotărât să divorțeze de tata. 13
N-a avut ce face, a trebuit să accepte
divorțul, fiindcă toată lumea

știa că
e un alcoolic
și că nimic nu se mai
poate face pentru el. Am
fost ușurat. Mama a vândut casa și a luat una mai
mică, tot în zonă. A primit
concediu matern plătit și
stătea mai mult pe acasă.
Eu îmi câștigam singur
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banii, tunzând iarba pe la vecini sau
făcând diverse treburi pentru aceștia.
În timpul liber o mai ajutam pe mama
cu frăţiorul și viața noastră începuse
să capete alt sens.
Îmi plăcea s-o am pe mama lângă
mine. Desigur, asta nu compensa toate momentele în care nu mi-a fost alături, dar mă bucura gândul că de acum
înainte mă va susține. Nu a fost așa.
Era mult prea ocupată cu fratele meu.
Cred că realizase faptul că nu fusese
lângă mine când eram mic și voia să
fie acolo pentru Michael. Dar compromisul pe care l-a făcut a fost acela de
a nu mai petrece timp cu mine. Era ca
la început. Mama nu-mi era alături în
cele mai importante momente din copilărie. Însă eu nu priveam lucrurile la
fel. Nu dădeam vina pe mama, o dădeam pe cel mic. Fratele meu începuse să-mi fie insuportabil și-l evitam tot
timpul. Eram indiferent cu el, iar când
venea la mine să-mi arate ce desenase sau să-mi povestească la ce meci
de baschet s-a uitat – da, îi plăcea bachetul, ceea ce mă făcea să-l urăsc și
mai mult – îl izgoneam și nu vorbeam
cu el. Atunci, mi-am dat seama că mereu voi fi singur. Doar eu, într-o lume
mare și rea.
În şcoala generală nu am intrat în
echipa de baschet. Mi se părea că sunt
mult mai bun decât oricare copil de
acolo și că, dacă aș intra în echipă, nu
aș avea pe nimeni de nivelul meu cu
care să joc. Credeam că echipa aceea
mă va trage în jos. La liceu, în schimb,
am decis că mai bine să joc într-o
echipă de jucători mai nepricepuți decât mine și să mă fac remarcat, decât
să joc în continuare singur pe terenul
de baschet de lângă casă. Zis și făcut.
În prima zi de liceu, primul lucru pe
care l-am făcut a fost să mă duc să mă

prezint antrenorilor. Aceștia mă știau
deja, pentru că mă tot văzuseră pe teren. Am dat proba alături de ceilalți și
s-a văzut că sunt cel mai bun de acolo.
Eram primul boboc care juca în echipă
și mă simțeam mare și mândru. Eram,
de asemenea, curios care va fi reacția
mamei și dacă va veni la primul meu
meci. A fost încântată: „E nemaipomenit! Mă bucur pentru tine. În felul
acesta fratele tău va avea un exemplu
bun și va veni și el la meci cu mine, să
vadă un meci de baschet pe viu.”
M-a enervat. De ce momentul meu
trebuia să fie stricat de el? De ce în viziunea mamei tot ce făceam era legat
cumva și de fratele meu? I-am spus că
nu vreau să vină și am început să fiu
tot mai închis în mine. Mi-era din ce
în ce mai clar că am rămas doar eu și
baschetul.
În fiecare dimineață mă trezeam
la 7, făceam duș, mâncam și plecam
la antrenament până începea școala.
La început, obișnuiam să chiulesc de
la primele ore, ca să mă antrenez mai
mult, dar antrenorii și-au dat seama de
ceea ce făceam și mi-au zis că ar fi mai
bine să încetez. După liceu, mai făceam
două ore de antrenament, apoi mă întorceam acasă și mâncam uitându-mă
la televizor. Restul de timp liber mi-l
petreceam pe terenul de baschet de
lângă casă. Cam așa s-au derulat toate
zilele mele până la primul meci.
Echipa liceeului nu era tocmai bună,
dar toți erau conștienți că alături de
mine vor reuși să câștige. Eram vedeta
echipei și nu mă feream să arăt asta.
Poate din momentul în care am realizat
asta am început să devin atât de arogant și cu nasul pe sus. Sau poate că
voiam să fiu mereu în atenția celorlalți.
Cine știe? Poate chiar așa eram eu. La
antrenamente nu prea interacționam
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cu ceilalți jucători. Eram eu cu mingea.
Știam că chiar dacă m-ar fi lăsat singur în teren împotriva a cinci adversari
puteam câștiga. Probabil și antrenorii
au realizat lucrul ăsta și nu mi-au spus
nimic.
Primul meci a fost extraordinar.
Când am intrat pe teren toți au început
să ne aplaude și să strige tot felul de
încurajări. Aveau placarde cu numele
meu pe ele și puteam să simt dorința
lor de a câștiga meciul din acea seară. Dar nimic nu se compara cu simplul fapt de a avea echipamentul cu
numărul 12. Mi-am promis că voi da
ce-i mai bun din mine și am dat. Am
câștigat meciul. A fost cel mai frumos
moment din viața mea...
Treptat, totul a devenit o rutină.
Antrenamentele, meciul, câștigul, tot.
Mă obișnuisem așa și de fiecare dată
când mama sau fratele meu voiau sămi strice rutina mă enervam și mă duceam pe teren să mă descarc. Când mă
uit în urmă nu-mi dau seama cum am
reușit să rămân în viață. Mâncam, dar
nu simțeam gustul mâncării. Eram vedeta școlii, dar nu aveam niciun prieten. Colegii din echipă mă urau pentru
că nu-i lăsam și pe ei să marcheze. Realizam că viața mea e monotonă și că
singurul lucru bun de care mă agățam
era sentimentul că totul va fi bine, pe
care îl aveam când intram pe teren. Ce
era să fac? Îmi plăcea acel sentiment.
Mă temeam că, dacă fac ceva în legătură cu direcția în care viața mea o ia,
să nu dispară și acel sentiment. Așa că
nu am făcut nimic. Până când...
Îmi uitasem MP3 playerul în vestiar
și, când m-am dus să-l iau, am auzit
următoarea discuție dintre antrenori:
−E mijlocul sezonului și noi am
câștigat toate meciurile. Poate chiar

vom câștiga campionatul anul ăsta.
−Mă îndoiesc. Echipele de până
acum nu au fost așa de bune, dar următorul meci va fi o adevărată provocare. Crezi că vom reuși să trecem de
el?
−De ce nu? Îl avem pe Adam. E un
jucător extraordinar, pun pariu că peste câțiva ani va obține o bursă sportivă
la un colegiu bun.
15
−Adam e bun. Poate cel mai bun
jucător pe care l-am antrenat vreodată. E ceva cu el...Conexiunea pe care o
are cu baschetul nu poate fi descrisă
în cuvinte. Dar baschetul nu e un joc
doar de o persoană. Sper că nu sunt
singurul care a observat că în ultimele
jocuri de abia dacă a dat câteva pase.
Plus că majoritatea punctelor au fost
marcate de el.
−Mă temeam că vei spune asta.
Așa e. De acum în colo va fi greu și
dacă el nu reușește să coopereze cu
echipa, atunci...
Știam continuarea, dar îmi era
greu să acept. M-ar fi dat afară din
echipă? Doar fiindcă nu dădeam pase?
De ce? Nu eram eu cel care câștigase
toate meciurile până atunci? Nu eram
eu vedeta echipei? Am plecat cu o
grămadă de întrebări în cap, hotărât
fiind să-mi limpezesc mintea pe terenul de lângă casă. Aproape ajunsesem
acolo când m-am oprit. Cineva era pe
teren. Un grup de copii jucau basket.
Tocmai voiam să mă duc să-i gonesc
de acolo când l-am văzut pe Michael.
Juca și el, pe postul pe care joc eu. Era
un apărător marcator excelent pentru
vârsta și înălțimea lui. Am avut un sentiment ciudat când l-am privit. Parcă
mai văzusem asta înainte...Eram eu, în
urmă cu câțiva ani. Obișnuiam să fiu
așa. Să mă bucur de joc, să râd, să mă
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distrez chiar dacă nu înscriam niciun
coș. Tânjeam după acel sentiment, așa
că m-am apropiat de ei și i-am făcut
cu mâna lui Michael. S-a uitat la mine
plin de speranță și mi-a spus: „Vrei să
joci?”
Și dacă în urmă cu câteva luni mi
s-ar fi părut absurd să joc cu niște copii, acum simțeam că era cel mai bun
lucru din lume. Eram liber. Realizam că
de când începusem să joc în echipă,
presiunea pusese stăpânire pe mine.
Mă temeam că dacă pierd un joc totul s-ar duce de râpă, că dacă pasez
altui coechipier s-ar putea să pierd jocul. Credeam că numai eu sunt îndeajuns de bun să joc jocul ăsta. Copilăria mea nefericită mă împinsese spre
asta. Iar acum, când îl priveam pe Michael, realizam că eu fusesem cel ce se
distanțase de familie şi nu mama. Dacă
aș fi vrut, aș fi putut petrece timp cu
ea și cu Michael, dar nu am vrut. Am
crezut că totul mi se cuvinte. Am fost
egocentrist și egoist și nu m-am gândit la ce ar putea gândi persoanele din
jurul meu. Nu m-am gândit la mama,
la fratele meu, la coechipierii mei. Coechipieri cu care împărțeam aceași pasiune, care se simțeau la fel ca și mine
când pășeau pe teren și când jucau.
−Hai, campionule, să mergem acasă, i-am spus frățiorului meu. Mă întreb ce gătește mama la cină?
−Spaghete!
Câteodată trebuie să te detașezi
de persoana care obișnuiai să fii și săți amintești ce persoană ai fost menit
să fii, ce persoană voiai să fii... ce persoană ești... Am fost ignorant, arogant,
introvertit. Am lăsat sentimentele rele
din sufletul meu să pună stăpânire pe

mine, nemaigândindu-mă la persoanele cărora le pasă de mine și cărora le
fac rău prin comportamentul meu. Am
uitat că am în echipă alți patru jucători
cu aceleași visuri ca mine, cu aceeași
dorință de a le îndeplini. Nu le-am dat
ocazia să-și îndeplinească dorința, deși
aveau dreptul la asta. Am fost crud și
nemilos și nu e nici măcar o zi în care
să nu regret comportamentul meu.
Ce persoană am fost menit să fiu?
Am fost menit să fiu un copil care stă
alături de mama sa în momentele ei
cele mai grele. Trebuia să fiu acolo
când ea plângea pentru că tata bea în
fiecare seară. Trebuia să fiu acolo când
a divorțat de tata și eu rămăsesem singurul bărbat din familie. Au fost atâtea momente în care trebuia să-i fiu
alături, dar eram prea preocupat de
gândul că, de fapt, ea ar trebui să-mi
fie mie alături.
Ce persoană îmi doresc să fiu?
Cred că sunt deja... Sunt un fiu bun,
sunt un coechipier și un jucător bun,
sunt un frate model.Viața mea a luat
o întorsătură ciudată din momentul în
care m-am regăsit în Michael pe terenul de baschet. Am ajutat-o pe mama
la treburile casei, am petrecut mult
mai mult timp cu fratele meu, am început să joc baschet în echipă. Și am
câștigat: nu numai un meci, dar și o
familie fericită.

IOANA ALEXANDRA ZIDARU
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O portie de

A

iubire

m simțit o durere în spate,
ca și cum o săgeată îmi pătrunsese prin geaca groasă și mă
atinsese parcă să mă avertizeze
că ceva important avea să se întâmple. Sau poate era Cupidon,
mă gândeam eu râzând și încercând să-mi alin durerea, apăsând
puternic pe locul țintit. Am privit
în spate. Nimic care să mă facă să
mă întorc înapoi sau să rămân pe
loc , holbându-mă. Mi-am continuat drumul spre stația de autobuz care era la 5 minute depărtare, aruncând însă priviri repezi în
spate. Și atunci l-am observat. Am
rămas încremenită de parcă răceală de afară îmi oprise circuitul sângelui prin vene, de parcă mă paralizase doar cu o mică suflare. Și
totuși inimă îmi bătea puternic, în
timp ce pleoapele nu voiau să cadă
pentru a-mi relaxA ochii, exact ca
în nopțile de insomnie când tocmai urma un examen.
l priveam fără suflare ca și
când urma să mănânc o porție
de tiramisu, însă nerăbdarea de
a-i vedea mai bine ochii,care nu
se puteau observa din cauza fulgilor ce veneau și loveau încet pământul, făcând totul în jur să rămână nemișcat, mă făcea să mă
simt complet lipsită de putere.

Î

Sau poate doar pentru mine timpul se oprise în loc. Am ajuns în
stație unde m-am refugiat repede,
nu cumva să mi se mai deranjeze
vreo șuviță din părul care oricum
era zburlit în toate părțile și mi-am
zis: ”Dacă începi să ai sentimente,
clar devii slab. Și mai ales pentru
un necunoscut...”Însă nu eram nici
măcar eu convinsă de ceea ce spusesem. Și atunci văd cum se apropie ușor, așezându-se într-un colț
al stației. Am răsuflat încet și miam zis: ”Calmează-te!”. L-am privit ușor sau cel puțin așa credeam
eu, având în vedere că nu-mi mai
dădeam seama care e diferența
dintre puțin sau fără oprire. Când
i-am văzut ochii negri, conturați de
genele mari ce se completau perfect cu chipul lui curat, fără niciun
defect, bătăile inimii au început să
crească, să crească, până când am
răsuflat ușor, încercând să mă liniştesc.
ând autobuzul ce avea să
mă ducă spre liceu (unde
toate visele mele urmau să fie spulberate de testul la fizică) a ajuns în
stație l-am privit din nou, ca pentru
ultima oară, de data aceasta ezitând puțin pentru a nu-i lăsa impresia că sunt vreo psihopată care
nu mai văzuse în viața ei un om de
sex opus. Dar am rămas surprinsă
când am văzut că urcă…în același
autobuz!Asta însemna încă 5 minute sub tensiune maximă în care
repetam neîncetat procesul inspiră-expiră, nu cumva să leșin. Evi-
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dent că nu am fugit repede spre
celălalt capăt al autobuzului și am
rămas acolo, de unde puteam să-l
privesc, după ce m-am fâțâit îndelungat până să-mi găsesc locul
“potrivit” cu toate că nu era cel
mai potrivit. Și de parcă celelalte 4
minute ce îmi rămăseseră, în care
am realizat că mă torturez singură, nu erau de ajuns, autobuzul a
oprit la semaforul pe care rareori
îl prindea verde. Am oftat. Dar îmi
plăcea…
a coborâre, începeam deja să
cred că mă umarește sau că
sunt atât de obsedată încât privirea lui a devenit o halucinaţie de-a
mea sau că, în sfârșit, am un prieten imaginar. Însă totul era real.
Încă 100 de metri până la liceu, de
unde avea să meargă înainte. O să
rămân pentru el fata din autobuz
(speram eu) sau poate nimic, iar
eu aveam să mă gândesc cum ar fi
dacă..
i atunci am zis NU! Imposibiiil! Era elevul nou despre
care se vorbise toată săptămâna
trecută și după care toate fetele
erau înnebunite. Am zâmbit şi, în
sfârșit, am fost de accord cu ele,
văzându-l în carne și oase…Eram
îndrăgostită!
doua zi, la ora de matematică, l-am văzut pe geam. Era
așa drăguț, zâmbea așa frumos...
Mă rugam să rămână la școală măcar până în pauza mare. Și ora de
mate a trecut mai greu ca niciodată…Deși nu se oprea din predat,
profesorul părea că vorbește și se

mișcă în reluare, ca și cum ar fi
trebuit să-i analizăm fiecare gest.
Eram disperată, voiam pauză! Și, în
sfârșit, am auzit muzica ce anunță
de fiecare dată sfârșitul orelor.
Plăcut moment! După ce am trecut
în grabă prin baie să fiu sigură că
sunt cât se poate de bine, am fugit
rapid în curtea școlii, m-am așezat
împreună cu cea mai bună priete- 19
nă pe una dintre băncuţele ce erau
așezate în fața fiecărui geam, iar în
timp ce îi povesteam pe nerăsuflate ziua de ieri, îl priveam euforică.
În acest timp am remarcat că privirea sa completată de un zâmbet
era îndreptată către mine. Către
mine?! Eram în extaz. Nu-mi venea
să cred. După ce m-am străduit
pentru un timp îndelungat să nu
roșesc și să nu-i acord prea multă
atenție, îl vedeam cum se îndreaptă
spre mine, făcându-mă să-l înțeleg
din priviri că m-a recunoscut.
m vorbit, am râs, am devenit prieteni… Iar apoi prieteni apropiați, chiar foarte buni. Ne
împărtăşeam sentimente, regrete,
tot...Şi a venit şi ziua așteptată, ziua
la care visasem două luni, ziua care
avea să mi schimbe adolescența
sau poate întreaga viață, ziua în
care primavara mi l-a dăruit mie,
ziua în care am devenit iubiți, în
care mi-a oferit primul sărut...

A

REBECA TÂRNĂ
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Din dragoste
... pentru dans
S

treet dance sau dansul de stradă (în limba română) este o denumire
generală pentru o categorie vastă de stiluri de dans.
Aceste stiluri au evoluat de-a
20
lungul timpului nu într-un
laborator sau datorită unui
geniu ci în locuri ca: strada,
curtea şcolilor, cluburi. În
general, mişcările de street
dance nu sunt doar un mod
de distracţie, ci şi un mod de
a te exprima, de a interacţiona cu oamenii. Termenul de
“Street dance” este în general folosit pentru a descrie
dansurile hip hop și funk ce
au apărut în Statele Unite în
anii '70 și care sunt într-o
continuă creștere și dezvoltare în cultura hip-hop de
astăzi (breakdance, popping, locking, hip-hop new
style, house dance și electro dance). Aceste tipuri de
dans sunt în vogă în prezent,
deşi cei în vârstă le consideră “dans de nebuni” sau pur
şi simplu ciudate; sunt considerate chiar exerciţii fizice,
dar şi o artă sau o formă de
competiţie.
stăzi,
concursurile de dans atrag
din ce în mai mulți spectatori și concurenți, devenind adevarăte evenimente internaționale. Câteva
exemple ar fi Battle of the
Year, Juste Debout,ABDC,
House Dance International,
Red Bull BC1, Hip Hop International. La concursuri se jurizează battle-uri sau showuri coregrafice. Termenul de

A

battle tradus în limba română ca bătălie reprezintă, de
fapt, concursul în care se
˝bat˝ faţă în faţă două trupe (crew vs. crew), două perechi de dansatori (2 vs.2)
sau două persoane (1 vs. 1),
câştigătorii fiind aleşi de un
juriu după anumite criterii:
spectaculozitate, dificultate,
diversitate în mişcări, etc.
ele mai cunoscute stiluri de dans ce
se practică în zilele noastre,
precum breakdance, popping sau locking
au început
să apară în
jurul anilor
1970, hiphop
new
style și house
dance în jurul anilor 1980
în New York și Los Angeles,
iar electro dance a apărut în
2000 în Franța. Deși la început fiecare stil a apărut și s-a dezvoltat separat unul de celălalt,
astăzi, toate sunt asociate mișcării hip-hop
deoarece au în comun
mai multe elemente de
street dance. Scena street dance-ului este mereu în
schimbare, noi stiluri aparând sub inspiraţia muzicii
hip hop şi RnB. Deşi pare
doar o înlănţuire de mişcări, fiecare stil exprimă ceva
anume: krumping-ul poate
exprima supărarea sau nevroza, voguing-ul poate exprima feminitatea. Lyrical-ul
este cel mai complex stil, deoarece acesta reprezintă stilul prin care dansatorii redau
prin dans întreaga poveste
a unei melodii, exprimând
astfel versurile prin mişcări;
acest stil de dans nu este

C

considerat street dance pur,
ci doar o variantă alternativă
deoarece sunt folosite mişcări din fiecare categorie.
În Jamaica, muzica dancehall (o versiune modernă a reggae-ului) a
dat naștere propriului
stil de street dance cu
aceeași denumire. Este

un stil
ce s-a dezvoltat mai
mult în ultimii 5 ani, alături de alte stiluri noi, ce iau
naștere pe străzi în fiecare zi.
Dancehall-ul este un stil de
dans mai feminin deoarece
sunt folosite şi mişcări de
boody shake( mişcări provocatoare ale feselor). Alt stil
de dans numit capoeira este
forma 'deghizată' de autoapărare, dansatorii mimând
o luptă fară a se atinge sau
răni. Această artă a fost introdusă în Brazilia de către

v a lentă
cu cea a
gimnaştilor.
Capoeira a apărut în Bronx după
1990.
ichael Jakson
este
unul dintre cei mai
mari dansatori ai
tuturor timpurilor atât din
punct de vedere al
cre-

M

ativităţii, cât şi al tehnicii. Stilul lui a ridicat mii de oameni
în picioare la concertele sale
şi a inspirat generaţii de dansatori. Moonwalk este
cea mai reprezentativă mişcare a lui
Michael Jackson,
însă el a
stăpânit multiple
stiluri pe care
le combina în
felul său unic.
Să nu uităm de
mişcarea robotică cu care a făcut valuri în timp
ce era la Jackson
5. Janet Jackson,
Jennifer Lopez, Usher, Britney Spears, Justin Timberlake, Omarion au
personalizat dansul de scenă, realizând showuri excepţionale din punct de vedere
coregrafic. Prin muzica şi
videoclipurile promovate, ei
sunt creatori de trend pentru
lumea dansului de astăzi. La
noi, în România, street dance-ul a apărut odată cu înfiinţarea trupei Simplu în anul
2000. În acea vreme tinerii dansatori practicau doar
stilurile de bază ale streetdance-ului cum ar fi: breakdance, locking, popping. Pe
parcursul anilor, acest stil de
dans a evoluat şi la noi, fiind
într-o continuă dezvoltare,
cu speranţa că într-o zi vom
putea ajunge la nivelul celor
din afară.
n România cel mai
cunoscut concurs de
dans pentru trupe, atât
pentru hip hop dar și
breakdance, este campionatul HIP-HOP INTERNATIONAL
ROMÂNIA,
care desemnează în fie-

Î
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sclavii africani, având mişcari
similare cu cele de breakdance, iar flexibilitatea şi condiţia fizică a practicanţilor
este echi-

care an (începând cu 2010)
trupele care ne reprezintă în
Las Vegas la campionatele
mondiale. De asemenea, la
nivel de licee se organizează
anual Cupa Liceelor la Street
Dance. Alt concurs organizat
anual este cel de la Oradea,
Nymphea unde concurează
chiar şi trupe din afara ţării,
adică din ţările vecine.
entru a putea înţele- 21
ge într-adevăr toate
aceste lucruri legate stilurile de dans amintite vă recomand şi câteva filme cu
şi despre Street-Dance: The
Freshest Kids (documentar
despre hip-hop), Everybody Dance Now (documentar), Breakin, Beat Street,
Wild Style, You Got Served,
Step Up, 'Rize' (documentar
krumping), Stomp the Yard.
vând în vedere toate
aceste caracteristici,
ne putem da seama că street dance-ul nu este o formă
de a ne prosti cum cred unii,
ci poate fi o formă de viaţă,
o sursă de venit, un mod de
distracţie. Dansatorii cu vechime consideră că street
dance-ul nu se învaţă, este
ereditar, dansul trece prin
vene şi pe scenă poţi să fii
oricum vrei tu exprimându-ţi
sentimentele cu dezinvoltură, dăruire şi pasiune, pentru
ei fiind o jignire idea că street dance-ul nu este o artă.
Dansul poate schimba lumea, iar noi ne putem
schimba prin dans.

P

A

Evelina Murăraşu
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Chemarea mării
Fugari, desculţi,
Alergăm amândoi,
Cu tălpile ude,
Zburdăm spre mare,
Iar când soarele răsare,
Simţim cu adevărat,
A mării chemare.

Dacă..
Dacă te ţin de mână,
Vei schiţa vreun gest?
Dacă îţi fac cunună,
Vei zâmbi puţin?
Dacă-ţi aduc luna,
Vei fi oare a mea?
Sau toate astea, le aveai deja?

O, Lorelai...
Am să-ţi spun plângând,

Că eu te-am strigat,
Lorelai, Lorelai,
Vino înapoi,
Nu mă face să te aştept în salon,
Lorelai, secundele mă dor,
Lorelai, vino înapoi!
De ce te iubesc, femeie?
De ce te aştept
Să te-ntorci din rai?
Lorelai, dă-mi semne,
Răspunde-mi la scrisoare,
Trimite-mi a ta dragoste mare.
Sunt al tău ,
Azi şi mereu.
O, Lorelai,
Devin-o îngerul meu..

Gând
Zbor încet,
Caut un om,
Pe care l-am iubit,
Enorm..
Din cer nu-l văd,
De la sol, nici atât.
Un gând îmi tremură pe buze,
Dar nu vrea să-l cunosc,
Nu vreau să-l spun.
Ar deschide porţi inchise,
Ce aduc la iveală
Trăiri nedescrise.
Îmi las mintea să vorbească.
Îmi las gândurile să iasă.

Clipe ce dor
Plouă de ceva vreme,
Plouă neîncetat.
Ea te aşteaptă afară
Aproape a îngheţat.
Dar tu n-ai apărut,
Şi nici că ai de gând.
Vântul o surprinde,
Deznădejdea o cuprinde,
Te aşteaptă afară,
S-a făcut deja seară.
Dar tu n-ai apărut.
Te aşteaptă azi,
Te aşteaptă mâine.
Tu nu realizezi,
Că tot ce a vrut,
A fost s-o iubeşti.

Mă plimb rătăcită,
Pe străzile uzi,
Nu uit nicio clipă,
Unde vreau să ajung.
Mă uit spre cer,
Apoi în jos,
Te simt aproape,
Dar nu te văd..
Ajung pe-o stradă,
Aproape părăsită.
Ai tăi paşi se aud,
Şi tresar fericită...
Apoi mă-ntorc,
Te caut peste tot,
Dar tu nu eşti aici...

Iubirea unei
adolescente
Inima i se zbătea,
Cerşea iubirea ta.
Fiinţa toată i se pierdea,
Se pierdea în a ta,
Copleşită fiind de atingerea,
Mângâierea şi sărutarea ta.
Iubirea ei părea infinită,
Cine ar fi crezut că se va sfârşi?
Dintr-odată, din senin,
Într-o clipă s-a năruit.
Lacrimi cad uşor,
Trezesc amintiri ce dor.

Să iubeşti ca un nebun,
Orbeşte să te-ncrezi în ea,
Ştii că iubirea e tot ce-ai vrea.
Şi-o iubeşti pe ea,
O regină ce nu-i a ta.
Lângă rege, ea stă tristă,
Face tot ce i s-a spus.
Dar apoi apari tu,
Tânăr supus,
Şi-i furi inima.
Şi-ar vrea să fugă
Şi-ar vrea să vină.
Ar vrea să devină a ta regină.
Din dragoste orbească,
Renunţă la coroană.
Devine obişnuită.
Tot ce vrea e să fie iubită.
Lângă rege era veşnic nefericită.
Te-a ales pe tine dintre toţi,
Ai grijă cum te comporţi!”

YUNUSOGLU I. ANDRADA,
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Rătăcire

Lăsând în urmă doar durere,
Omorând cu placere,
Orice dâră rămasă,
Din iubirea voastră..
Iubind orbeşte
Cineva, cândva
Mi-a spus că:
„Iubirea e o crimă!”
„Atunci prefer să fiu o victimă.
Decât să n-am parte de ea,
Mai bine mor pasional,
Decât într-un mod banal.

23

Femeie din societatea romană
Pictură pe peretele unei case din Pompeii

24

Perpetuum Mobile - aprilie 2014

Oamenii...ființe complexe cu trăsături deosebite. Dar despre băieți..
despre ei ce putem spune? Cum gândesc ei atunci când sunt îndrăgostiţi?
Se pot îndrăgosti?Sunt oare şi ei la fel
de sensibili precum fetele?
Nicio fată nu poate ști ce gândește
cu adevărat un băiat... putem doar
presupune cum ar arăta un mic pasaj
din gândul lor...

Prin ochii unui
adolescent
pagini de jurnal
mâne pe veci țesut adânc în sufletul
meu. Chiar și mişcările lente pe care le
face par desprinse dintr-un basm cu
zâne. Este o făptură grațioasă pe care
o privesc cu admirație şi uimire. Are o
fire veselă şi optimistă, un comportament copilăresc plin de puritate. Îmi
trezește sufletul poetic și îmi provoacă imaginația. M-a învăţat să zâmbesc
învăluindu-mă în iubire…mi-a arătat
că visele nu au o limită de timp şi de
spațiu, mi-a demonstrat că orice ființă
are dreptul la visuri mărețe, irealizabile
uneori, dar nimeni nu te poate opri din
visat. Mi-a arătat ce înseamnă adevărata dragoste. Nu suport să văd lacrimi
în ochii ei, nu pot vedea tristețe pe chipul ei copilăros. Îi voi șterge toate lacrimile și îi voi dărui toată dragostea
mea pentru a o vedea fericită. Voi lua
toată durerea ei asupra mea și nu voi
permite niciodată să fie tristă şi neliniştită. Merită ce e mai bun, totul pentru
sufletul ei curat, pentru chipul inocent,
pentru privirea prietenoasă, pentru
dragostea și atenția pe care o revarsă
asupra mea.”

“După atât de multe zile în care o
puteam doar privi de la distanță..după
atât de multe nopți în care puteam doar
să-mi împodobesc visele cu prezența
ei…după atât de multe clipe de singurătate în care îmi puteam doar imagina
plăcuta ei prezență..
Se afla acum chiar în fața mea...privind-o simt că mă cuprinde, ca o mireasmă, un sentiment de uimire...de
surprindere. Ochii ei albaştri îmi luminează existența, aceste sclipiri divine
mi-au răpit liniştea. Îmi forţează privirea să îi urmeze orbeşte și îmi obligă
inima să danseze pe violenta melodie
a tobelor. Zâmbetul ei este mai strălucitor decât însuși Soarele, simt că ușorușor mă voi topi în frumusețea acestei
ființe, mă simt atât de amețit de strălucirea ei. Surâsul ei este mai armonios decât dulcele tril al privighetorilor.
Respirația ei plăcută mă învăluie ușor,
ca o adiere de vânt şi îmi poartă inima
departe, ca pe un zmeu ușor. Părul ei
Asta este în mintea băieților
negru îi curge pe umeri precum o cas- atunci când se îndrăgostesc sau asta
cadă liniștită şi dansează pe linul cân- este imaginația bogată a unei fete vitec al vântului precum bătrânul lan de sătoare...
grâu într-un concert al naturii.
Chipul ei este acum imprimat în
Diana Istrate
inima mea, acest mirific portret va ră-
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Din mintea unui băiat...
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Te-aş picta
Te-aş picta în galben ca o
floare de mai...
Ea ar fi t recătoare,
dar t u ai să s tai.

Te-aş picta în roşu ca
26 amurgul târziu...
Ţi-aş săruta buzele
de u n roşu sângeriu.
Te-aş picta în albas t ru ca
cerul senin...
El s-ar înnora,
Dar nu aş observa, fiindcă
Mi-ar at rage at enţia
Privirea ta.
Te-aş picta în mii de culori,
însă niciu na n-ar put ea,
să scoată în evidenţă
puritat ea, gingăşia,
frumuseţea
ta...

Speranţă
Înt r-o zi luminile s-au s t ins,
Şi-am rămas în înt u neric.
Brusc! Nu mai e nimic de
spus;
Şi-am decis s-aşt ept t emeinic
Un îndemn de u ndeva,
Dar zadarnic...nimic nu se
ivea...
Am cont inuat să sper şi să
aşt ept,
Şi n-a fos t o greşeală.
Acum t e am pe t ine,
Şi viaţa-i mai uşoară.
Am învăţat să sper, să cred:
Că soarele-i u n dar ceresc
Că viaţa nu-i o întâmplare,
Că mâine e o zi mai bu nă
Şi soareledin nou răsare.

Dragos t ea t e învăluie uşor,
Fără să-ţi spu nă;
Te duce sus pe u n nor
Şi simţi că t e ia de mână.
Te face să t e simţi bine
Şi totodată singur,
Se îndepăr t ează de t ine
Şi t e lasă nesigur.
Iar tocmai când, dezamăgit,
voiai
Să t e întorci cu picioarele
pe pământ,
Vine şi t e învăluie
Ca la început.

Lasă timpul
Lasă t impul să ne-nt rebe
De când noi n-am mai vorbit,
De când t u acele vorbe
Cu durere le-ai şopt it.
Lasă t impul să mai t reacă
Noi să ne mat urizăm,
Ignorând orice
poru ncă,
Suflet ul să nu-l
schimbăm!

Zi de zi noi să iubim.

Ceilalţi…
Mă gândesc la t ine
Și imi vin în mint e ei,
Cei care-au râs de mine,
Cei care nu mă lasă să-ți
vorbesc
Să-ți spu n cât de mult de
iubesc.
Și at u nci îmi vine iar să uit
de t ine,
Mi-aș dori în fiecare gând
să nu t e mai găsesc,
Aș vrea să nu t e mai iubesc..
CEAPARU V. ELENA-ANDREEA,
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Sentimente

Lasă t impul să ne-nveţe
Viaţa cum să ne-o t răim,
Cum să uităm orice t ris t eţe,

27
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Incursiune în viaţa unui proiect
„Obiectivele de Dezvoltare a Mileniului”
Totul a început într-o frumoasă zi de
toamnă târzie, la începutul clasei a XI-a.
Fiind o persoană doritoare de pace,
armonie, egalitate şi bună înţelegere
între semeni, simţeam în adâncul inimii că trebuie să fac ceva pentru a-mi
îndeplini chemarea interioară.
Iată că am avut marea oportunitate
de a-mi materializa gândurile şi trăirile.
Cum?! Prin intermediul doamnei Nina
Cugler, director executiv al Agendei
21, al doamnei Monica Cugler şi al doamnelor profesoare Florentina Cristea
şi Roxana Neaţu, care ne-au îndrumat
paşii atât mie, cât şi colegilor mei. Neau oferit sprijin şi ne-au dovedit ce
înseamnă cu adevărat un profesor devotat şi dedicat elevilor săi.
În clipa în care am aflat de proiect,
„Obiectivele de Dezoltare a Mileniului” am simţit că trebuie să iau parte
la acesta neapărat, fiindcă acum era
momentul de a-mi pune în aplicare
toate dorinţele de progres. Proiectul
consta în ajutorarea copiilor din Africa Subsahariană, care se confruntă cu
binele cunoscute probleme: sărăcie,
boli şi dezechilibru social.
Încă de mic copil, am simţit o compasiune profundă pentru persoanele
aflate în dificultate şi iată că acum
mi se oferea şansa de a face parte
dintre oamenii de bine din întreaga lume. Aşadar, am pornit la drum

cu stoicism, încredere, optimism şi
speranţă într-o lume mai bună pentru
noi toţi. Fiecare dintre noi este egal cu
celălalt, indiferent de culoarea pielii,
naţionalitate, sex sau apartenenţă
socială. Înţelegând aceste principii de
toleranţă, democraţie, suport reciproc, înţelegere, nediscriminare şi solidaritate, am plecat la drum cu o bază
bine definită.
Am început prin diverse proiecte,
întâlniri la nivel de liceu şi chiar cu organizarea unui prim workshop, având
ca temă lupta împotriva violenţei atât
în Africa, cât şi în România: „Stop
abuzului domestic!”. În cadrul aces-
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tei sesiuni, am avut onoarea de a avea
ca invitaţi personalităţi de seamă din
cadrul Poliţiei Române, dar şi profesori
din liceul nostru de prestigiu. Acţiunea
s-a desfăşurat în condiţii favorabile,
totul a decurs aşa cum plănuisem, iar
bucuria cea mai mare a fost când, la
sfârşitul activităţii, toţi cei prezenţi şiau manifestat consideraţia faţă de munca depusă în vederea realizării acestui
workshop. Proiectul şi-a atins ţinta,
întrucât elevii au aflat situaţia reală
din Africa şi au receptat mesajul transmis: importanţa pe care o are atitudinea civilizată, comunicarea şi respectul
dintre semeni. Totodată, au înţeles
mai bine, prin intermediul poveştilor
de viaţă relatate, consecinţele devastatoare ale violenţei asupra tinerilor şi nu numai. Prin urmare, proi-

ectul a fost o reuşită şi am continuat
prin desfăţurarea celorlalte activităţi
precum crearea de felicitări, scrisori,
concursuri de postere, eseuri, donaţii,
tricouri personalizate, cu scopul de a
ajunge la copiii din Africa. Acest lucru
m-a emoţionat profund şi l-am trăit la
intensitate maximă, căci numai la simplul gând de a face ceva cu propriile mâini, care va ajunge la un copil din Africa,
mi-a dat un imbold şi mai mare. Simt
că participarea la acest proiect îmi va
schimba viaţa şi abia aştept sa vă mai
împărtăşesc impresii de la activităţile
viitoare.
Anastasia Cârjan
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JOB SHADOW DAY
Job Shadow Day este un program
internațional Junior Achievement România prin te familiarizezi cu piața
locurilor de muncă, petrecând câteva ore în “umbra” unui angajat dintr-o companie sau instituție locală.
În 2014, programul a ajuns la a XII-a
ediție în România, fiind urmat anual de mii de elevi din toată țara, cu
sprijinul comunităților educaționale
și de afaceri locale și al instituțiilor.
Programul te ajută să înţelegi diverse
opţiuni de carieră şi să găsești mai
uşor un răspuns la întrebările: "Ce
vreau să devin după ce termin şcoala? Unde vreau să lucrez? Care este
cel mai potrivit loc de muncă pentru
mine?”.
Anul acesta și Colegiul Naţional
„Matei Basarab” a fost implicat în proiect, 10 elevi ai liceului fiind admiși
în urma unei preselecţii să participe
la program. Elevii au petrecut o zi în
companii din mediul privat sau de
stat, în funcţie de domeniul professional pe care și l-au ales. Ȋn acest mod
au avut ocazia să descopere din interior dacă profesia pe care și-o doresc
este așa cum și-au imaginat, dacă le
place sau nu domeniul ales. Iată câteva dintre mărturiile lor:
• Anghel Andrei – viitor actor: Am
fost prima data la Teatrul Odeon și
la Teatrul de Comedie. La primul am
petrecut 2 ore cu Gabriel Pintilie, am
făcut cateva jocuri actoricești, ne-am
jucat și pe câteva texte, iar la Teatrul
de Comedie am petrecut timpul cu
o tânără regizoare, care ne-a povestit în mare despre cum se ridică un

spectacol de teatru și ne-a răspuns la
orice întrebare am pus. Am îmbinat
utilul cu plăcutul și am aflat lucruri
despre care nu știam nimic.
• Coșereanu Alexandru – viitor ITist: În programul Job Shadow Day am
fost la Intel Corporation ( una dintre
cele mai mari corporaţii din domeniul micro procesoarelor). Ajuns aici
a trebuit să mă supun unor regului
destul de interesante - una dintre
ele, cu care nu am putut să mă obişnuiesc, a fost că indiferent de vârstă
trebuia să vorbesc la persoana a II-a,
singular sau pe numele mic, motivul
fiind îmbunătăţirea capacităţii de comunicare a angajaţilor. Am programat într-un limbaj nou pentru mine
şi a trebuit să ajut la testarea unor
prototipuri de tablete sau laptopuri
care cel mai probabil, vor ajunge pe
piaţa într-un an sau doi. Departamentul în care am fost se numea Security QA, iar cei de acolo se ocupau
cu verificarea şi testarea compatibilităţii programelor cu procesoarele
Intel. Mi-a plăcut foarte mult această
zi deoarece m-a ajutat să mă decid în
ce direcţie am să merg din punct de
vedere profesional.
• Alexis Gîrloanţă – viitor medic:
Am petrecut ziua la Spitalul Regina
Maria - reţeaua privată de sănătate,
pe secţiile de pediatrie și neonatologie. Doi medici ne-au povestit cum
decurge o zi din viaţa lor în spital,
ce presupune această meserie și am
avut ocazia să simt din interior ce înseamnă meseria de medic.
• Atal Elif Semida – viitor judecă-
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tor: Am fost la Tribunalul București și
am asistat la desfășurarea mai multor
cazuri civile. Mi-a fost intarită decizia
de a practica aceasta meserie care îmi
place foarte mult.
• Pănoiu Iulia – viitor artist plastic/designer: Am fost în Unirea Shopping Center unde m-am întâlnit cu
Anca Iordan, un designer de interior
din cadrul companiei "Iordan&Lalut".
Am vorbit foarte mult şi ne-a prezentat câteva dintre proiectele dumneaei. Întâlnirea cu această doamnă m-a
făcut să mă gândesc foarte mult la
meseria de designer de interior, deci
pot spune că m-a ajutat foarte mult.

• Elena Ceaparu și Florentina Tonţ
– viitoare cadre militare: Am petrecut
ziua la o bază militară a armatei, situată în Otopeni. Colonelul Streleţchi
ne-a prezentat baza, dar și muzeul în
care erau expuse aparate de comunicare, folosite în timpul războaielor
mondiale, dar și unele mai noi. Deși
am fost ușor dezamăgite întrucât vremea urâtă nu ne-a permis sa luam
parte în mod direct și la un antrenament al soldaţilor, ne-am convins că
aceasta este meseria pe care ne-o dorim pentru viitor.
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EXPOZIŢIE MĂRŢIŞOARE HAND MADE
Ȋn luna martie, elevi din clasele a IX-a A, F, G, a X-a C, a XI-a C, D au realizat
o expoziţie de mărţișoare din dorinţa de a demonstra că cele mai frumoase
mărţișoare sunt cele făcute de mâna noastră. Toate au fost extrem de apreciate.
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CROSETATE

Pictate pe lut

fOLOSIND OBIECTE
MINIATURALE

PENTRU COPII ŞI TINERET

O campanie de încurajare a lecturii în rândul copiilor şi tinerilor iniţiată
de Editura Litera
Pe 2 aprilie, am sărbătorit Ziua Internaţională a cărţilor pentru copii şi
tineret printr-un eveniment inedit, în
cadrul căruia elevii de la Liceul „Matei Basarab“ din Bucureşti au fost întâmpinaţi de cărţi deschise, aşezate
pe holurile liceului. Elevii au fost invitaţi să îşi aleagă una sau mai multe
cărţi dintre cele peste 1 000 oferite cu
acest prilej de Editura Literă.
Acţiunea de la Liceul „Matei Basarab“ a continuat în săptămâna 7-11
aprilie (dedicată „Şcolii Altfel“). În total, 25 de şcoli şi grădiniţe din Bucureşti au fost „tapetate“’ cu cărţi deschise şi peste 8 500 de copii au primit
câte o carte drept cadou.
“Sondajele internaţionale ne plasează la coadă Europei în ce priveşte

„consumul“ de carte, cu sub 5 euro/
cap de locuitor/an cheltuiţi pentru
cumpărarea de carte şi o valoare totală a pieţei de 60 de milioane de euro/
an. Prin comparaţie, piaţa de carte din
Ungaria este de 200 milioane de euro,
cea din Italia, de 1 miliard de euro,
iar cea din Germania, de 7 miliarde.
În aceste condiţii, ne simţim datori să
iniţiem diverse acţiuni care au drept
scop impulsionarea lecturii: printre
acestea, promovarea unor modele
demne de urmat şi oferirea de cărţi
gratis în cadrul unor evenimente.” Au
declarat reprezentanţii editurii.
Ziua Internaţionala a cărţilor pentru copii a fost iniţiată în 1967. Data
nu a fost aleasă întâmplător; ea coincide cu ziua de naştere a celui mai îndrăgit autor de basme, Hans Christian
Andersen, scriitorul danez născut la 2
aprilie 1805, la Odense.
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“...adevăratele comori se află dincolo de uşi.
Deschideţi-le şi păşiţi !”
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Multumim pentru sprijin
Asociatiei Părinti-Profesori
din Colegiul National Matei Basarab

