Deşert, deşert, deşert… Întinderi de pământ secate de trăire, culori ce îţi incendiază creierul şi te fac să-ţi fie
sete; viaţa transparentă ce reflectă infinitul azuriu? Poate doar în visele îmbrăcate în verde şi roz, cu prinţi şi
prinţese.
Încearcă să petreci câteva momente în acele ţinuturi şi îţi vei dori ca sfârşitul să fie cât mai aproape, ca o
miraculoasă adiere de vânt din pustiu să-ţi atingă obrajii, sau o picătură de apă să-ţi umezească buzele... dar
acest lucru nu se va întâmpla şi ar trebui să-ţi semnezi testamentul.
Însă n-ar trebui să renunţi aşa uşor şi să-i permiţi inimii tale să pulseze în ritmuri de balade, căci doar un pas
spre locul potrivit ar trebui să faci, iar plantaţia mea de baobabi îţi va inunda privirea.
Intră, îndrăzneşte, păşeşte printre aceşti veterani ai universului şi îţi voi prezenta lumea creată de cealaltă
eu. Te voi droga cu triluri magice de zburătoare, îţi voi presăra drumul cu aer fragrant până vei ajunge la mine;
ţi se pare că mă vezi, dar priveşti o simplă formă fără faţă, căci eu sunt pretutindeni şi niciunde pentru tine.Te
macină, ştiu asta! Ce poate fi mai sinistru decât visele în culori şterse, cu persoane cărora nu le poţi desluşi
figura?
Totuşi, urmează-mi indiciile şi îţi voi arăta lucruri interesante pe care tu le vei considera ciudate. În faţa ta se
întinde grădina de legume schizofrenice. Trebuie să le priveşti atent pentru a-ţi da seama că au probleme
psihice. Să fi văzut, într-o zi, un ardei a crezut că îl voi trimite în Triunghiul Bermudelor şi mi-a luat destul timp
să-l conving că nu este aşa. Dar să lăsăm legumele cu ale lor şi să continuăm...
Azi, în dimineaţa de mâine seară, un stol de bufne reporteriţe mi-au adus o scrisoare invitaţie, din Caraibe,
de la prietenul meu imaginar Gongescu, o gărgăriţă ce adora să i se spuna Gescu, doar Gescu, având
probleme cu identitatea.
Îmi povestea că afacerea cu palmierii îi aduce un profit foarte bun, iar traficul de cocos împăiat este cu
adevărat benefic.
Toate aceste întămplări cu palmieri şi nuci de cocos se datorează terapiei lui Gongi cu perfuzii de basme
injectate pe vremea când el era doar o larvă cu trei nări.
Dar cred că ar trebui să încetez în a-ţi dezvălui atâtea secrete şi îţi sugerez să te îndepărtezi de acest loc. La
ieşire vei găsi o targă care te va aduce înapoi la realitate. Presupun că ţi-ai dat seama că ai intrat în comă din
cauza insolaţiei. Cine ţi-a spus să te plimbi prin soarele ăsta? N-ai învăţat că razele UV sunt ucigătoare, mai
ales acum, când stratul de ozon este atât de subţire?
Tot ce ai văzut până acum a fost un simplu vis! Nu crezi că mintea ta e cam bolnavă dacă visezi astfel de
lucruri? Eu da! Dar te las acum pe mâna medicilor amatori...

MARIA VETTORI
Şcoala Generală nr. 22

Prietenii la nevoie se cunosc. Asta e adevărat. Dar sunt prieteni pentru că trebuie sa fie alături de tine şi la
bine şi la rău. Mă intereseaza mai mult partea cu „bine”.
De ce să fie alături de tine când plângi, te simţi rău sau simţi că explodezi de furie, dacă, atunci când eşti în
culmea fericirii, te evită şi nu vor să te asculte? Asta îţi dă de înţeles că se bucură de suferinţa ta şi sunt
invidioşi pe momentele tale de fericire. Unei astfel de persoane nu poţi să îi atribui calitatea de „prieten”.
De asemenea, prietenia nu este un contract. Nu poţi să-i spui unui prieten „te ajut pentru că m-ai ajutat” şi nu
poţi să-i pretinzi să te ajute fiindcă l-ai ajutat. Nu!
Te ajut pentru că suntem prieteni şi ţin la tine şi vreau să fac tot ce pot ca să nu suferi. Asta e adevărata
frază pe care trebuie să o ai in minte întotdeauna cînd un prieten îţi cere ajutorul!
Mii de oameni vor sa aibă o mulţime de prieteni şi mii de oameni, care chiar au o mulţime de prieteni, nu le
dau importanţa, fără să-şi dea seama cât de minunat este să ai fie şi un singur prieten care să te asculte, să te
sprijine şi să fie alături de tine cu adevărat la bine şi la rău.
Un prieten este, de fapt, un frate, cu care nu e exclus să te cerţi câteodată, cu condiţia ca de fiecare dată să
recunoşti că ai greşit şi să fii sigur că urmează să aveţi parte de o prietenie la fel de frumoasă ca pînă acum.
Mai există o specie de „prieteni”, cu care, chiar dacă nu putem să vorbim, să mergem în oraş sau să facem
alte lucruri pe care le facem cu prietenii despre care am vorbit până acum, îţi sunt tot timpul aproape, au
nevoie de afecţiune şi nu poţi niciodată să te cerţi cu ei.
Ai ghicit! E vorba de căţei. Indiferent de cum îi numim (căţeluşi, câini, căţei), tot despre acest lucru este
vorba. Unii oameni ţin mult la un simplu animal dar, poate ţi se pare ciudat, nu ai cum să nu ţii la o fiinţă care
abia aşteaptă să ajungi acasă şi să te joci cu ea, care plânge încet la uşă cînd nu îi oferi destulă afecţiune, sau
care sare în sus de bucurie când te joci cu ea sau când îi dai mîncarea preferată.
Pur şi simplu nu te mai interesează cât de mare sau cât de mic e, cât de roşcat sau negru e! Un câine poate
să te apere, ştiind că eşti stăpânul lui, poate să dea din coadă când te vede, sau poate să se joace fotbal cu
tine (în cazul în care e în toane bune).
Nu e un lucru rău să simţi un sentiment de prietenie pentru un căţel. De ce nu poate să fie şi el un prieten?
Într-adevăr, nu atât de important ca şi un prieten uman, dar un prieten!
Trebuie să ştii că, dacă nu l-ai supărat rău sau nu i-ai făcut ceva care să ţină minte, nu se va răzbuna
niciodată pe tine, şi va rămâne acelaşi căţel cuminte şi credincios ca orice altul. Te poate mira faptul că, dacă
simte că nu îl bagi în seamă, pur şi simplu vine la tine şi cere puţină afecţiune. Totuşi e adevărat!

ROXANA PURIŞ
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Aştept... aştept, aştept şi aştept din nou. Dar ce? Ce aştept
cu atâta ardoare, atâta dorinţa şi, în acelaşi timp, cu atâta
teamă? Ce-mi inundă trupul şi spiritul, înecându-le într-un
abis de tăcere?
Da... liniştea. Mă simt atât de singură, atât de stingheră,
încât adesea am impresia că sunt doar o nălucă ce aleargă
în umbra lunii, însetată de libertate, de schimbare.
Sunt prizonieră; sunt prizoniera fiinţei mele, captivă în
propriile mele întrebări. Corpu-mi greoi, ca o statuie de piatră
ce-şi aşteaptă sufletul, se înfaţişează grav în faţa universului.
Praf de stele îmi presar în vise, încercând cu disperare să
le dau un sens... dar în zadar! În mintea mea, ecoul şi vidul
se contopesc laolaltă, formând un curcubeu de nimic. O
candelă a nostalgiei luminează amintiri pierdute demult, de
mult prea mult timp în labirintul timpului.
Cufărul trecutului se deschide din nou; fărâme de
sentiment, înăbuşite în tăcere, scânteiază lacome de viaţă,
dar frica, laşitatea le ferecă în pivniţa sufletului, în
obscuritatea ce mă desparte de ceea ce-mi e aproape.
Privesc... nu-i nimic şi totuşi e. Simt că undeva, ascunsă
prin cămările inimii, stă de veghe speranţa. E acolo; ştiu
bine! Printre atâtea suflete ce încearcă să mă încălzească,
mi-e frig; printre atâţia ochi ce mă caută cu lumina lor, trec
neobservată... între atâtea inimi ce bat odată cu a mea, nu
reuşesc să aud nimic. De ce?
E atât de vag tot ceea ce mă înconjoară, încât nu mai aud
nici liniştea; am uitat demult sunetul apusului de soare sau
mirosul stelelor îngheţate de lumina zilei.
Mă refugiez în singurătate, în negare şi tristeţe. Fug de
ceea ce m-ar putea ajuta, înţelege şi poate chiar iubi; mi-e
frică. Mi-e frică de ce simt şi voi simţi, de ce gândesc, de ce
voi deveni. M-am blocat singură în mine şi n-am de gând să
ies prea curând. Am ridicat o barieră de nesiguranţă între
mine şi restul, între realitate şi imaginaţie…
Mi-am creat propria lume şi am uitat de ceea ce sunt cu
adevărat. Aici, în spatele acestui scut, în spatele zâmbetului
fals ce-l desenez în fiecare zi pe masca ce-mi serveşte drept
faţă, sunt eu. Da, eu; eu şi cu mine!
Închisă în această cutie de cleştar, mă zbat, mă consum,
mă lupt, lovesc, ţip, tremur asemenea unei libelule de
oglindă, captivă în spatele geamului de insectar. Dar, totuşi,
doar aici, aici şi numai aici mă simt în siguranţă.
Nimeni nu mă poate vedea sau auzi, nimeni nu mă mai
poate răni. Am obosit… m-am săturat să tot aştept ca
lucrurile să se schimbe în jurul meu, unde totul e aşa cum lam lăsat ultima dată: dureros de real şi inexplicabil de
complicat.
Nu. Nu sunt încă pregătită să mă avânt în marea de
necunoscut ce-mi îneacă visele ori de câte ori îmi scald
trupul şi mintea, neexperimentate încă, în apa-i rece şi
amară, în valuri înnegrite, care m-au doborât de atâtea ori.
N-am puterea să mă despart de învelişul de poveste, care
totuşi mă mai protejează, deşi pe alocuri e sfâşiat de colţii
celor care şi-au lăsat amprenta pe sufletul meu.
Sunt aici; exist! Dar tu nu ştii, nu mă poţi vedea! E chiar
hilar faptul că eu te văd, te cunosc, te ascult, te consolez şi
te ajut, iar tu doar crezi că-mi faci acelaşi lucru.
Dar nu-i nimic. Nu te condamn! Te înţeleg. Cum oare ai
putea să faci toate acestea dacă nu mă cunoşti cu adevărat?
Şi, sincer… încep să cred că nici eu nu mă ştiu asa de bine
precum cred. Bun venit în abisul fiinţei mele!

ROXANA GHINEA
Şcoala Generală nr. 22

Trăiam ca un simplu fir de praf
Într-o lume falsă şi goală,
Visam la iubire şi stele de argint
Zi de zi, seară de seară...
Învăţam pe propria piele şi durea,
Că lumea nu se sfârşeşte cu mine,
Că sunetul lacrimii mele răsunând
Pământul în loc nu îl ţine...
Şi inertă când stăteam în ploaia grea,
Cu stropi biciuindu-mi mereu faţa,
Când muream puţin câte puţin,
Tu mi-ai salvat mie viaţa...
Şi mi-au crescut aripi pe umerii goi,
De zbor acum pe cerul fără nor,
Iar aerul rece îmi inundă mintea obosită,
Şi, totuşi, tu m-ai învăţat să zbor...

TANIA BLAGOIEV
Liceul Pedagogic “Carmen Sylva”
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E în natura noastră, a oamenilor, ca, în lupta pentru ce ne dorim, să ne
folosim adesea la maxim resursele de care dispunem.
Unii reuşesc să aleagă calea corectă, care îi duce la reuşită, în timp ce alţii
se afundă din ce în ce mai adânc, devenind depresivi şi intrând permanent în
defensivă.
În încercarea de a fi cei mai buni ne folosim fie talentul, norocul, puterea de
muncă, fie, din contră, răutatea, invidia, furtul, linguşirea superiorilor.
Când ne aflăm într-o competiţie, trecem inevitabil printr-o multitudine de stări
care mai de care mai diferite, mai provocatoare, mai puternice.
Suntem încrezători, trufaşi, dispreţuitori, mulţumiţi, nesatisfăcuţi complet
după ce câştigăm o „bătălie”.
Pe de altă parte, după ce pierdem una, devenim depresivi, răi, invidioşi,
nemulţumiţi, nesiguri, fragili.
Avem parte şi de o altă luptă permanentă, la nivelul conştiinţei. „Să
continuăm sau să renunţăm ?”
E întrebarea ce ne frământă pe parcursul întregii vieţi.
Ne zbatem să aflăm dacă merităm sau nu, dacă ni se vor îndeplini vreodată
idealurile sau ele vor rămâne mereu ceea ce sunt acum – vise, speranţe ce ne
năpădesc nopţile şi se spulberă odată cu răsăritul soarelui.
De cine va ieşi învingător în lupta noastră interioară depinde dacă vom reuşi
sau nu să fim cei mai buni în realitate.
Perseverenţa şi munca unui om vor fi mereu răsplătite, iar respectivul va
reuşi ceea ce şi-a propus, dacă, într-adevăr, o merită.
Un om care ştie ce vrea va contiua lupta, indiferent de eşecuri sau
consecinţe.
E mai uşor să renunţi decât să continui lupta rănit. E mai uşor să te
resemnezi decât să cauţi încă o dată şi încă o dată. E mai uşor să dai vina pe
soartă decât să-ţi accepţi greşelile. E mai uşor să plângi decât să cauţi motive.
E mai uşor să te revolţi decât să zâmbeşti.
Un om împlinit e cel care ştie ce să aleagă în conformitate cu ce îşi doreşte.
Într-o confruntare în care fiecare ţinteşte să fie cel mai bun, vor exista
întotdeauna învingători şi învinşi.
Dar fiecare eşec ne apropie tot mai mult de victorie şi fiecare victorie ne
demonstrează că suntem în stare.
Paradoxal, într-o confruntare în care vrem să fim cei mai buni terminăm prin
a scoate tot ce e mai rău din noi şi reuşim adesea, pentru un trofeu mai mic
sau mai mare, reprezentativ sau doar de noi ştiut să ne rănim prietenii, să
lovim sub centură, să procedăm egoist şi prosteşte.
Fie că reuşim ce ne-am propus, fie că nu, sentimentul este acelaşi. Suntem
singuri !
O umbră de mândrie ne alină suferinţa la perceperea mult-râvnitului trofeu,
dar ea nu este suficientă pentru a te simţi împlinit.
Am reuşit ce am vrut, ne-am demonstrat că putem... dar a meritat ?
Programul „Probitas 2006” a reuşit cu succes să ne introducă în lumea
competiţiei, să ne facă să simţim emoţii unice.
Împreună am încercat, pe rând, sentimente de împlinire şi de depresie, de
deznădejde şi de exaltare.
Dar împreună am reuşit să fim cei mai buni !

EUGENIA MĂGUREAN
Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”

Ilustraţiile publicaţiei de faţă reproduc momente din activitatea
participanţilor la cea de-a patra sesiune a celei de-a VI-a ediţii a
Programului de iniţiere şi instruire în domeniul jurnalisticii Probitas
2006, desfăşurată la Centrul de jurnalism Româneşti, comuna
Tomeşti, judeţul Timiş, sub egida Fundaţiei Vest pentru Jurnalism
Regional şi Euroregional Timişoara, Universităţii “Tibiscus” Facultatea de Jurnalistică, Uniunii Scriitorilor din România – Filiala
Timişoara şi West City Radio Timişoara.

Să mă prezint... Sunt un punct minuscul (mic, extrem de mic, atît de mic încât
nu se vede decât prin microscopul stelelor) pe harta oraşului, a ţării, a
continentului, a planetei pe care trăiesc.
Există puncte mai mult sau mai puţin însemnate şi, totuşi, minuscule toate. Eu
consider că sunt un punct obişnuit, dar diferit de restul prin tot ceea ce mă
defineşte.
La urma urmei, toţi suntem astfel de puncte care aspiră la mai mult. Toţi căutăm
înfriguraţi fericirea, dar, în general, terminăm declarând că nu avem nevoie de ea
(„De ce să mă mai chinui, sunt bătrîn(ă) deja, mi-am trăit viaţa, pot sa mor
liniştit(ă)”). Sau creăm o iluzie care ţine locul victoriei, ducem zi de zi lupte cu noi
înşine, lupte în care vrem să ne convingem (tot pe noi înşine, ceea ce este
absurd) că da, suntem fericiţi!
Dar dacă suntem, de ce mai plângem? De fericire, presupun... Lacrimile
umezesc pupila şi o menţin curată, aşa că facem doar un act în numele igienei...
Sau nu?
În orice caz, preferăm să privim fericirea ca pe o idee, ca pe un trofeu
nepalpabil, oricum imposibil de atins pentru noi.
Vedem cerul ca pe un ideal al perfecţiunii, pînă când îl explorăm şi devine mai
puţin interesant, banal chiar, aşa că trecem la o altă perspectivă asupra fericirii.
Privim luna noaptea, alături de persoana iubită şi, în atmosfera feerică,
încărcată de romantism, lumina lunii aruncă o perdea de argint în aerul rece,
razele sclipesc superb în apa de cristal a lacului... bla bla bla.... şi, astfel, luna
devine în mintea umană întruchiparea a tot ce e mai frumos, evident stârnind
dorinţa lumească de a o explora.
Urmarea este doar solul străpuns de cratere dure şi prăfuite - descoperirea
glorioasă făcută de oameni, în dorinţa de a atinge fericirea...

Uneori visăm gîndindu-ne la nemurire. Ne e teamă de moarte, fără să ne treacă
prin minte dacă viaţa eternă ar fi, într-adevăr, o binecuvântare... Şi permanent
trecem la alte obiective, ţintim mereu mai sus şi încheiem la fel, majoritatea
murind în anonimat (deşi toţi visează să realizeze ceva memorabil, astfel încât
lumea să nu îi uite mai tîrziu). Şi murim nefericiţi, suferim, dar suntem împăcaţi cu
ideea că „asta este soarta noastră, a oamenilor”.
Ce ar fi dacă ne-am propune, cu adevărat, să găsim fericirea în „viaţa atât de
scurtă” de muritor? Dacă nu am distruge ce avem, dacă nu am anihila ce putem,
dacă am şti ce vrem? Dacă am vedea odată pentru totdeauna că fericirea e
aproape şi o putem avea? Dacă am spune mai des „Sunt o persoană fericită!” şi
dacă am ţine cu adevărat la ce avem, fără să aşteptăm să pierdem acel ceva, ca
să realizăm că eram împliniţi? Dacă am iubi şi am spune acest lucru? Dacă am
deschide ochii?
Am fi persoane mai bune...
În orice caz, eu sunt fericită ca o persoană care nu are habar de ierarhia
valorilor în viaţă şi e în stare să vorbească astfel (aşa mă vezi tu, probabil...
sau?).
Inconştienţă? Poate!
Dar, după ce pun pixul jos, voi încerca măcar să ating performanţa de a nu trăi
în zadar... ca un punct minuscul ce sunt, alături de alte puncte, în Universul fără
sfârşit.

TANIA BLAGOIEV
Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”

