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Sabina Huţanu

10 ani...

Mă întorc cu drag acasă atunci când pot evada
din rutina zilnică. Şi mă încarc cu atâta energie încât
parcă mă resetez de ﬁecare dată şi pot să o iau de la
capăt. Mă întorc la bunicul meu, la amintirile mele, la
oamenii dragi, pe care nu i-am mai regăsit în alte
persoane... Uneori, am impresia că am un buton de
pornire / oprire, iar tot acest ansamblu robotic din viaţa
de zi cu zi este oprit printr-o simplă apăsare a butonului
atunci când ajung acasă şi respir liniştită, râd cu poftă şi
ascult tot ce are bunicul să îmi spună.

Anul viitor vor ﬁ zece ani de când am absolvit
liceul... zece ani... pare mult când te gândeşti, dar au
Ceea ce vreau, de fapt, să vă îndemn este să
trecut atât de repede încât nici nu ştiu ce să vă povestesc faceţi ceea ce vă place şi să vă bucuraţi de anii de liceu şi
mai exact...
de viaţă, în general... Aş vrea să pot întoarce timpul şi să
ﬁu iar în pauza mare cu colegii mei, să râdem ca nebunii
M-am mutat de tot la Bucureşti, adică am luat de fapte fără mare importanţă, să-mi revăd profesorii,
cu mine inclusiv pisica, atunci când am plecat la să am teme de făcut, iar apoi timp liber... Probabil, nu o
facultate, dar suﬂetul meu a rămas acasă...
să înţelegeţi sentimetele mele până când nu o să ajungeţi
şi voi înainte de întâlnirea de 10 ani de la absolvirea
Anii de studenţie au fost frumoşi, exact aşa cum liceului... Pentru că, în toţi anii aceştia, am crescut... În
îţi închipui înainte să începi cursurile la facultate... Iar, toţi anii aceştia, m-am transformat în omul care sunt...
apoi, viaţa şi-a urmat cursul ﬁresc: am învăţat ceea ce În toţi anii aceştia, am învăţat să accept oamenii cu bune
mi-am dorit să învăţ, lucrez ceea ce am visat să lucrez, şi cu rele... În toţi anii aceştia, am fost la nunta unei
călătoresc unde visam să ajung... Şi sunt fericită.
colege dragi, m-am uitat de multe ori la pozele copiilor
altor colegi, care seamănă izbitor cu ei, am văzut poze
Să îţi ﬁxezi un ţel şi să lupţi pentru a-l atinge este
cu locurile minunate din lume unde au ajuns colegii
doar o primă etapă... de ﬁecare dată, după ce reuşeşti să
mei, am încercat, atât cât mi-a permis timpul să mă
îţi atingi scopul, urmează alte ‚‚lupte” şi tot aşa. Cred că,
întâlnesc cu colegii care au venit în Bucureşti sau să îi
de fapt, asta e viaţa.
vizitez pe cei care locuiesc în oraşele în care am mers eu.
Important este să descoperi ceea ce te face
fericit şi să lupţi pentru acea fericire...
Probabil o să spuneţi că e uşor de zis (eu aşa
aş face dacă aş citi chestia asta scrisă de altcineva). Chiar
e uşor de zis, mai greu e de făcut. Spre exemplu, eu când
mă gândeam la cum o să ﬁe viaţa mea după ce plec la
facultate, vedeam aşa: o viaţă de artist, iar aici ﬁecare
înţelege ce vrea. În gândurile mele atunci nu prea intrau
problemele legate de acomodarea într-un oraş nou, de
examenele de la facultate (şi cum o să învăţ o carte întro noapte), de cum o să pot să îmi găsesc prieteni noi şi
dacă o să reuşesc... Totul se derula pe slow motion şi era
legat în mare parte de cum o să merg la teatru, la operă,
la balet, la concerte, la parada de 1 Decembrie şi la toate
evenimentele pe care le arătau la televizor. V-am mai
povestit că am făcut toate astea, le fac în continuare şi
este extraordinar, dar cred că am cam omis să vă spun că
a fost greu şi cu acomodarea, şi cu examenele, şi cu
prietenii, dar toate s-au aranjat. Am muncit pentru asta
pentru că ştiam că este ceea ce îmi doresc. Nu e ca în
poveşti, dar, uneori, poţi să îţi aranjezi lucrurile astfel
încât să îţi pară că trăieşti o poveste, povestea ta şi chiar
să ﬁe cu happy-end la ﬁnalul ﬁecărei zile.
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Sper din suﬂet să îi revăd pe toţi anul viitor la
Sighişoara, la liceu...

Andreea Niţu
Timpul

MAITREYI

Dragii mei,
Mi-a scris Ana că mă mai aşteaptă pe aici şi m-am bucurat! N-am mai scris de mult şi simţeam lipsa.
Cred că trebuie să scriu despre fericire. Nu ştiu cum s-o spun mai bine, că e simplă, că-i ce trebuie?
Că n-are o formă, ci pe toate? Că-i cea mai sănătoasă cură şi cel mai otrăvitor leac?
Şi, oricum, fericirea-i o poveste, nu?
Fericirea-i prinsă cui, dar e pusă încet şi cu grijă. E ﬁravă şi inocentă şi aşteaptă mereu s-o încarci cu energie
pozitivă, cuvinte frumoase şi gânduri sincere. Mai mult, fericirea-i ca şi pulpa din suc: unii încă o caută, alţii o
găsesc.
Vorbesc des despre sentimente şi oameni, despre dragoste şi cum s-o ai sau, mai degrabă cum s-o păstrezi. Fericirea
n-are gen, nici plural, e una singură şi dintotdeauna pentru totdeauna. Nu stă în măreţii, cadouri, maşini sau
bijuterii atârnate de urechi, ea stă în suﬂet, în ochii oamenilor care (se) iubesc şi-n toate acţiunile lor. Iubirea e fericire
pură, iar dragostea e tot ce poţi respira şi inspira atunci când spui pe bune, sunt fericit!
Tu cum iubeşti când emani fericire?
Iubeşti sincer, nu? Iubeşti că aşa îţi spune inima şi toţi oamenii din jurul tău recunosc asta pentru că văd cum
străluceşti.
Stai! Nu vorbesc doar despre femei, vorbesc despre bărbaţi/băieţi şi prieteni ai bărbaţilor la fel de bine, doar că ei
sunt prea orgolioşi să admită sincer sentimentul.
Uite un exemplu.
Mi-aduc aminte că-n liceu m-am îndrăgostit de un om sau mai bine zis de omul pe care-l am şi acum lângă mine.
Nu mă iubea el cum voiam, dar eu îl adoram şi nici măcar nu ştiam ce-nseamnă asta. Important e că o spuneam cu
voce tare. El, prea orgolios şi cu gândurile-n alte parte, credea că viaţa-i doar ce zboară, că totul stă în poveşti, aşa că
se juca cu tot.
Se face că-n următorii 6 ani de zile ne întâlnim din nou. Eu alta, el altul. Eu sinceră, el la fel şi cu inima-n gât şi
cuvintele în gură îmi spune că, de fapt, el chiar m-a iubit, dar cum să-i spui unei fete, nici măcar femei, că tu ai
sentimente pentru ea la vârsta aia?
Cum? Îşi spun eu cum: din tot suﬂetul şi chiar fără cuvinte, doar demonstrează-i. Ce dacă rămâi sau nu acolo?
Măcar nu pierzi momentul, sentimentul şi nici omul.
Mărunţişurile-s totul, crede-mă. Lucrez de dimineaţa până seara, iar din zi rămâne...nimic. Nimic prea măreţ,
doar un om care mă aşteaptă acasă, câteva glume simple, dar bune, câteva momente lejere de poveşti de peste zi şi doi
ochi de căţel ce ne iubeşte din priviri şi năsuc.
Asta e viaţa şi astea-s motivele pentru care aştept să treacă o zi sau să mai ﬁe măcar una în plus la weekend.
Cred în oameni ca în mine şi mai cred că nebunia şi dragostea sinceră sunt tot ce ne ţine-n viaţă. Tot ce depăşeşte
bunul simţ şi omenia sunt găuri negre sau decor. Atunci doar nu-mi mai pasă, nu mai văd şi nici n-aud, nu-s
curioasă şi nici nu ştiu nimic despre. Şi atunci când nu mai vrei să ştii nimic despre nimic, încetezi să te mai bucuri.
Îţi propun sincer să te bucuri, să iubeşti şi să accepţi iubirea, să ﬁi fericit cu tine, cu tot ce ai în jur şi tot ce poţi face!
Nu aştepta o tavă şi nicio mână care te va împinge mereu de la spate.
Hai, ﬁi tu şina pe care circulă întotdeauna un tren către orice direcţie.
Cu drag de voi, Andreea Tolciu
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Andra Gliga
Anglia prin ochii unui viitor
student

Încă dinainte să am oportunitatea de a ajunge în
Marea Britanie pentru prima oara, îmi imaginam cu
drag cum e viaţa englezilor, cu normele lor complicate,
cu toate întoarse pe dos, cu soﬁsticatul lor ceai de la ora
5 şi accentul lor aristocratic. Îi vedeam un popor atât de
bine organizat şi o societate cu tradiţii bine deﬁnite,
care se păstrează cu sﬁnţenie până în ziua de astăzi.

Îmi dorisem dintotdeauna să călătoresc, să văd
locuri şi oameni diferiţi, iar Anglia părea mereu o
destinaţie perfectă. Odată văzută cu biletul în mână, în
aeroport, îmi venea greu să cred că o să cunosc în sfârşit
acest loc. Primele impresii despre aceste noi tărâmuri au
fost făcute pe baza oboselii şi a lipsei de cofeină din
organism, dar, sincer, mi se părea că e totul mohorât şi
rece. Mă gândeam că nu e prea plăcut să ai mereu nori
deasupra capului tău (Anglia ﬁind faimoasă pentru
vremea ploioasă) şi îmi era deja dor de căldura de la noi
din ţară, din luna iulie. Asta a durat cam până a doua zi
dimineaţa când m-am trezit odihnită şi cu soarele
bătând ironic în geamurile imense.

După câteva zile în care am apucat să ies şi să
cutreier împrejurimile, impresiile pozitive au început să
îşi facă loc în suﬂetul meu. Într-adevăr, ﬁind totul
diferit, de la forma clădirilor şi a gardurilor, la întinderea
lungă a pavajelor şi la îmbrăcămintea şi atitudinea
oamenilor, am rămas cu uşurinţă fermecată. Însă, în
ciuda vremii proaste predominante, găsisem oameni
mult mai veseli şi atât de politicoşi încât nu găsesc
cuvinte să îi descriu. Mi-am dat seama că farmecul ei
asupra mea nu e unul superﬁcial şi trecător în
momentul în care mi-a trecut prin minte că aş vrea să
rămân acolo. Nu, nu am ştiut de la început, cum am
păşit pe pământ englez, decât după două luni de trăit
acolo, gândurile au început să prindă contur.

A trecut mai bine de un an de atunci şi, după
încă trei escapade britanice, gândurile au rămas aceleaşi,
astfel urmând hotărârea de merge la o facultate acolo.
Bineînţeles, faptul ca mama mea trăieşte acolo a avut un
rol important în decizia mea, dar nu unul esenţial. Nu
mă gândisem niciodată să plec din ţară, deşi ea nu era
acasă. Pur şi simplu văd această ţară ca locul cel mai
potrivit pentru mine din toate punctele de vedere.
Regăsesc în ea atât de multă magie şi eleganţă, o
călătorie către un secol mai îndepărtat, nu ştiu dacă unul
din trecut sau din viitor pentru că este o combinaţie
perfectă de istorie şi avangardism. Am fost întrebată de
multe ori dacă îmi doresc să rămân acolo pentru
totdeauna şi, deşi nu ştiu cum vor evolua lucrurile pe
parcusc, cred cu certitudine că mereu o să mă întorc
acasă, doar că pentru următorii ani îmi doresc ca Anglia
să ﬁe casa mea departe de casă.
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Pe lângă activitatea profesională, ce alte preocupări
aveţi?

Interviu cu
domnul profesor

Teoﬁl Șuteu

Serviciul şi familia îmi ocupă aproape tot timpul.
Încerc să îmi petrec cât mai mult timp alături de
familie, mai ales că cei doi copii ai mei sunt la început
de drum ca elevi şi au nevoie de sprijin, îndrumări şi
încruntări din partea mea. Dacă se întâmplă să
rămână cât de puţin timp liber, grădinăresc cu cea mai
mare plăcere.
Ce părere aveţi despre modul în care îşi petrec tinerii
timpul liber?

De ce aţi ales această profesie?
Primele mele amintiri legate de cărţi sunt
despre cărţile de istorie. Înainte să pot citi,
frunzăream manuale şi reviste de istorie. În timpul
şcolii am avut norocul să am profesori de istorie care
au reușit să mă facă să studiez cu aceeaşi poftă tainele
istoriei. În paralel cu istoria, am învăţat cu aceeaşi
plăcere şi geograﬁa. Deşi mă descurcam cu
matematica şi cu ﬁzica, în ultimul an de liceu ştiam că
o să studiez istoria sau geograﬁa în facultate. S-a
întâmplat să ﬁe amândouă.

Nu urmăresc în mod special activităţile elevilor din
timpul liber, dar pot să spun că îşi petrec prea mult
timp în mediul virtual şi e păcat pentru că pierd cea
mai frumoasă perioadă a vieţii plimbând degetele pe
ecrane tactile. Pe de altă parte, oraşul nostru nu oferă
alternative foarte multe pentru petrecerea timpului
liber.

Care sunt satisfacţiile muncii unui profesor? Dar
cel mai mare dezavantaj?
Practicarea meseriei de profesor nu
presupune nicio satisfacţie materială. Toate
satisfacţiile unui profesor sunt cele legate de munca
pe care o depune şi de rezultatele ei, iar acestea sunt
reﬂectate de rezultatele elevilor la examene sau
diferite concursuri. De aceea, munca profesorilor
este condiţionată în cea mai mare măsură de munca
acelora cu care fac „echipă”, adică a elevilor. Pe lângă
transmiterea cunoştinţelor ştiinţiﬁce, profesorii mai
sunt şi formatori de caractere şi, dacă reuşim să le
formăm deprinderea pentru seriozitate şi lucru bine
făcut, satisfacţiile noastre cresc.La începutul carierei
mele domnul profesor Ioan Hurubian, şi proﬁt de
această ocazie pentru a-i mulţumi pentru tot sprijinul
pe care mi l-a oferit, mi-a spus că profesia noastră
presupune mult timp petrecut departe de familie şi a
avut dreptate. Formarea noastră continuă presupune,
din păcate, şi perioade de timp în care familia trece pe
locul doi, iar acest lucru este cel mai mare dezavantaj.
5

MAITREYI

Vă mărturisesc cu sinceritate că încă de mică
m-a pasionat desenul. Îmi amintesc că în perioada
grădiniţei obişnuiam să-mi ajut colegii să deseneze, că
în perioada de gimnaziu majoritatea colegilor de clasă
aveau speranţa că eu le voi desena temele pentru ora de
desen - ceea ce rar se întampla pentru că nu mi se părea
corect, dar îmi plăcea să-i ajut şi să le dau sfaturi. Pe de
altă parte, tata obişnuia să deseneze în tinereţea lui şi
cred că m-am ambiţionat văzându-i cateva dintre
lucrări, dorindu-mi să ajung să desenez şi eu ca el.
Totuşi, pasiunea mea în acea perioadă nu se compara cu
cea de acum. Cu timpul, mi-am dat seama că desenul
nu consta într-o simplă copiere a unei imagini sau în
capacitatea de a desena la perfecţiune un anumit obiect
din imaginaţie. Exersând, am descoperit că pe lângă
calitatea de redare cât mai exactă, foarte important este
mesajul pe care îl transmiţi, care trebuie să ﬁe unul
original şi care trebuie gândit în aşa mod încât să se
conformeze exact cu ceea ce vreau să simt eu sau
oricare alt om atunci când îmi privesc/priveşte lucrarea.
Cât despre planurile de viitor, rămâne de văzut pentru
că momentan sunt la răscruce de drumuri în legătura cu
studiile pe care le voi alege, ﬁind încă nehotărâtă între
automatică şi calculatoare sau arhitectură. Cu toate
acestea, cred că, indiferent de alegerea studiilor
universitare, îmi voi păstra această pasiune pentru
creaţie, considerându-mă norocoasă că am dobândit-o
de-a lungul vieţii.
Iulia Muntean
Andreea

Andreea Niţu

Pasiunea mea
Desenul şi pictura îmi asigură libertatea de exprimare
într-un mod original, mă detaşează de stresul cotidian şi
mă determină să îmi adun energia pozitivă şi trăirile în
ceea ce fac. Deşi îmi sacriﬁc timpul care se scurge atât
de repede din momentul în care apuc creionul în mană
şi, chiar dacă uneori îmi vine să renunţ la lucrările
începute, pentru mine nimic nu se compară cu
satisfacţia de a privi cu admiraţie o lucrare proprie, de a
ﬁ mulţumită, spunându-mi în gând ,,Asta e lucrarea mea?
Nu-mi vine să cred că eu am realizat-o!” şi să constat
biruitoare că tot efortul pe care l-am depus a meritat.
6
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Compoziţie
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Iulia Muntean
Oglidire
foto
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Alexandra Murzea

De ce apare acneea?

Acneea este o afecţiune foarte des întâlnită
atât la adolescenţi, cât şi la adulţi. La baza apariţiei
acneei se aﬂă hipersecreţia de sebum. Acest fapt se
datorează glandelor sebacee care au fost blocate de
celulele de piele moartă. Aceasta se caracterizează
prin puncte negre, puncte albe sau coşuri care apar la
suprafața pielii, iar în unele cazuri apar și leziuni mai
profunde, denumite chisturi.

O altă mască care va ajuta la exfolierea pielii
este masca din ceai. Aveţi nevoie de un pliculeţ de
ceai verde. Folosiţi-l pentru a vă face o cană cu ceai,
după care scoateţi pliculeţul şi lăsaţi-l să se răcească.
Rupeţi săculeţul cu ceai, vărsaţi-l într-un mic bol şi
adăugaţi o lingură de miere. Aplicaţi-l pe toată faţa,
masând 2-3 minute. Lăsaţi amestecul timp de 10
minute pe faţă.
Testosteronul, un hormon bărbătesc, joacă un
rol foarte important în apariţia acneei. Acesta
răspunde de secreţia de sebum din organism şi,
datorită pubertăţii, acesta îşi poate face de cap ducând
la hipersecreţie de sebum. Pentru a-l ţine sub control,
din motive acneice, trebuie să vizitaţi un medic
dermatolog, care vă va îndruma către următorii paşi.

O alimentaţie sănătoasă este unul dintre cei
mai importanţi paşi spre a avea un ten perfect şi
radiant. Este necesar să renunţaţi la băuturile
carbogazoase, dulciuri, chipsuri şi mâncare de tip fast
food. Un alt pas foarte simplu de îndeplinit şi foarte
important este hidratarea corpului cu apă. Astfel,
porii se vor curăţa mereu prin transpiraţie şi cu
ajutorul unul demachiant de calitate folosit atât seara,
cât şi dimineaţa.

De aceea este foarte important să folosiţi
măşti faciale cu efect de îndepărtare a acesteia, cum
ar ﬁ: masca din aspirină. Aveţi nevoie de trei pastile
de aspirină, o lingură de apă şi o linguriţă de miere
bine omogenizate, până când se obţine o pastă.
Această mască se foloseşte în special în zonele cu
probleme , masând uşor faţa timp de 5 minute. Altă
mască facială care are acelaşi efect conţine puţin
zahăr şi o jumătate de lămâie. Afundaţi lămâia în
zahăr şi apoi masaţi faţa cu aceasta. Datorită sucului
de lămâie, pielea voastră va ﬁ mai strălucitoare.
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Iulia Muntean
Impresie
foto
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Cristina Bucătaru

Ierburile copilăriei

Îmbrăcată subţirel, cu nelipsitele cizme de gumă în picioare şi însoţită de credinciosul căţel Rex, zburdam
pe lângă ocolul vitelor, zdrobind sub paşi grăbiţi iarba ce creştea sub părul cel bătrân cu mugurii abia mijind, ca să
ating linia orizontului - cărarea spre ieşirea din sat. Acolo, în vale, era întotdeauna iarba verde, un verde crud
care-ţi tăia respiraţia. Eram aşa fericită cu cizmele mele de gumă! Urcam prin pahaieci pe o căruţă şi-mi agăţam în
spinii corcoduşilor, când moţul de la căciulă, când o mânecă, când o şuviţă din bretonul meu scăpat pe frunte. Ca
într-un dans. Un dans al libertăţii. Priveam natura şi să mă simţeam acasă. Pădurea îmi era cetate. Aburii
ţâşneau de pretutindeni amestecaţi cu miros de primavară, o primăvară ce se năştea pe marginea prăpastiei din tufa
de liliac. Zeci de vieţi, furnici, căprioare şi iepuraşi, îşi căutau rostul prin natură. La fel livada - pruni, cireşi, nişte
nuci enormi şi un corn. Un singur corn. El înﬂorea întotdeauna primul. Nu rezistam niciodată tentaţiei de a
împrumuta ceva din armonia lui, rupeam crenguţe şi îmi împodobeam mica cămăruţă…
E primavară, toate par să-şi aibă rostul lor. Eu visez - e primăvară când încep să alerg printre ierburile
copilăriei mele…

Andreea Niţu
Primăvara

10

MAITREYI

Bianca Chiș
Adolescenta
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Sonia Hoisan

Ploaie şi vis

Cerul plânge după nori
Cum noaptea plânge după zori...
În cer stau și mă uit la voi,
Presărând din nori ploi.
Ploaia cade într-un pahar,
Cu vin umplându-l iar.
O pată roșie pe albul imaculat,
Un strigăt de om vinovat...
Un clopot bate-n depărtare;
Furnicile încep să zboare.
Pădurea-i toată arămie,
Totu-i mort, nu-i gălăgie.
Inima-mi bate alert,
Căci pe tine te zăresc.
Norii se adună-n cerc
Și începe un torent.
Urme de nisip am acum în ochi;
Ești aici, dar ești rece...
Un ﬁor mă cuprinde când mâna-ți ating,
Aștept în tăcere să spui tu ceva...

12

Îl iau în mână și-l ridic,
Dar ochii albaștri ți-i zăresc și-l scap...
Cioburi se împrăștie pe jos,
Vinul în ploaie se preschimbă iar...
Te apropii încet, nu-mi percepi neliniștea,
Cu zâmbetul tău îmi dispare și grija...
Vocea ta calmă, mereu, parcă recită,
Cu cuvinte simple încearcă să mă mintă...

În șoaptă îmi vorbești și-mi spui:
Să te aștept, că ai să vii,
În dansul serii să ne pierdem,
Cu șoapte dulci să ne hrănim...
Eu te aștept iubite,
În noapte să plecăm,
Iubirea să ne-o lămurim,
Suntem doar noi doi...
Dar singuri nu vom ﬁ,
Că umbrele-s cu noi,
Ascultând atent
Ale noastre șoapte moi...

Lumea ta de reguli e plină,
A mea de ele e lipsită...
Să ne creem o lume n-avem curaj,
Să trăim aici e un fel de miraj...

Așa că te aștept,
Lângă un copac umbros,
Să ne spunem șoapte,
Știute doar de noi...

De iubirea noastră știu toți,
Dar nu și noi...
Aștept în tăcere
Și ploaia-mi umple iar paharul...

Și ai să vii iubite,
Cu mine tu să stai,
Sub umbra deasă
A dulcelui copac...

MAITREYI

Dalia Maria Sporea

Monotonie de octombrie
Monotonie. Co dian. Monotonia co diană. Tot acest plic s
ucigaș ce ne înconjoară. Stau pe geam, literalmente, într-o seară de
toamnă.
Pervazul lat al ferestrei din camera mea îmi permite asta. Sunt la
etaj, dar nu îmi e teamă. Parfumul castanelor și al frunzelor cu iz de
putregai ajunge până la mine și mă fascinează. E înﬁorător de
îmbietor. A fost o zi caldă pentru mijloc de octombrie și n-a mai plouat
de multă vreme.
Pe cerul de un gri apos, parcă pictat de-o mână iscusită, trec
stoluri de păsări. Stoluri. Detest cuvântul acesta. Îmi dă ﬁori. Îmi
amintește de școala primară și de învățătoarea mea, așa că, și de toate
textele răsuﬂate din manualele de română.
Ca de obicei, mintea-mi sare dintr-un loc în altul. Mă gândeam
la monotonie. Zilnic e la fel. Mă trezesc, îmi rezolv obligațiile zilnice,
mă odihnesc, socializez, mă pun la somn, iar a doua zi o iau de la capăt.
Toate astea, pentru ce? O pală de vânt îmi răvășește părul care-mi
acoperă fața. Parfumul de lavandă îmi inundă nările. Râd copilărește
și încep să lovesc zidul cu picioarele. Atât de pueril, dar atât de
înduioșător. Sunt fericită fără să vreau pentru câteva momente, iar ca
în orice moment de fericire, îmi amintesc de el și de cum am putea noi
doi să ﬁm fericiți, puerili și să privim asﬁnțitul împreună, de pe
pervazul geamului meu. Eu aș face ciocolată ﬁerbinte, iar el m-ar ține
în brațe, poves ndu-mi despre ziua lui.
Tot ca de obicei, după momentul de fericire, mă lovesc de pragul
crudei realități și datorită impactului cad în extrema opusă. Lipsit de
mo v; lipsit de logică, fac asta mai mereu, iar monotoniei i se adaugă
trista singurătate, ba, de fapt, monotonia nu poate exista fără tragica
singurătate, e pur și simplu o parte prea mare din ea pentru a putea ﬁ
al el. Dar, tot răul spre bine, iată-mă obișnuită; nu mai e atât de rău,
sau cel puțin asta e minciuna pe care mi-o repet fără oprire...
Un tremur îmi trece prin tot corpul. Unul, și încă unul, și iată că
acum tremur de-a binelea. Îmi era frig. Asta mă trezește la realitate,
făcându-mă să realizez că cerul gri, cu ulterioarele sale tente roșia ce,
s-a întunecat acum aproape complet și că unduirile castanilor sunt
acum adevărate brutalități, mișcări ample, provocatoare, pline de
forță. Cât de tare bate vântul...
Intru și îmi pregătesc ciocolata aceea ﬁerbinte pe care o
menționasem anterior. Din dulap trag o singură ceașcă și privesc cu
dârz la o a doua, amețită de dorința de a avea pentru cine să o umplu.
Rânjind imaturității și pros ei mele închid dulapul și revin la apa care
dăduse în clocot. O gură din cana de lavă dulce și buna dispoziție îmi
revine automat. Rânjetul mi se transformă într-un chicot imbecil ce
umple întreg apartamentul. Mă întorc la fereastra mea și cu toate că
s-a lăsat întunericul, cu toate că s-a lăsat și frigul, eu rămân acolo,
contemplând umbrele negre ce dansează la ordinul vântului.
Bând încet, încep să dau din nou din picioare și zâmbind, mă
reazăm de tocul geamului. Încerc să îmi dau seama unde
rămăsesem... Ah, da! Monotonia...

Iulia Muntean
Ceaţa
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Simţeam că am uitat ceva... Telefonul!
„Usucă-te si coboară!”
Bănuiam la ce se referă, dar:
„De ce?”
Fixam ecranul cu privirea şi rămăsesem hipnotizată parcă cu zâmbetul acela tâmp pe care încercam din greu să
mi-l reprim.
„Păi n-ai vrea să continuăm să petrecem ziua împreună?”
Citeam cu ochii mari şi lucioşi şi simţeam că urma să explodez.
„Ba da! Normal.”
Nu reﬂecta nici jumătate din dorinţa ﬁerbinte care mă domina.
„Grăbeşte-te atunci, vin cu maşina! Sunt aproape la tine.”
M-am schimbat rapid şi am coborât. Era deja jos. Am urcat în maşină şi ne-am privit zâmbind larg.
- Nu îmi vine să cred că e real! spun eu exaltată.

- Nu e. Visezi, i-am auzit eu, parcă de departe, răspunsul trist şi sec.
Visez? Visez... Visez. Visam!

Bianca Chiș
Autoportret
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Dalia Maria Sporea

Iubirea s-a născut în ploaie, iar ploaia s-a născut în noi
Auzeam cum picăturile grele de ploaie se spărgeau de geamul rece din spatele meu. Asta şi bătăile inimii mele
erau singurele sunete ce se mai auzeau în întreg apartamentul. Sau, cel puţin, pe care le mai auzeam eu. M-am lăsat încet
să alunec de-a lungul geamului, iar mai apoi a peretelui rămânând asezată pe podeaua tare de lemn. Îmi era rece, iar
hainele ude mi se lipeau de piele. Priveam, deja, de o perioadă cum genunchii ascuţiţi împungeau aerul prin perechea
strâmtă de blugi pe care o purtam. Într-un ﬁnal, mi-am ridicat capul, inspirând adânc, şi oprindu-mi ulterior privirea la
jumătatea drumului spre tavan. În faţa mea era o oglindă lungă ce îmi permitea să mă văd pe de-a-ntregul, pe care o
foloseam de obicei dimineaţa, sau înainte să ies, pentru a mă asigura că arătam cât de cât prezentabil, însă acum nu mai
reﬂecta imaginea de odinioară. Eram eu aceea a cărei reﬂexii se vedeau în oglindă? Eu trebuia să ﬁu, dar parcă nu mă
recunoşteam. Zâmbeam larg şi fără a avea posibilitatea de a mă opri, în ciuda apei reci ce şiroia pe mine. Tremuram, dar
nu de frig. De mult timp nu mai simţeam frigul. Tremuram de emoţie, tremuram de fericire. Tremuram şi râdeam. Din
când în când îmi mai muşcam buzele vinete de frig, atât de tare încât începeam să simt gustul sărat-amărui al sângelui ce
începuse să îmi curgă uşor, dar voiam să mă asigur că nu visez. Un ultim tunet îmi făcu inima, ce şi aşa părea că doreşte
să-mi sară din piept, să bată şi mai tare. După asta ploaia începu să se liniştească. Cădea încet. Strop, după strop, după
strop, până ce se opri de tot. Auzeam glasuri ascuţite de păsări.
Nu după mult timp, liniştea din apartamentul pustiu fu profanată de zgomotul telefonului meu. M-am uitat în jur
fără să-mi dau seama de unde se auzise. A fost ceva scurt. Era, deci, doar un mesaj. Dar cum puteam spune DOAR un
mesaj? Bezmetică, continui să mă agit în camera aproape goală, iar într-un moment de luciditate îmi bag totuşi mâinile
în cele două buzunare ale hanoracului ce nu-mi aparţinea. Era acolo. Îmi plăcea să păstrez suspansul, să îmi provoc acel
tremur atât de plăcut al inimii, care, dacă continua să mai bată cu la fel de multă forţă, urma să cedeze. Dar nu mă
înşelase auzul, beculeţul verde pâlpâia de zor. Într-un ﬁnal, aprind ecranul. Într-adevăr, un mesaj. Un mesaj de la el.
„Sunt ud leoarcă şi mi-e frig. Am ajuns şi eu într-un ﬁnal acasă. Tu eşti bine?”
Da, da, eram bine. Eram mai bine ca oricând. Citesc şi recitesc mesajul, apoi privirea îmi rămâne blocată la
număr. E numărul lui oare? Trebuia să ﬁe al lui, al cui altcuiva putea ﬁ? Cine o mai condusese până acasă prin ploaia
aceea care, pentru o ploaie de vară, era atât de rece încât putea stinge focurile Infernului? Cine se mai putea interesa de
ea dacă e bine. Şi ea era bine. Era mai bine ca oricând. De fapt, eram atât de bine, încât începusem din nou să vorbesc
despre mine la persoana a treia. Citeam şi reciteam şi aprobam din cap râzând ﬁindcă eram bine, iar apoi îmi dau seama
că trebuie să-i răspund.
„Da, sunt bine! Îngheţată şi leoarcă, de asemenea.”
Las telefonul să-mi cadă şi în aşteptarea răspunsului la mesaj revăd cum îi mulţumesc din nou pentru că m-a
condus acasă în ciuda furtunii, mă pregătesc să urc în bloc. Chiar când să mă întorc pentru a-i mai zâmbi o ultimă dată ca
mulţumire, mă sărută. Un sărut uimitor, nebunesc! Îşi lipeşte buzele reci de ale mele şi eu las uşa să se închidă. Apoi
zâmbeşte fericit şi fugind o ia spre casă, adăugând doar un simplu „Plouă!”. Eu formez din nou codul la interfon şi intru
în scară... Telefonul.
„Scuze că am fugit. Ploua foarte tare. S-a oprit chiar când am ajuns eu acasă. Închipuie-ţi!”
Era atât de drăguţ cum îşi cerea scuze pentru ceva de care nu era vinovat, ceva ce nu avea cum să împiedice.
Îi răspund la mesaj zâmbind larg şi înţelegător, de parcă m-ar ﬁ putut vedea.
„Te înţeleg, îmi era şi mie frig. Nicio supărare.”
Din nou. Formez codul la interfon şi intru în scară. Nu urc pe scările din beton gri, triste şi într-o antiteză atât de
puternică cu ceea ce simţeam eu. Zbor peste ele. Le sar tot câte două, trei, încerc să sar patru, dar mă împiedic şi aproape
cad. Mă îmbătasem cu fericire şi fac piruete pe paliere fără să mă gândesc că ar putea ieşi vreun vecin. Intru în casă şi
îmi descalţ rapid tenişii îmbibaţi cu apa dintr-o baltă în care am călcat în timp ce fugeam prin ploaie... cu el. Sar până la
un geam de care mă reazăm şi, de acolo, trăiam momentul.
Telefonul vibră din nou. Deja ştiam că e el, dar ﬁorul tot nu mă părăsea. Îi salvasem deja numărul şi îi sorbeam din
priviri, cu nesaţ numele. Doamne! De cât timp aşteptam să fac asta! Visam cu ochii deschişi privind la ecranul mic pe
care îl tot ştergeam cu degetul în speranţa unei minuni, în speranţa că o dată când voi da cu degetul peste ecran va apărea
ceea ce imi doream să văd.
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Gabriel Antonesi

Printre poveștile Sighișoarei…
Sighișoara, te iubesc...- chiar NU contează că ideea mi-a fost inspirată de titlu de emisiune. Important
este că această declarație o rostesc toți cei care, din curiozitate sau pură întâmplare, i-au deschis porțile.
Important este că acest sentiment vine dintr-o convingere, din crezul că aici nimeni nu este și nu se simte
străin. Sighișoarei îi aparțin istorii, arte, tradiții, obiceiuri, muzici, iubiri, prietenii, locuri ce inspiră…
De ce iubesc eu Sighișoara? De ce invit să iubiți Sighișoara? Sigur că aș putea spune- de dragul
istoriei, dintr-un acut simț al patriotismului. Motivele sunt însă bogăția subiectului, incidența fericită a
intersectării mele cu acest tărâm.
A vorbi despre Perla Transilvaniei, a vorbi despre singura cetate locuită din Europa, a vorbi despre
arhitectura-i remarcabilă, a vorbi despre ambianța geograﬁcă reprezintă, pentru mine, un demers în a-mi
deﬁni originea, stămoșii, limba, credința, hotarele, dorința de libertare, de nesupunere, de autenticitate. Prin
urmare, viitorule îndrăgostit, acceptă-mi invitația la o fascinantă experiență în spațiu și timp…
Călătoria ta va începe odată cu intrarea în Cetatea medievală, unde parfumul clasic și burghez te va
purta pe străduțe pietruite, printre case și ediﬁcii medievale, tocmai către Turnul cu Ceas, cel mai vizitat
punct turistic. Orologiul, care datează din secolul al XVII-lea, prevăzut cu statui din lemn de tei ce înfățișează
zeii păgâni și personiﬁcă zilele săptămânii, îți va anunța ora exactă, chemându-te acolo, sus, ca să-ți arate
întinderea pe care o stăpânește de atâtea secole. Abia la înălțime, acompaniat de muzica scărilor de lemn, a
păpușilor ce șoptesc conspirativ trecerea timpului, îți va lăsa înspre păstrare una, poate două dintre legendele
Turnului. La coborâre, ﬁecare cămăruță a Muzelui te va fura timpului tău, pentru alte și alte povești, mărturii
ale existenței pe acest tărâm.
Ești copleșit, știu, dar nu ai timp să reﬂectezi! O muzică divină de orgă te învăluie și te conduce în
spațiul Bisericii Mănăstirii Dominicane. E acolo din 1298, chiar dacă haina ce o poartă la întâlnirea cu tine a
îmbrăcat-o după marele incendiu din 1676. Pașii îți vor ﬁ conduși de 39 de covoare orientale, confecționate în
secolele XVI-XVII, înspre o cristelniță de bronz, realizată de maeștrii Renașterii.
O puternică bătaie în tobe provoacă neliniște și o ușoară agitație. Oh, nu trebuie să te sperii! E
binecunoscutul Toboșar al Cetății. Probabil te invită la vreun festival, concert, recital sau lansare de carte
(trebuie să știi că Sighișoara este gazdă pentru foarte multe asemenea manifestări, cel de Artă Medievală
făcându-și prieteni ﬁdeli în toate colțurile lumii).
De data aceasta, anunțul crainicului medieval se referă la invitația de a face un traseu al istoriei printre
turnurile și bastioanele vechi, masive de apărare ale orașului. Pașii tăi vor urma drumul zidului de apărare,
care te va feri și pe tine, de la înălțimea lui de 10 metri, de orice pericol. Mai mult, îți va permite să pătrunzi în
9 dintre cele 14 turnuri ale sale, ca să participi la activitățile diferitelor bresle meșteșugărești, după interese
sau pricepere - frângherilor, măcelarilor, cojocarilor, croitorilor, cositorarilor, tăbăcarilor, ﬁerarilor sau
cizmarilor.
Pași grăbiți, glasuri cristaline de copii, râsete năzdrăvane te fură din timpul medieval. Vei descoperi
Scara acoperită a școlarilor, îți vei aduna puterile, vei urca treptele vechi din lemn ce ascund alt fel de istorii
și vei ajunge în cea mai înaltă porțiune a Dealului cetății, gazdă a Liceul Teoretic ,,Joseph Haltrich” și a
Bisericii din Deal, considerată cel mai valoros monument
arhitectonic din oraș, ea e a patra biserică gotică ca mărime din Transilvania și înglobează o capelă romanică.
Are singura criptă cunoscută în Transilvania dedesubtul corului și conține morminte din secolele XVI-XVIII.
Din turnul-clopotniță de 42 m înălțime, ce se pleacă puțin spre sud, ți se va înfățișa o panoramă de poveste cavaleri exersându-și măiestria, domnițe printre artiști și meșteri populari, trubaduri și cântăreți, trupe de
teatru sau animație, pentru că, anunță un articol de ziar, Sighișoara și-a deschis porțile pentru un nou
festival!
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Arome tentante la tot pasul… după atâtea incursiuni în trecut și prezent, ești obosit și înfometat…
De-a lungul străduțelor înguste se aﬂă numeroase pensiuni și restaurante care invită și ele în ambient
medieval. Poți face popas la Casa Vlad Dracul , unde se pare că s-ar ﬁ născut în 1431 Vlad Țepeș, înțeles aici
drept cel ce a fost Domnitor al Țării Românești, un român adevărat, NU Dracula - vampirul, creația ﬁctivă a
lui Bram Stoker, cel care nu numai că îşi imaginează un vampir, însetat de sânge, dar ţine să-i dea, nedrept,
realitate istorică.
Cu siguranță îți vei dori să iei la plecare cu tine o pietricică din această lume reală și totuși de poveste.
Nu o face. Cetatea Sighișoarei este listată din anul 1999 în Patrimoniul Cultural Mondial UNESCO și
protejată ca atare. Mi-aș dori, în schimb, să iei o bucățică din bucuria ei, din tinerețea-i fără de bătrânețe, din
misterul dezvăluit, spre a reveni, ori de câte ori te vei simți chemat. Atunci voi ști că te-ai îndrăgostit…

Iulia Muntean
Desenatorul
foto
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Sonia Hoisan

Efecte de toamnă
M-am trezit din vis demult
E toamnă...
Pădurea-i arămie şi săracă
Păsările pleacă.
Via-i tare încărcată
Iar nucile se dezbracă
Pe câmp oamenii lucrează
Ca furnicile acumulează.
Rămân cuiburile goale
Iar codrul, fără muzicieni,
Parcă-nbătrâneşte pe dată
Făurind pe pământ
Covor de frunze.
Noaptea - de la somn - tot creste
Iar ziua - de la muncă - istoveşte.

Iulia Muntean
Autoportret
foto
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Lokodi Aliz

Dor…
Esti acolo departe,
Departe de mine
Nu trece zi
Fără să mă gândesc la tine.
Mă gândesc oare ce faci,
Cum ești?
Oare tu te gândești la mine
Mă porţi în tine?
Îmi lipsesc zilele de vară,
Când te aveam aproape.
Nu uit niciodată
Îmbrăţișările tale.

Mălina Andreea Zgăvârdici

M-am stins…
Patricia Leordean
Şi m-am stins…
Am apus pe bolta-naltă, printre stele,
Ca un vis; un vis fantastic, o nălucă…
Asta-am fost… acum m-am stins.
Ca un râu m-am scurs din tine
Şi-am ros în ﬁinţa ta un gol adânc,
Ţi-am luat cu mine nemurirea,
Dar am lăsat la tine dorul meu…
Şi suﬂetul ţi l-am lăsat în grabnica-mi plecare,
Cu tot zbuciumul plăpând…
Of, dorule, m-am stins…

Andreea Niţu

Așteptare
Un ticăit grăbit de ceas, un ﬁor adânc în suﬂet
se apropie pas cu pas și încep să cânt tăcere.
Şi cânt, crezând că trece emoţia, ﬁorul, temerea,
dar timpul nu îngheaţă și suﬂetul îmi zboară.

Patricia Leordean

Se aude, atunci, un scârţâit profund, înﬁorător,
al ușii întredeschise ce anunţă un mare dor.
Privesc atent spre ea și în minte răsare întrebarea:
“Cum poţi ﬁ atât de grea, prea lungă așteptare !?!”
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Cristina-Izabela Şuhan

Peste mare
Chipul tău… așa departe
Vina este doar a mea
Că am buzele-nsetate,
Pline de-amintirea ta.
Vreau să trec oceanul care
Stă întins în urma ta
Întreg dorul să se scalde
Să sorb toată ﬁinţa sa.
Suﬂete animă-mi trupul
Amorţit de-a sa tăcere,
Împietrește tu pământul,
Focul în a lui cădere.
Seacă marea, îngheaţă lumea
Să ﬁu numai eu cu el,
Prinde-mi aripi, taie zarea,
Calea dorului stingher.
Lasă-mă să-i cresc în braţe,
Să-nﬂoresc în preajma lui,
Să-i cânt versuri neascultate,
Numai lui să i le spui.

Iulia Muntean
Melancolia
foto
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Raluca Maria Burje

Căsuţa de la ţară
Sub nucul scorburos, bătrân,
Dansează frunza palidă și cântă,
Mi-e dor de rumenul gutui,
Mi-e dor pe drumul cel pietros să merg desculţă.
În paradisul meu pierdut
Îl văd și-acum pe moșul,
Cum zi de zi el se trezea
În zori, odată cu cocoșul.
El struguri dulci îmi culegea
Din via proaspăt coaptă,
Sau câte-o snoavă îmi spunea,
Vorbind mereu în șoaptă.
Şi dulcea ﬁinţă ca de basm
Cu blânda mângâiere,
Cu linii ﬁne apărute pe obraz,
Cu-o vorbă caldă-mi alunga orice durere.
Muncitele-i petale, umplute cu ţărână
Torceau de dimineaţa, ori cozonac coceau
Şi obosită cu găleata la fântână
Lua apă… glasul animalelor o încălzea.
Când ghiocelul cel plăpând își dezvelea
Miezul alb în gulerul primăvăratic,
Bunicul meu cel drag îl culegea,
Bunicii i-l dădea și-mbujorat el se făcea ca un jăratic.
Şi lanul galben de porumb
Asemeni unei suliţe spre cer privește,
Bunica cu glasul mieros cântând
Şi soarele parcă încremenește.
Mi-e dor de vântu-aprins ce-mi săruta obrajii,
Şi-acea mireasmă-a mustului n-o voi uita,
Mi-e dor ca pe genunchii moșului să stau,
Mi-e dor de ﬁinţa ca de basm, bunica mea.

Patricia Leordean
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Mădălina Dan

Perfecţiune

A

scultă sfatul meu: Nu te îndrăgosti niciodată de o scriitoare. Ea îţi va lua inima şi o va despica
în mii de bucăţi, aruncând ﬁecare bucată pe o pagină a caietului ei. Vei deveni un alt subiect,
un alt el, care se va regăsi în operele sale de dragoste ce par a prinde viaţă. Totuşi, vei trăi
etern, dar doar pentru că o scriitoare te iubeşte. Dacă îi frângi inima, toţi vor aﬂa şi te vor arăta cu degetul,
şoşotind pe la colţuri când treci: ,,El e? Cel care a făcut-o să sufere atât de mult?”. Vei rămâne un mister care
nu moare, ﬁindcă toţi vor dori să aﬂe cine e el de data aceasta. O scriitoare se va pierde în lumea creată de ea,
ﬁindcă mereu îşi va imagina altfel situaţiile trăite. Te va modela după propriile ei sentimente, fără să ţină cont
de ceea ce simţi tu cu adevărat. Va ﬁ mult prea orbită de emotivitate, pentru a trăi în realitate. Ea va trăi un vis
pe care îl va menţine constant în minte ca şi când ar exista şi, totuşi, nu există.
Iubeşte un medic. Dacă ai inima frântă, un medic va şti să ţi-o repare. O va ﬁxa în cel mai bun mod
posibil, o va ﬁxa cu precizie. Nu vei mai vărsa niciodată vreo lacrimă pentru o altă fată. Un medic ştie cum să
vindece totul, inclusiv pe tine. Mereu tinde spre exactitate, să aﬂe tot ce se poate despre vindecarea
oamenilor, reacţii chimice şi ﬁzice. Nu o interesează creativitatea şi visele trecătoare. O scriitoare te va răni
neîncetat prin sentimentele ei sincere aşternute pe hârtie. Ea nu va avea intenţia să îţi repare inima, ci să îţi
deschidă rănile. Va pune sare pe rană fără să îşi dea seama, iar apoi va regreta amarnic. Ea vede într-o inimă
frânta posibilitatea de a crea artă, pe când un medic vede vindecare. Nu te îndrăgosti de o scriitoare dacă vrei
să îţi ascunzi sensibilitatea, deoarece ea tocmai acest aspect îl va căuta la tine: să te facă să te simţi slab şi
neajutorat, pentru a crea o poveste. O poveste fără sfârşit.
Iubeşte o pianistă. Ea îţi va încânta auzul cu cântecele ei minunate şi îţi va atinge inima cu frumuseţea
muzicii. Te va duce în lumi paralele cu aceasta, în alte dimensiuni, unde vei trăi fascinat de atingerea
provocată de mâinile ei pe clapele pianului. Va ﬁ exactă şi precisă, exersând o piesă până când totul va ieşi
perfect. Cel mai important, de multe ori nu va trebui să asculţi ceva creat de ea, ci ceea ce au scris alţi
compozitori. Nu vei rămâne implicat personal în arta muzicală, ci doar un simplu spectator. Pe de altă parte,
o scriitoare te va include cu ﬁecare posibilitate printre rândurile paginilor ei. Vor exista numeroase poveşti şi
poezii despre tine, ﬁindcă e singurul mod prin care ea este capabilă să îţi arate dragostea ce ţi-o poartă. Felul
cum o tratezi se va regăsi în ceea ce scrie şi, de aceea, va trebui să ﬁi prudent cu ﬁecare pas pe care îl faci.
Iubeşte o actriţă. Ea te va învăţa cum să joci teatru şi cum să menţii o aparenţă. O vei vedea pe scenă
cum se deghizează în altcineva şi o vei admira negreşit. O actriţă mereu va spune ce trebuie şi când trebuie.
Nu va avea dubii. Ea va putea să te facă să te simţi special şi nu îţi va arunca inima în mii de colţuri.
Te va păstra aşa cum eşti, în viaţa ei în care îşi schimbă rolul de la o zi la alta. Ea va rămâne pasivă, rece, şi,
totuşi, caldă cu tine. O scriitoare nu va putea să se prefacă. Îţi vei da seama de adevărul dureros din spatele
vorbelor ei şi vei deveni trist, poate chiar abătut. Te va scoate din sărite cu onestitatea ei prea pornită să apese
pe locul unde simţi că te doare. Te va frustra şi te va face să ascunzi adevărul, dar totuşi nu vei putea, ﬁindcă o
scriitoare mereu îl va cunoaşte, trăgându-şi din el esenţa sentimentelor din propriile sale cuvinte.
Iubeşte o artistă. Ea va arunca vopsea pe o pânză, creând o opera de artă. Vei rămâne captivat de
frumuseţea picturii şi te vei întreba mereu dacă poţi pătrunde în lumea ei. O artistă este un mister etern, pe
care vei dori să îl descifrezi. Vei ﬁ curios să aﬂi dacă şi alţii văd în creaţia ei ceea ce vezi tu. Artista are un
strop de exactitate în sângele ei, ﬁindcă e capabilă să creeze tablouri proporţionale, folosind calcule
matematice. Ea se va detaşa totuşi de tine în mod beneﬁc şi nu-ţi va prezenta totul. Acest lucru e important în
viaţă. Când ştii totul despre o persoană, magia dispare. O scriitoare nu va ezita în a-ţi arăta propria ei lume.
Va da tot ce e mai bun din ea doar ca tu să poţi admira ceea ce scrie. Nu se va gândi de două ori când îţi va arăta
numeroasele ei poveşti cu personaje de basm. Chiar dacă poate unele vor ﬁ prea personale, ea te va lăsa să o
cunoşti fără să vrei şi fără să o ceri, ceea ce nu te va face fericit, ﬁindcă vei observa că ea trăieşte într-un vis
ireal, pe care trebuie să îl spulberi. Din păcate, scriitoarea va ﬁ prea impulsivă şi va trebui să greşească de
nenumărate ori pentru a avea ce scrie. Cu cât duce situaţiile mai mult în extremă, cu atât mai bine va putea să
transpună viaţa în cuvinte.
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Iubeşte o dansatoare. Ea te va uimi cu corpul ei ﬂexibil şi mişcările extraordinare de dans. Va schimba
numeroşi parteneri pe scenă, dar în viaţa din culise va rămâne doar unul: tu. Te va învăţa numeroşi paşi de dans
şi veţi putea pluti împreună pe ritmuri de vals. O dansatoare e extravagantă şi nu se dă în lături niciodata de la a
încerca lucruri noi. Adoră să ﬁe în centrul atenţiei şi de aceea te va pune şi pe tine pe locul întâi. O scriitoare va
ﬁ mereu mai rezervată şi va sta deoparte, lăsând să se întâmple ceea ce trebuie să se întâmple. De multe ori nu
se va băga în seamă, ﬁindcă se consideră nedemnă de observat. Ea nu îţi va vorbi dulce şi nu va ﬁ suﬂetul
petrecerii. Se va exprima doar în scris, unde ştie că nimeni nu o judecă.
Iubeşte o visătoare. Ea va ﬁ copilăroasă şi totuşi amuzantă. Se va detaşa de tot prin excelenţă. Vei
încerca să pătrunzi în lumea ei, dar te va vedea ireal şi te va include în propriul vis. Va ﬁ mai aeriană, dar mult
mai demnă de încredere, ﬁindcă în acest mod ea se va separa de realitate şi nu o va interesa viaţa altora.
Trăieşte propria viaţă în mod atipic şi iubeşte cu pasiune. O scriitoare va ﬁ uneori pierdută pe alte meleaguri,
dar, mai devreme sau mai târziu, va reveni cu picioarele pe pământ. Ea adoră concretul. E de cele mai multe ori
realistă chiar dacă descrie ce simte, subiectiv. Descrie realitatea, adevărul şi viaţa. Te va frustra prin puterea cu
care poate trăi şi simţi totul mult prea intens.
Totuşi, ascultă sfatul meu: Nu te îndrăgosti de ele. Mai bine iubeşte o fată care aspiră la absolut, la
perfecţiune. E singurul mod în care ştii că nu te vei izbi de artă, sub orice formă. Ea îşi va crea un el ideal pe
care, evident, va dori să îl atingă. Cel mai probabil nu te vei încadra în tipologia ei… deşi e perfectă, ea nu te
va putea iubi. La urma urmei ce contează? E mai bine ca după toate acestea, să iubeşti fata care doreşte
imposibilul, bine imbrăcată, cu ochi frumoşi, care îţi fură privirea, decât o scriitoare care te iubeşte.

Iulia Muntean
Balerina

23

MAITREYI

Patricia Leordean

Ioana Cristina Bucur

Neliniște…

Eu visam… visam mereu. Puteam crea lumi minunate, puteam călători în locuri nemaiîntâlnite,
puteam face orice <Demiurgul face orice> … Noaptea era cel mai frumos cadou pe care mi-l puteam dărui.
Era Timpul de dincolo de Timp, de care proﬁtam la maxim până când, nerăbdătoare, razele molcome ale
dimineţii inundau orizontul și îndemnau la trezire.
În mod inexplicabil, acum, nu mă mai pot bucura de mica mea eternitate. Visele mele s-au
transformat într-un coșmar repetitiv, care mă stăpânește, învăluindu-mă treptat…
Acum și gândul adormirii mă îngrozește… noapte de noapte, visul meu începe prezentând locul
preferat în care mă teleportam de ﬁecare dată, imediat ce somnul mă cuprindea – un câmp de lavandă scăldat
în sticlirea scânteilor soarelui auriu, mereu cald și de o formă perfectă, care lumina orizontul roșu aprins sau
câteodată apa albastră a cerului. Aici era locul meu unde meditam. Unde luam cele mai bune decizii,
inspirând puternicul miros al ﬂorilor de un mov regal. Era ţinutul meu magic, un portal spre lumea mea
interioară, Suﬂetul.
Însă odată întinsă pe covorul moale al ﬂorilor, după câteva momente de liniște care nu mai e de mult
calmă, ci apăsătoare, apare ceea ce mă bântuie, creatura misterioasă, cauza pentru care eu nu mai stăpânesc
oaza de pace și reculegere. Acesta se înfăţișează ca o siluetă neagră, înaripată, care stă de ﬁecare dată la
marginea orizontului, analizându-mă, scanându-mă parcă, cu niște ochi negri, de-a dreptul înﬁorători. Stă
doar și mă privește, ceea ce-mi sporește teama și dorinţa arzătoare de a demasca ﬁgura imaginară, dar care, în
mintea mea, prinde contururi și capătă trăsături grotești.
Când totul devine mult prea greu de suportat și acea privire ucigătoare încearcă sa-mi devoreze și
ultimul licăr de speranţă, mă trezesc cu inima bătându-mi nebunește, scăldată într-o sudoare rece, dar totuși
cu dorinţa încă vie că acest vis nu se va mai repeta, conștientizând însă faptul că, deși coșmarul va dispărea, în
subconștientul meu acea umbră întunecată va bântui și mă va însoţi în zările mele, totuși albastre…
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Andreea Niţu
Adolescenţa
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Mădălina Dan
(recenzie)
,Sub Aceeaşi Stea” de John Green, este o carte cu
un subiect sensibil, care reuşeşte să îl captiveze pe
cititor încă de la primele pagini.
Cartea prezintă o poveste adolescentină de dragoste.
La prima vedere am putea aﬁrma că nu există nimic
special la această temă atât de des abordată...şi,
totuşi, această carte reuşeşte să fascineze cititorul
prin unicitatea ei. Mai mult, începutul abrupt reuşeşte
să dea o notă de verosimilitate acţiunii.
Hazel Grace Lancaster, personajul principal al
romanului, suferă de cancer în stadiul IV. Datorită
faptului că ea nu are prieteni şi îşi petrece toată ziua
singură, mama sa ia decizia de a o trimite la un grup
de sprijin pentru pacienţii care suferă de cancer. De
aici începe toată ,,magia” . Ea îl cunoaşte, în mod
accidental, pe Augustus Waters, un tânăr fermecător
şi deosebit de insistent. Cei doi se ataşează unul de
celălalt datorită pasiunii pe care o împărtăşesc
referitoare la aceeaşi carte.

Devin din ce în ce mai apropiaţi, şi deşi reticentă la
început, Hazel îşi deschide inima în faţa lui Augustus,
care reuşeşte să o impresioneze prin suﬂetul său
extrem de bun.
Dialogul dintre cei doi este încărcat de ﬁguri de stil,
menţinând activ suspansul şi fascinând cititorul cu
ﬁecare ocazie.
Stilul pe care îl foloseşte autorul este unul bogat în
metafore, dar bine ancorat în realitatea cotidiană a
unei vieţi aparte de adolescent. Deşi cartea pare
puerilă, ea abordează teme deosebit de serioase,
precum viaţa, moartea, iubirea şi alegerea unui mod
amuzant de a spune o poveste tristă.
O carte demnă de citit din toate punctele de vedere.

«Chiar înainte de Miracol, când eram la terapie
intensivă și se părea că aveam să mor, iar mama îmi
spunea că era OK să renunț, iar eu încercam să
renunț, dar plămânii mei tot căutau aer, mama a
spus ceva suspinând la pieptul tatei, ceva ce aș ﬁ
vrut să nu ﬁ auzit și sper că n-o să aﬂe niciodată că
am auzit. A spus: ,,N-am să mai ﬁu mamă
niciodată.” M-a răscolit cumplit.» (fragment)
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Bianca Chiș
Portret

27

MAITREYI

1. Mă distrez mai mult:
a)

Dimineaţa

b)

După-amiaza

c)

Seara

d)

Noaptea

Test de personalitate
„greiere” sau „furnică”?

2. Cel mai mult mă des nde:
a)

Să mă plimb

b)

Să scriu

c)

Să ascult

d)

Să privesc

3. Pentru mine o seară frumoasă este cea petrecută:
Cu mai mulţi prieteni

b)

Cu o singură persoană

c)

La un spectacol

d)

De unul singur, făcând ce-mi place

4. Într-o casă nouă aș cumpăra mai întâi:
a)

O masă

b)

Un pat

c)

Un dulap

d)

Un scaun

5. O persoană plăcuta este o persoană:
a)

Simpa că, distrac vă

b)

Prezentabilă ﬁzic

c)

Îngrijită

d)

Prietenoasă

6. Când întâlnesc un prieten îi spun:
a)

Ascultă!

b)

Bună ziua!

c)

Numele său

d)

Ceva improvizat

7. Momentele deconectante sunt:
a)

Improvizate

b)

Bine organizate

c)

Alese de mine

d)

Decise de alţii

8. Îmi place să încep o scrisoare:
a)

Cu o frază de politeţe

b)

“Vă scriu pentru…”

c)

Intru direct în conţinut

d)

Cu numele meu

9. Gândindu-mă la concedii, vacanţe, îmi imaginez:
a)

Locuri, plaje, munţi

b)

Lume, persoane noi

c)

Călătorii, mișcare

d)

Repaus și calm

10. De obicei, când mă gândesc la perioada imediat următoare, îmi propun:
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a)

Să fac planuri pentru viitor

b)

Să realizez ceea ce mi-am propus

c)

Să iau hotărâri concrete

d)

Să mă odihnesc

ÎNTREBĂRI TIP „GREIERE”

a)

MAITREYI

1. Într-o zi am impresia că realizez:
a)

Puţine lucruri: unul, două

b)

Suﬁciente: trei, patru, cinci, șase

c)

Multe: șapte, zece, douăzeci

d)

Nu ș u să răspund

2. Care este „culoarea” muncii?
a)

Alb, galben, luminoasă

b)

Roșu, portocaliu, puternică

c)

Verde, albastru, odihnitoare

d)

Negru, maro, închisă

ÎNTREBĂRI TIP „FURNICĂ”

3. Ce este contrariul muncii?
a)

Recreerea, repausul

b)

Odihna

c)

Norocul

d)

Sa sfacţia

4. Munca pe care o fac astăzi, compara v cu cea pe care o făceam recent, este
calita v:
a)

Mai bună

b)

Nu-mi dau seama

c)

Mai mult sau mai puţin la fel

d)

Mai proastă

5.Dacă ar ﬁ să-mi aleg un alt prenume:
a)

Aș refuza

b)

Aș cere sfatul cuiva

c)

M-aș distra căutându-l

d)

L-aș trage la sorţi

6. Colegul meu ideal este:
a)

Foarte capabil și sârguincios

b)

Flexibil și vesel în ac vitate

c)

Nu foarte serios sau sârguincios

d)

Nu am un model de coleg ideal

7. Munca este puternic inﬂuenţată de:
a)

Recompensele materiale, salariul

b)

Relaţiile bune în colec v

c)

Climatul bun din familie

d)

Sa sfacţia personală

8. Perioada următoare mi-o voi petrece:
a)

Predominant lucrând

b)

Predominant deconectându-mă

c)

Nu ș u, totul este incert, obscur

d)

Programul meu este clar și variat

9. Când mă gandesc la munca mea o compar cu:
a)

O alternanţă de urcușuri și coborâșuri

b)

Un progres permanent

c)

O linie con nuă și stabilă

d)

O coborâre lentă

10.Munca mea poate ﬁ descrisă ca:
a)

Strălucitoare

b)

Incertă

c)

Diﬁcilă
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Calculaţi-vă cele două punctaje conform grilei de mai jos:
Varianta de rãspuns

a
b
c
d

1
5
2
1
4

2
1
2
5
4

întrebãri tip “greiere”
3 4 5 6 7 8
4 4 2 2 4 1
1 1 1 4 2 4
2 2 5 1 5 5
5 5 4 5 1 2

9 10 1
2 5 2
5 2 4
4 4 5
1 1 1

]ntreb[ri tip “furnic[”
2 3 4 5 6 7 8
5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 4 4 4 1
4 4 4 1 1 2 4
1 1 1 2 2 1 2

9 10
4 5
5 2
2 1
1 4

Căutaţi răspunsul la încrucișarea dintre punctajul obţinut la întrebările p “greiere” și
cel realizat la întrebările p “furnică”
Punctaj “greiere”
31-40

Aveţi o anumită plăcere a
muncii, dar aveţi și alte
puţine moduri de a vă
deconecta. Căutaţi să le
diversiﬁcaţi și îmbogăţiţi
pe acestea din urmă.

Vă distraţi excesiv atât
în mpul liber, cât și în
ac vitate.
Luaţi-vă munca
mai în serios,
întăriţi-vă auto-controlul.

Sunteţi foarte lent; orice
întrerupere (repaus) vă
blochează total ac vitatea.
Căutaţi ac vităţi care să vă
dezvolte progresiv
reac vitatea generală.

Sunteţi lipsit de entuziasm,
indecis; nu ș ţi nici să vă
deconectaţi, nici să vă
bucuraţi de muncă; totul
este gri-cenușiu.
Analizaţi-vă serios modul
de viaţă.

Vă deconectaţi numai
atunci când puteţi separa
munca de mpul liber.
Nu neglijaţi nici una,
nici alta.

Nu vă deconectaţi niciodată:
sunteţi trist și comod în mai
toate împrejurările, trăiţi în
pasivitate. Aveţi nevoie de
afecţiune.

Sunteţi puţin mo vat pentru
muncă, uneori nici pentru
distracţii. Aveţi nevoie de
relaţii interpersonale mai
consistente, mai ferme.

Detestaţi munca, o evitaţi
cât puteţi, vă distraţi mult.
Sunteţi un boem.
Atenţie mare!

10-20

Vă “distraţi” numai lucrând:
unica dv. deconectare este
munca, nu reușiţi să faceţi
nimic altceva. Căutaţi urgent
moduri complementare de
deconectare ac ve.

21-30

Punctaj ‘’furnică’’

21-30

31-40

10-20

Text cules de Cristina Mihăilă
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De ce s-a inventat ciocolata albă?
Răspuns: Ca să se murdărească și negri la gură!
De ce mănâncă fetele Nuttela cu linguriţa?
Răspuns: Pentru că pâinea îngraşă.
Care este asemănarea dintre un Windows și un
submarin?
Răspuns: Cum deschizi o fereastră, cum ai o
problemă!
Cum a scos Mihai Viteazu sabia din apă?
Răspuns: Udă!

Un copil stă şi plânge pe hol. O profesoară îl
găseşte şi îl întreabă:
- Ce s-a întâmplat?
- Un coleg mi-a doborât ştrudelul pe jos...
- Şi a fost cu intenţie?
- Nu, a fost cu brânză..
Convinge-ţi profesorii că încă se mai întâmplă
minuni şi în ziua de azi: citeşte o carte!
Mami, Costel mi-a spart păpuşa de porţelan!
- Vai, şi cum s-a întâmplat ?
- Păi, i-am dat cu ea în cap.
Puiul de melc se roagă de mama lui:
- Mamă, lasă-mă, te rog, să trec calea ferată!
- Acum nu se poate, Fulgeraşule dragă. Peste 3 ore
vine un tren!

știați că...?
 Atunci când omul strănută, i se opreşte inima pentru o milisecundă?
 După apă, ceaiul este cea mai consumată băutură de pe glob?
 Veveriţele se pot căţăra în copaci mai repede decât pot alerga pe Pământ?
 De-a lungul vieţii, omul se hrăneşte circa 4 ani şi doarme în medie 25 de ani?
 Roşia şi dovleacul sunt considerate, din punct de vedere botanic, fructe şi nu legume?
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French Macarons
reţetă prezentată de Denisa Szasz
Diﬁcultate: ridicată
Timp de preparare: 2 ore
Ingrediente:
·
2 albuşuri de ou (care să nu depăşească împreună 60 gr.), fără a conta dacă sunt
învechite sau proaspăt separate
·
75 gr. făină de migdale
·
115 gr. zahăr pudră (zahărul trebuie să aibă conţinut de amidon; zahărul pudră măcinat
în casă nu e bun pentru această reţetă)
·
50 gr. zahăr alb obişnuit (zahăr tos)
·
un praf de sare
·
cremă după preferinţă (ex. Ganache de ciocolată, mascarpone, dulce de leche etc.)
Preparare:
1.
Amestecaţi făina de migdale cu zahărul pudră.
2.
Albuşurile se pun într-un vas curat, foarte bine uscat şi degresat, împreună cu sarea şi
se bat cu mixerul la viteză mică, până se formează o spumă moale.
3.
Se adaugă, pe rând, câte o lingură din zahărul tos şi se bate la aceeaşi viteză mică, până
când zahărul se dizolvă, iar bezeaua obţinută este tare şi lucioasă. Acum, se adaugă coloranţi
alimentari, dacă doriţi, şi se mai bate puţin până se încorporează.
4.
Se adaugă peste făina de migdale cu zahărul pudră şi se amestecă cu o spatulă lată,
ridicând bezeaua de pe fundul vasului către suprafaţă de 4-5 ori, apoi curăţând ferm marginile
vasului, până se obţine o compoziţie omogenă, densă, dar care curge.
5.
Pe o tavă se aşază hârtie de copt şi se formează nişte „fursecuri” perfect rotunde de
3-3,5 cm. lăţime, dar care nu sunt foarte groase.
6.
Înainte de a ﬁ puse în cuptor, tava cu aluatul de macarons se lasă la temperatura
camerei minimum 30 minute (poate dura până la 2 ore), până când aluatul îşi formează o coajă
fermă, nelipicioasa. Nu băgaţi, în niciun caz, aluatul în cuptor cât timp este încă umed!
7.
Coacerea depinde, în mare parte, de tipul cuptorului şi funcţionarea acestuia. Timpul
aproximativ de coacere este de 13-15 minute, la 120° C, dar este indicat să supravegheaţi
procesul până când aluatul este bine copt şi se formează la baza acestuia o „danteluţă”.
8.
Se scot din cuptor şi se lasă la răcit pe tavă aproximativ 25-30 min.
9.
Se dezlipesc cu grijă de pe hârtie şi se umplu cu crema preferată.
Reţetă propusă pentru umplutură: Cremă de zmeură şi aﬁne:
Se ﬁerb pe aburi următoarele ingrediente, până când crema se îngroaşă: 150 ml. suc de zmeură şi aﬁne,
2 linguri zahăr, 2 oua întregi, 1 lingură amidon alimentar din porumb şi 75 gr. unt cu 80% grăsime.
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