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Scrisorile și fotografiile din această carte au fost publicate 

cu acordul scris al părinților. Le mulțumim că au înțeles  

scopul educativ al unui astfel de demers. 
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Cuvânt înainte 
 

 

 „Cu blugii rupți în genunchi, cu rucsacul în spate, în mână cu smartul butonat pe stradă, în autobuz, în recreații, în ore… 

Vă numim „digital natives” atunci când simțim nevoia să dăm un nume priceperii voastre spontane de a utiliza tehnologii digitale. 

Vă mai numim, chiar dacă nu vă place, „fulgi de nea”, hipersensibili, nemulțumiți, superficiali, incapabili de concentrare și efort de 

durată. 

 

CINE SUNTEȚI VOI? 

Cum vă percepeți voi înșivă? Ce ați dori să știm despre voi? Ce așteptați de la noi, părinții și profesorii voștri? Care sunt interesele 

voastre? Ce vă pasionează? Cum vă vedeți peste cinci, zece sau douăzeci de ani? Cum ați dori să fie lumea în care veți trăi? 

 

Puteți începe acum: 

Dragi părinți…, Dragi bunici…, Dragă doamnă profesoară… Dragă prietene mai mare… Dragilor…” 

 

Acesta este textul, conceput de noi, părinții și profesorii lor, „imigranți digitali”, atunci când ne-am adresat copiilor și elevilor 

noștri, născuți cu toții după anul 2000. Am primit 275 de scrisori. Am primit și câteva scrisori din Republica Moldova.  

Am selectat pentru această culegere 48 și două proiecte cu mai mulți autori ale copiilor de la primară. Cele considerate de 

juriu cele mai bune au fost premiate. Autorii lor au fost invitați să participe la Școala Solomonarilor lui Solomon Marcus în 

care vom avea la dispoziție cinci zile pentru a continua discuția, de data aceasta, „față în față”.  
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În carte am ordonat scrisorile în funcție de criteriul alfabetic și de cel al ciclurilor școlare. În cazul fotografiilor, am 

considerat că e mai util să le folosim ca ilustrații, decât să le legăm strict de autorii lor. 

Ce am aflat despre o generație pe care prea adesea o catalogăm in funcție de stereotipurile puse în circulație tot de noi, 

maturii: individualiști, narcisiști, superficiali, fugind de responsabilități, dar întotdeauna în așteptarea recompenselor?  

Că ai reduce numai la atât e o greșeală. Că ar trebui să învățăm să renunțăm noi ele și să le acordăm mai multă încredere sau 

poate să învățăm să le-o câștigăm, oferindu-le numai după aceea ceea ce credem că știm că este bine pentru ei. 

Pentru cei de la primară și pentru cei de la gimnaziu tehnologia e un lucru atât de firesc, încât nici nu-l mai bagă în seamă. E 

firesc că, dacă vrei să scrii străbunicului tău din Canada sau mătușii din Spania, vei apela la e-mail sau îi vei trimite adresa 

paginii tale de facebook unde ai postat câteva fotografii de la concursurile la care ai participat si ai mai fost și premiată. Le 

plac jocurile unde poți crea povești cu orice personaje vrei (e adevărat că majoritatea sunt fete), dar le place în egală măsură 

să se joace cu copiii în parc, să se dea cu bicicleta sau să citească. Își iubesc părinții si vreau să fie mândri de ei. 

Lucrurile se complică la adolescenți. Ei știu cum sunt catalogați de cei mai în vârstă și nu le place. De aceea vor să se justifice 

și să-i convingă din perspectiva „drepturilor” generației lor. Uneori o fac școlărește, cu argumente înșirate cuminte, alteori 

răbufnesc polemic (și părinții și bunicii lor sunt la fel de dependenți de telefon și tot la ei apelează când încurcă setările!). 

Alteori își recunosc dependența de like-uri și de smart-uri și își propun să se autocenzureze. Uneori reușesc, de cele mai multe 

ori, nu. 

Dar dincolo de acestea, rămân aceeași copii și adolescenți dintotdeauna care suferă că părinții lor sunt plecați departe, îi 

iubesc, ar vrea să-i mulțumească, dar tot tânjesc după prezența lor fizică și care găsesc dragostea și înțelegerea în bunicii și 

străbunicii, aflați aproape. Sunt copii și adolescenți care au pasiuni și visuri, le place să danseze, să joace fotbal, să facă muncă 

fizică, să înoate, să călărească. Au nevoie de prieteni și acum își trăiesc primele iubiri și dezamăgiri. Le place (unora) să 

citească si parcă se simt mai dezinhibați atunci când se adresează personajelor (cei mici), scriitorilor, compozitorilor, 

regizorilor (cei mai mari). Scriu profesorului fie mulțumindu-i că i-au făcut să descopere fascinația lecturii (cei mici), fie 

pentru că văd în el vă un confident în fața căreia își recunosc frustrările și spaimele. Frecvent adolescenții își scriu lor, celor 

din viitor. O fi aceasta dovadă de narcisism? Mi se pare mai curând un fel de exercițiu prospectiv de autocunoaștere.  

Nu sunt lipsiți de spirit etic. Ar dori o lume mai bună și mai dreaptă la care să contribuie și ei. 

Poate a fost o întâmplare, dar la niciunul nu am găsit puse pe primul plan dependența față de jocurile online și în nicio 

fotografie nu au simțit nevoia să apară împreună cu telefonul, consola sau laptopul. 

Monica Onojescu 
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Proiectul copiilor din clasa a II-a pornește de la o temă școlară, „Medii de viață, temă studiată la disciplina explorarea mediului 

și apoi extinsă la disciplinele arte, limba engleză și limba română. În desfășurarea proiectului, am optat pentru o organizare 

tematică împărțită în patru etape.  

În prima etapă, cea de documentare în natură, am ieșit cu copiii în diferite zone din jurul Clujului, zone în care ei au putut 

observa medii naturale de viață, au făcut fotografii și au notat observații legate de caracteristicile mediului studiat. De 

exemplu am vizitat mlaștinile de la Șardu, o zona cu vegetație abundentă, specifică mlaștinilor și cu multe insecte. Am ieșit în 

Parcul central și au observat atent ce caracteristici are un mediu artificial.  

După ce și-au ales fiecare un mediu de viață despre care să scrie și pe care să-l prezinte, am trecut în a doua etapă, la 

colectare de informații și la selectarea informațiilor mai relevante care să fie prezentate pe un poster. Astfel, fiecare 

pereche a devenit expertă pe un anumit mediu de viață. 

Ce au ales copiii? Mediul de viață acvatic, pădurea, un stup de albine, un curcubeu, o carte etc. 

A urmat apoi a treia etapă, etapa de scriere, pentru că de acolo, din pădure sau dintr-o carte trebuiau să scrie și trimită  

părinților scrisori în care să le povestească despre experiențele lor în ținuturi imaginare. Scrisorile au fost redactate în 

perechi, o scrisoare în limba română și o scrisoare în limba engleză  la care au fost ajutați de profesorul de engleză. 

Ultima etapă, a patra etapă, cea mai plăcută pentru copii, a fost etapa ilustrării scrisorilor, etapă realizată la arte. Au folosit 

tehnica mail art. Au făcut colaje, desene, ștampile și au redat prin această tehnică, ideea de scrisoare. Dupa reveniri și 

revizuiri au trimis totul spre redactare. Cartea a fost proiectul lor de final de an, un proiect la care s-a lucrat mult, dar 

feedbackul pozitiv s-a văzut în bucuria copiilor atunci cînd aceștia au răsfoit o carte scrisă de ei. Iar pentru că tema uneia 

dintre secțiunile Lecturiadei 2019, „Scrisori prin e-mail”, se potrivea cu proiectul lor, si-au trimis cărticica si la concurs. 

(Marinela Scripcariu) 
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Aceşti copii de la Şcoala Generală Nr. 11 Buzău au cerc de lectură, sărbătoresc zilele cărţii şi vor să vină la Cluj, fiindcă le-a 

plăcut anul trecut. Am călătorit cu acelaşi avion, care aproape că s-a umplut de atâţia elevi de şcoală primară, însoţiţi de 

părinţi şi organizaţi de doamna lor învăţătoare. În 2018, erau mai mici, aveau 8 ani, dar tot au participat cu interes la tot ce a 

însemnat Lecturiada elevilor – de exemplu, au contribuit direct la ilustrarea unei cărţi minunate, Mica istorie a unui secol 
mare, au făcut benzi desenate şi s-au întâlnit cu autorii unor cărţi deja citite de ei.  

 

* 

Comunicarea este interesantă şi eficientă numai dacă mesajul are un ecou. Şi iată, vine şi ecoul, răspunsul meu la scrisorile lor. 

Ca membru în juriul Lecturiadei clujene, m-am bucurat să văd că aceşti reprezentanţi ai generaţiei nativ digitale iubesc cărţile, 

desenele pe asfalt şi roboţii, sunt pasionaţi de matematică japoneză, karate, biologie, călătorii, adică au toate reflexele bune 

ale umanităţii. Să-i cunoaştem mai bine, să ni-i facem prieteni, noi, cei din alte generaţii mai vechi… Mihaela Nicolae 
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Draga mea prietenă din viitor, 

 

Mă voi prezenta ȋn următoarele propoziţii. Cred că ȋţi va plăcea de mine. Mă numesc Andreea Bunea. Pasiunea mea pentru 

povești a început însă cu mult timp înainte, pe când tati ȋmi spunea povești  înainte de culcare. Apoi am descoperit cărțile și, 

pentru că sunt ambițioasă, nu am stat prea mult să rog pe cineva să-mi citească. Am descoperit această taină minunată a 

literelor și pot spune că şi astăzi citesc cu aceeași mare plăcere și curiozitate ca la început. Ȋmi daţi voie să vă spun un secret? 

Doamna ȋnvăţătoare spune despre mine că citesc cel mai frumos dintre toţi elevii din clasa mea.  

La țară însă nu îmi place numai locul unde mă pot retrage să citesc. Este vorba și de bunicii mei care întotdeauna îmi 

îndeplinesc orice dorință. Bineînțeles că nu abuzez de bunăvoința lor, doar că îmi place mult cum mă răsfață. Tataia îmi 

construia leagăne în care tot el mă leagănă până mă plictiseam și împreună mergeam pe apa Buzăului, unde îmi plăcea să arunc 

pietricele în apă pentru zgomotul pe care îl produceau. Nana îmi face toate bunătățile din lume, de la prăjituri la mâncărurile 

cele mai alese, însă și eu sunt o fetiță ascultătoare și niciodată nu o supăr.  

Dar nu doar la țară îmi place să stau. Mă prinde repede dorul de casa mea dragă, acolo unde întotdeauna găsim câte ceva de 

făcut. Vara, diminețile mergem prin parc, la locul de joacă sau să ne plimbăm pur și simplu. Uneori ne luăm bicicletele și 

trotinetele, iar vara aceasta  mi-am propus să ȋnvăţ să merg pe role. Abia aștept.  

După cum ți-am zis… sunt o fată care are multe calități… sper că ți-am dovedit asta prin cele spuse mai sus… la acestea se 

adaugă o bună educație (cei șapte ani de-acasă, cum se numesc în popor) precum și altele: împart cu drag tot ce am cu ceilalți, 
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pentru că mami și tati m-au învățat asta de mică, spun adevărul, pentru că întotdeauna minciuna are picioare scurte, recunosc 

când greșesc și îmi asum greșeala, încercând ca altădată să nu mai fac… îmi iubesc și prețuiesc prietenii și familia. Cred că te-

am convins că sunt o persoană minunată, nu-i așa? 

 

Te îmbrățișez cu drag, 

Andreea 

 

 

 

 

 

Dragă Andreea, 

 

Eu, profesoară de română şi membră în juriul care a citit cu atenţie scrisorile voastre, printre care şi a ta, îţi 

mărturisesc că mi-a plăcut cum te-ai prezentat. Îţi cunoşti puterile, ştii că eşti „o persoană minunată”, iubeşti matematica, iar 

asta nu te împiedică deloc să fii cea mai bună din clasă la citit. Cred că m-au impresionat cel mai mult amintirile tale cu bunicii – 

tataia îţi făcea leagăne, Nana te îmbuna cu prăjituri, toate gustoase, după inima ta de copil cuminte. O să ne vedem la Cluj, 

Andreea, şi o să vorbim atunci despre role, biciclete şi filme văzute cu ochelarii 3D!  

 

Cu drag, „prietena ta din viitor”! 
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Dragă doamna învățătoare, 

 

Sunt o școlăriță veselă, îmi place să port codițe împletite. Colegii mei sunt năzdrăvani, amuzanți, dar fiecare este unic. 

Dumneavoastră sunteți cea care ne învațați zi de zi. Eu cred ca aveți o baghetă magică pentru că transformați zilele ploioase 

în zâmbete de soare.  

Hobby-urile mele sunt lectura, călătoriile și cântatul. La școală am descoperit lectura, am învățat repede să citesc și mi-am 

făcut o bibliotecă doar a mea. Îmi place să fac schimb de cărți, dar îmi place să merg în librării să îmi cumpăr cărți. Am citit 

multe cărți. Aș putea spune ca In tandem este cartea mea preferată. M-a învățat că surorile se împacă mereu. Am citit-o cu 

sufletul la gură, nu puteam să adorm până nu descopeream ce aventuri au mai avut cele două surori. O să o recitesc în curând 

pentru-că simt că îmi este dor de simpaticele personale, Ruby si Garden. 

Îmi place să vizitez locuri noi, așa învăț despre alți oameni și obiceiurile lor. În vacanțe ne distrăm, ne plimbăm prin muzee, pe 

străzi și încercăm toate bunătățile. Așa am aflat despre Monalisa, despre Turnul Eiffel, despre gustoasele croissante și 

despre magia de la Disneyland. În Turcia este paradisul toboganelor acvatice. La început mi-a fost teamă, dar acum sunt 

nerăbdătoare, acolo îmi petrec toată ziua. În Austria am descoperit skiul și snițelul, ambele sunt minunate. Într-un cuvânt, 

sunt o fetiță fericită! 

 

Vă îmbrățișez cu drag, 

Măriuca  
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Dragă Măriuca, 

 

Scrisoarea ta a ajuns, urmând un traseu ocolit, şi la mine – eu sunt jurat, ştii, am un cuvânt de spus. Iar cuvântul meu a 

fost de încurajare a copiilor care îţi seamănă, sunt sensibili, au pasiuni şi devin responsabili de la vârste mici. Îţi mărturisesc 

că şi despre mine se spune că mă emoţionez uşor, că şi mie îmi este dor de părinţi, şi eu am o bibliotecă numai a mea. Deci avem 

multe lucruri în comun, aşa că este cazul să ne vedem la Cluj, la Lecturiada elevilor – aştept să-mi povesteşti despre „magia de 

la Disneyland” şi despre „paradisul toboganelor acvatice” din Turcia, locuri pe care tu le ştii deja foarte bine.  

 

Cu drag,  

o prietenă mai mare, cu care ai putea citi „în tandem” orice carte frumoasă! 
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Dragă doamnă învățătoare, 

 

Mă cunoașteți, vă sunt elevă de 3 ani încoace. Ne vedem la școală aproape în fiecare zi, dar sunt sigură că sunt câteva lucruri 

pe care nu le știți despre mine. Să vă povestesc ... 

Îmi plac la nebunie jocurile video, îmi place să mă uit la televizor, să mă culc cât mai târziu și să merg la mare sau la piscină. 

Acestea sunt lucruri comune, dar eu sunt foarte diferită. La școală, când mă vedeți cu o expresie tristă de obicei nu înțeleg 

ceva, ori mi-e foame sau sete.  

Ador ploaia, mai ales cea de vară, pentru că mă relaxează, dar a fost o dată când nu mi-a plăcut deloc. Eram la țară, plecam de 

la cursurile de dans și m-a apucat ploaia. Doar că era ploaie rece de toamnă. M-a udat leoarcă și m-am ales cu o răceală 

zdravănă. Ei bine, asta nu mi-a plăcut deloc. Când plouă, iubesc să stau cu multă lume și să privesc pe geam.  

Că tot veni vorba de filme, sunt o mare cinefilă. Filmele mele preferate, în afară de Jumanji 2, sunt Journey 2 și Benji. Cred 

că îmi plac mult filmele de aventuri. Pasiunile acestea le moștenesc de la părinții mei și poate chiar de la bunici. Sau poate 

acestea nu sunt lucruri care se moștenesc, ci sunt activități plăcute pentru oricine. 

Mă pasionează, bineînțeles, și jocurile - pe telefon sau pe consolă – pe care  prefer să le joc alături de prietenii mei, online, dar 

mai ales împreună acasă la mine. Ne delectăm cu mici gustări și dulciuri și ne distrăm de minune. Când ne jucăm împreună sunt 

foarte fericită. „Gacha Life” și „Slope Run” sunt jocurile mele preferate de pe telefon. (...) 
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Sunt multe alte lucruri de povestit despre mine, dar, cu siguranță, în cei doi ani rămași de petrecut împreună vom avea ocazia 

să le descoperim.  

 

Cu drag și recunoștință, 

Ada 

 

 

Maria Ifrim 

 

 

 

 

Dragă Ada, 

 

Iată că rândurile scrise de tine, cu atâta sinceritate, au primit aprecierea noastră, a juriului, care m-a delegat pe mine 

să îţi scriu câte ceva: şi nouă ne plac ploile şi, să-ţi spun drept, avem aceeaşi temere: să nu răcim! De aceea, procedăm exact ca 

tine: stăm în spatele unui geam şi privim ploaia, indiferent de anotimp! Am vrea să aflăm mai multe despre generaţia nativilor 

digitali, aşa că te aşteptăm la Cluj (noi sperăm să nu plouă, chiar dacă va fi toamnă!), la Lecturiadă, să ne povesteşti despre 

pasiunea ta pentru jocurile video (câteva avem şi noi instalate pe telefon!), precum şi despre filmele care te-au făcut, cum 

spui, „cinefilă”! 

 

Cu simpatie, un membru al juriului, nu mai puţin cinefil! 
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Draga mea bunică, 

 

M-am gândit că ești cea mai potrivită persoană căreia să îi scriu un email. Sunt convinsă că ai vrea să știi mai multe despre 

mine, despre „viața” mea de școlăriță.  

În timpul liber îmi place sǎ ies cu prietenii în parc cu bicicleta şi să desenez. Merg la cursuri de balet și pentru sfârşitul anului 

şcolar pregǎtim un spectacol la care mi-ar plǎcea sǎ vii şi tu. Dupǎ fiecare zi de şcoalǎ merg împreunǎ cu Ada la after - school. 

Aici îmi place cǎ în fiecare zi încep cu un curs de engleză înaintea temelor. Chiar dacǎ nu am mult timp de joacǎ încerc sǎ îmi 

petrec cât mai mult timp cu fiecare prietenă.  

Am fost foarte fericitǎ deoarece la începutul lunii aprilie, la after, au venit doi invitaţi din Anglia și ne-am jucat un joc (în 

englezǎ) care se numeşte Wearwolf, care a devenit jocul meu preferat. Acum sunt tristǎ deoarece cei doi invitaţi au plecat şi 

nu ne mai putem juca. Poate cǎ te întrebi care sunt regulile acestui joc; ei bine, se dau niște cartonașe  cu personaje (care nu 

trebuie arǎtate şi celorlalţi jucǎtori), se face noapte și toți jucǎtorii (în afară de viligari) au dreptul sǎ facǎ o victimǎ, iar când 

se face zi cei care au pierdut ies din joc. Cam astea sunt regulile, este un joc foarte simplu!  

Pentru mine programul zilnic este destul de încărcat: mǎ trezesc, merg la şcoalǎ, apoi merg la after unde îmi  fac temele. În 

unele zile, dupǎ after, încep cursurile de balet. Mă bucur că gǎsesc în fiecare zi și timp de joacǎ. 

 

Cu bucurie, Maria Ifrim 
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Maria, 

 

Am aflat, din scrisoarea către bunica ta, că ştii să îţi drămuieşti timpul, în aşa fel încât să îţi ajungă şi pentru teme, şi 

pentru joacă, şi pentru balet, şi pentru engleză. Cum spui tu, eşti teribil de ocupată. Dar ne-ar plăcea să-ţi fixezi în agendă 

perioada în care, la Cluj, se întrunesc solomonarii, la o şcoală nemaipomenită! De la tine, am afla lucruri interesante. Mai ales 

cum să facem ca timpul să ne ajungă pentru toate şi, mai cu seamă, pentru joacă, şi nu mă refer numai la copii, să ştii! 

 

Cu drag, o profesoară care vrea să înveţe Wearwolf! 
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Doriţi să mă cunoaşteţi? 

 

Permiteţi-mi să mă prezint! Mă numesc Roua Cezara Ruşan, am 8 ani şi sunt elevă ȋn clasa a II-a la şcoala Gimnazială nr. 11 

Buzău, la clasa doamnei învăţătoare Carmen Zecheru. De doi ani urmez cursuri de teatru la şi sunt foarte mândră de faptul că 

ȋn luna decembrie a anului trecut am susţinut primul meu spectacol intitulat „Revolta Poveştilor“, alături de colegii mei la 

Teatrul de pe Lipscani. Am reuşit cu brio să intru ȋn pielea personajului pe care l-am interpretat, Veveriţa. 

Iubesc mult animalele, mai ales câinii. Am un câine lup pe nume Bandit la bunicii materni, precum şi un câine Shitzu pe nume 

Spike la bunicii paterni. De asemenea, la bunicii paterni am două pisici, iar acasă am un peşte numit Darwin şi o broască 

testoasă pe care am botezat-o Apă. Alături de bunicul matern am participat la dresuri de câini şi am ȋnvăţat tehnici de 

dresură.  

Îmi place să merg la plimbare ȋmpreună cu familia mea cu bicicleta sau cu trotineta. Ȋn sezonul rece preferăm să vizionăm 

spectacole de teatru sau filme la cinema. De asemenea, sunt mereu bucuroasă să mă ȋntâlnesc cu prietenele mele alături de 

care nu mă plictisesc niciodată. 

Cu toate acestea, cel mai mult ȋmi place să ȋmi petrec timpul alături de familia mea, indiferent că stăm acasă sau plecăm ȋn 

călătorii, important este să fim ȋmpreună. Sunt foarte norocoasă că am această familie! 

 

Roua Cezara 
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Dragă Roua Cezara, 

 

M-au impresionat, ca membru în juriul Lecturiadei, aspiraţiile tale artistice, mai ales faptul că ai jucat deja într-un spectacol 

de teatru şi ai avut un rol care te-a făcut să simţi cât de frumoasă este această artă, care îţi permite să„intri în pielea 

diverselor personaje”, cum spui. Te invităm la Cluj, fiindcă ne dorim să aflăm mai multe despre sensibilitatea unei generaţii 

despre care, în mod eronat, se spune că priveşte doar prin ecrane. Uite, tu priveşti lumea prin ochii Veveriţei, ai peştelui 

Darwin, ai broscuţei Apa, ai câinelui Spike… 

 

Cu mare simpatie, o profesoară iubitoare de teatru! 
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Dragă străbunicule, 

 

Ştiu că ești foarte departe de România, iar drumul până la tine în Canada este foarte lung, în jur de 7.000 de kilometri. Au 

trecut 3 ani, adică exact 1096 de zile, de când ne-am cunoscut. În acest timp, am învățat să scriu, să citesc, să comunic.  

În zilele noastre există diverse forme rapide de comunicare în orice colț al lumii. Eu am ales email-ul pentru a relua 

comunicarea cu tine. Recunosc, am înțeles că, printre adulți, comunicarea prin email a devenit cea mai populară formă, mulți 

utilizatori preferând să comunice prin această metodă decât telefonic. 

Între timp, am început să practic cursuri de matematică japoneză. E chiar tare. Am ajuns la nivelul 8 și nu sunt avansată cum 

ar părea deoarece la ei cel mai mic nivel după pregătire este 10.  

De curând am început să iau lecții de înot. E frumos și necesar să înveți tehnici de înot, nu doar să știi modul de supraviețuire.  

În momentul de față, activitatea mea preferată este echitația. Am învățat până acum trap șezut și trap săltat, iar la ultima 

lecție, antrenorul meu m-a lăsat la pas singură pe cal. Ura! Sunt tare fericită!!! 

  

Cu stimă, 

strănepoata ta, Eva-Marie Sandu  
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Eva-Marie, 

 

Din scrisoarea ta am aflat cum e să ai un bunic în Canada – distanţa dintre voi este mare, dacă o măsori în kilometri, dar 

dispare, dacă este măsurată în dragoste şi în preţuire. Iar voi, bunic şi nepoată, vă cunoşteţi mai bine mai mult din comunicarea 

online. Este interesant să ai un bunic modern, un bunic exotic… Trebuie să ne spui mai multe despre acest subiect, dar şi 

despre ce înseamnă “matematica japoneză”! Faci multe alte lucruri – înoţi, iei lecţii de echitaţie… Ai atât de multe lucruri pe 

care te invităm să le împărtăşeşti cu noi, la Cluj, unde se adună maeştrii solomonari şi discipolii lor. 

 

Cu drag, un profesor de la Şcoala Solomonarilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lecturiada 2019. Istoria unui posibil viitor 

 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salut! 

 

Dați-mi voie să mă prezint. 

Eu sunt Miruna, am 8 ani și jumătate, iar ceilalți spun despre mine că sunt frumoasă, însă eu cred că nu sunt decât o fetiță 

simpatică și haioasă.  

Cartea mea preferată este Matilda de Roald Dahl, pe care am citit-o cu mare interes, deoarece această poveste este una 

minunată. O fetiță de doar 4 ani și jumătate are o dorință nestăpânită de a citi orice, însă părinții ei sunt iresponsabili și îi 

interzic să o facă. Aceasta luptă din răsputeri pentru pasiunea ei și reușește cu ajutorul unor oameni buni din jurul său: 

bibliotecara - domnișoara Phelps și învățătoarea – domnișoara Honey. 

O pasiune pe care cred că am moștenit-o de la tatăl meu este desenatul. Mătușa are o curte mare și frumoasă, iar el a desenat 

pe asfalt, pentru a mă face fericită, personajele Disney din Clubul lui Mickey Mouse. Nici nu aveau cum să nu-i placă, din 

moment ce ne uitam încontinuu amândoi la aceste desene când eram mică. Mă relaxez mult când țin creionul în mână și dau 

viață personajelor mele.  

Mama m-a învățat că în viață trebuie să-ți „cumperi” experiențe înainte de toate, așa că ador să călătoresc alături de părinții 

mei și să descopăr locuri noi. Am putut simți stropii celei mai mari cascade din lume și am văzut „Scaunul” lui Van Gogh într-o 

galerie de artă, ceea ce m-a făcut foarte fericită.  

 

Miruna Ioana Stroe 
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Dragă Miruna, 

 

În scrisoarea ta vine vorba despre o carte absolut minunată – Matilda de Roald Dahl. Sunt sigură că mulţi dintre elevii 

care vor veni, în toamnă, la Lecturiada clujeană, au citit deja această carte, deci subiectul acesta va funcţiona ca o legătură de 

aur între cititorii pasionaţi. Ne interesează însă şi cum e cu desenatul, cum reuşeşti să „dai viaţă personajelor tale”, scriind cu 

creta, pe asfalt. Şi aş mai vrea să ştiu şi cum a fost să vezi „Scaunul” lui Van Gogh într-o galerie de artă! Te invităm, aşadar, 

printre solomonari, în septembrie! 

 

Cu drag, o profesoară care nu prea ştie cum e „să cumperi experienţe”, dar vrea să afle! 
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Bună ziua! 

 

Mă numesc Mihai Bogdan Văsii, locuiesc în Buzău, am 9 ani și sunt elev în clasa a II-a B la Școala Gimnazială Nr. 11. Prietena 

mea, Andreea, îmi spune Bogdi, dar cel mai mult îmi place când mami îmi spune „Minunea mea perfectă”. 

Eu ador tripozii. Nu știți ce sunt? Sunt roboți cu trei picioare și foarte înalți. Am citit despre ei în cartea Războiul lumilor de 

H. G. Wells și apoi i-am construit din piese lego. 

Mă bucur că există internetul. Astfel am aflat multe lucruri interesante. Poți vedea filmulețe despre orice vrei, poți învăța să 

cânți, să desenezi, absolut orice. 

Iubesc marea și tot ce are legătură cu ea. Nu știu cum și când s-a născut această pasiune a mea, iar, dacă aș fi un animal, mi-ar 

plăcea să fiu o balenă fiindcă sunt fascinat de ele. Sunt mamifere mari, dar sunt blânde și foarte inteligente. 

Îmi plac aproape toate ființele de pe Pământ: oameni, animale, păsări, insecte. Îmi plac și dinozaurii, dar din păcate nu mai 

există. Nu îmi plac, însă, șerpii veninoși, tarantulele, animalele extrem de înfricoșătoare sau ciudate. Îmi plac și plantele și 

arborii: albăstreaua, viorelele, lăcrămioarele, ghioceii, trandafirii, pomii fructiferi, sequoia. Primăvara este un adevărat 

spectacol când înfloresc toate. Parcă este un concurs de flori, iar eu nu știu cui să îi dau premiul întâi. 

Cred că cel mai frumos sentiment este bucuria. Mami mi-a zis că cea mai mare bucurie a ei a fost când m-am născut eu. Pentru 

mine, fiecare zi începe cu o bucurie: vederea mamei mele. 
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Mi-ar mai plăcea să pot călători în spațiu, să vizitez alte planete, să aflu dacă mai există viață și altundeva în afară de Terra. 

Eu cred că undeva, în univers, trăiesc și alte ființe și aș fi curios să le cunosc. Până atunci doar îmi imaginez cum arată și le 

desenez. 

         

Un copil fericit, 

Mihai Bogdan Văsii 

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan, 

 

Scrisoarea ta m-a impresionat foarte mult, aşa că, în numele unui juriu serios, te invit la Cluj, să ne spui pe îndelete câte ceva 

despre „tripozi”, acei roboţi cu trei picioare, despre care ai citit în cartea lui H.G. Wells, “Războiul lumilor”. Şi poate ne 

explicit, ca unul dintre reprezentanţii plin de farmec ai generaţiei nativilor digitali, de ce este atât de important internetul 

pentru voi, pentru noi toţi?! 

 

Cu drag, în aşteptarea unei file de jurnal, ca aceea pe care ai scris-o anul trecut! 
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Buzău, 19 aprilie 2019 

Dragă viitoare doamnă dirigintă, 

 

Daţi-mi voie să mă prezint! Numele meu este Sofia Aurora Zaharia şi în prezent am nouă ani şi jumătate. M-am născut în anul 

2009, pe data de 9 noiembrie, în maternitatea din Buzău.  

De obicei, după şcoală merg la After School. Acolo mi-am descoperit pasiunea pentru engleză, pe care o vorbesc şi o exersez 

în fiecare zi. În clasa întâi am participat la prima etapă a concursului ,,Cambridge”, adică ,,Starters”. Ȋn momentul de faţă, mă 

pregătesc pentru a doua etapă a acestui concurs: ,,Movers”. 

Concursurile mele preferate sunt: ,,Lecturiada” şi ,,Cambridge”.  

Am multe porecle, precum: Portavoce (vorbesc pe un ton ridicat), Lipitoarea-şefă (mă ataşez, la propriu, de învăţătoare, 

profesori sau prietene), Bunicuţa (sunt friguroasă), Slăbănoaga (!), Zaha şi prima mea poreclă: Bebelina. Acum sunt în clasa a 

doua, la Şcoala Gimnazială nr. 11 din Buzău, probabil cea mai bună şcoală din judeţul meu.    

Îmi place să  mănânc toate mâncărurile gătite de mami şi maie, să mă plimb cu bicicleta cu tati, să rezolv probleme ciudate de 

matematică, să citesc, să urmăresc canalele mele preferate de pe „Youtube”, marea şi soarele. Lucrurile care nu-mi plac sunt: 

minciuna, ploaia şi zilele înnorate, faptul că învăţăm dimineaţa şi trebuie să mă trezesc foarte devreme. 

                 

Cu drag, 

Sofia Aurora Zaharia  
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Draga noastră Sofia Aurora, 

 

Numai văzându-ţi numele scris la finalul acestei epistole, ne-am gândit că ai să aduci lumină printre ucenicii Şcolii 

Solomonarilor, de la Cluj, care va avea întrunirea-i obişnuită în toamnă. Spui că te-ai născut în 2009. Păi, acesta e an cu noroc, 

să ştii, de aceea te-ai şi făcut uşor iubită şi remarcată, aşa cum reiese şi din poreclele pe care le enumeri cu umor, găsind 

explicaţie fiecăreia. Te aşteptăm printre ucenici! 

 

Cu drag, o profesoară care este şi drigintă! 
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29.05.2019 

Tg-Jiu 

Dragă  mătușă, 

 

În geana dimineții mă trezesc, iar apoi gândesc pozitiv  sperând că vei veni acasă.  Amintirile îmi inundă de dorul de tine. Cum de ai 

plecat atât de repede? 

Mătușa mea dragă, am trecut prin multe întâmplări în  lipsa ta. Te-am așteptat de multe ori să vii să mai povestim ca altădată, dar 

gândul și  dorul hrănite de speranțe s-au spulberat ca puful de păpădie suflat de vânt. 

De când ai plecat am fost la multe concursuri de muzică populară și am obținut premii importante. Nu doresc să te dezamăgesc. Știu 

că mi-ai spus că ai încredere în talentul meu. Dar la ultimul concurs m-am mâhnit că nu am reușit să iau premiul cel mare. Îmi  

doream să îl aduc acasă și să ne bucurăm toți. Uneori vremea supărării mă macină  și mă  sensibilizează tot mai mult, dar uit de 

toate când cânt. 

Mătușă, știi că mă pasionează muzica populară și îmi place să adun costume din lada de zestre a bătrânilor. Costumele mele au o 

vechime între 50 și 100 de ani. Sunt compuse din: cămașă cu diferite modele (cu flori și forme geometrice ) − culorile predominante 

în Gorj sunt roșu și negru, poale albe cu modele cusute manual și dantelă, catrințe (șoarțe) cusute la război de țărănci, brâu și opinci 

cu ciorapi de lână. De când ai plecat am mai primit un costum cu șoarțe roșii de la o bătrână din sat.  

Îți trimit câteva fotografii cu  costumele mele.  

Anul acesta voi participa  și la concursul România pitorească de la Rădăuți. Am emoții, sper să mă descurc bine la toate probele 

concursului.  
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Dragă mătușă, îti simt lipsa prin tot ceea ce făceai când erai acasă, adică puneai suflet în pizza și în toate activitățile pe care le 

desfășurai alături de mine. La tine acolo este soare? La noi este vremea destul de frumoasă, iar când vine ploaia, norii se ascund în 

cerul albastru. Îmi doresc să  mergem cu cortul ca în vara trecută și să uitam de toată depărtarea. 

Mă înțeleg  bine cu mama și  în fiecare zi o întreb de tine. Să știi că m-am schimbat de când ai plecat (mama zice că foarte puțin ) 

într-o  fată  calmă. La școală mă descurc bine. Astăzi am vorbit la ora de română despre identitatea națională și despre simboluri. 

Știai că simbolul județului Gorj este cerbul, iar leul este simbolul Olteniei? Ne-a spus și Mario, colegul meu care este în echipa de 

fotbal a Olteniei, că are pe tricou desenat un leu. Am aflat multe lucruri interesante astăzi la această lecție. Am făcut chiar și un 

blazon care să mă reprezinte. Mereu desenăm la ora de română câte ceva pentru portofoliile noastre. E ușor, distractiv și aflăm 

multe lucruri interesante. Așa am aflat că stema județului nostru este reprezentată de Coloana infinitului lui Constantin Brâncuși 

care este străjuită de doi lei în stânga și dreapta ei, ținând fiecare câte o spadă, ca simbol al vitejiei. Deasupra scutului  este 

coroana regală străjuită și ea de șapte turnuri, care simbolizează că Târgu - Jiu este municipiu, reședință de județ. Raisa, prietena 

și colega mea care este foarte talentată la desen, a schițat-o pe tablă. I-am făcut și o poză ca să o vezi și tu. La tine, în regiunea în 

care stai, ce stemă aveți?  

Acum să îți povestesc despre noile mele activități: când sunt la școală  sunt foarte implicată, iar când sunt necăjită culeg flori ca să 

îmi treacă supărarea. Sper să pot să vin și eu la tine în țara ta nouă  și să îți aduc cele mai frumoase cadouri, dar până atunci îți 

trimit această scrisoare  cu multe fotografii și mulți pupici.  Mă poți urmări pe pagina mea de Facebook 

https://www.facebook.com/madalina.anuta.338 sau pe pagina școlii la proiectul ,,Gorjul legendar, o nobilă simplitate” 

https://www.facebook.com/georgetagrivei/ unde am și eu postate câteva din concursurile și activitățile mele.   

     

Te îmbrățișez cu drag, 

Mădălina 
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Oradea, 28mai, 2019 

 

Dragă Meggie, 

 

Îți scriu această scrisoare în semn de recunoștință, în primul rând pentru curajul pe care l-ai avut, fiind în dificila ipostază de 

a-ți salva tatăl de regele Capricorn. Consider că ești specială, mai ales pentru că dobândești aceleași puteri pe care le are şi 

tatăl tău, Mo. În același timp, cred că e și greu ca tot ce citești, să devină realitate, mai ales când sunt şi cărți care conțin 

multă ficțiune. Deși, la prima vedere pare foarte avantajos si interesant, consider că există şi un mare risc, cum a fost și în 

povestea ta, când tu, alături de tatăl tău şi Deget de praf, aţi fost nevoiți să vă ascundeți, deoarece din cauza puterilor lui Mo, 

armata de tâlhari medievali, în frunte cu regele Capricorn, au luat viață, iar apoi tatăl tău a fost capturat. Te consider o fire 

puternică, deoarece ai reușit să echilibrezi granița dintre realitate și ficțiune. 

De asemenea, la doisprezece ani, ai reușit să-ți dovedești curajul, neînfricarea și mai ales iubirea față de tatăl tău, prin lupta 

contra acelor tâlhari. 

Pe parcurs, am acumulat foarte multe întrebări, iar acum am considerat că este momentul perfect să ți le adresez: Ai fost 

presată de puținul timp pe care l-ai avut la diapoziție? Cum ai reușit să-ți menții calmul atât timp? Am observat că nu te-ai 

panicat, aflând că Mo este prizonier, cum ai reușit să fii așa calmă?! 

Aștept cu nerăbdare să îmi citești scrisoarea, sau poate să îmi răspunzi... Până atunci, sper să ne auzim cu bine! 

 

Cu mult drag, 

Antonia 
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Rm. Vâlcea, 25. 05. 2019 

Stimată Kristin Hannah, 

 

Sunteți scriitoarea cărții mele preferate, „Aleea cu licurici”, și trebuie să recunosc faptul că am rămas impresionată de tot ce 

ține de acest roman. Felul în care este scris lasă loc de mistere și reinterpretări. Mi-a plăcut, în special, amalganul de 

sentimente provocat de carte și acțiunea poveștii! Mi-au plăcut personajele! 

Romanul urmărește aventurile a două prietene ce s-au întâlnit întâmplător și au format o relație de lungă durată. Kate este o 

fată cu o viață monotonă, însă totul se schimbă când pe strada Firefly Lane se mută Tully, o fată frumoasă și inteligentă, ce 

ascunde mistere și strălucire. Ele fac un pact și ajung cele mai bune prietene. Prietenia este una complexă, plină de suișuri și 

coborâșuri. Acțiunea ne poartă din anul 1974 până în anii 2000. 

Cred că am ceva din ambele personaje, dar înclin spre Kate. Aceasta e o fată simplă ce nu a îndrăznit niciodată să spere la 

extravaganțe. Idealul ei este familia. A trecut prin stări de confuzie și prin întâmplări pline de suspans, reușind să se ridice de 

fiecare dată și să arate că e puternică. Kate e o fire empatică și nu suportă să vadă oamenii care suferă, lucru ce i-a adus-o mai 

aproape de Tully. Kate îți oferă ajutor la orice oră din zi sau noapte și speră întotdeauna la mai bine pentru tine. Kate trăia în 

umbra multor oameni, prea timidă să își afirme opinia. Kate vrea să facă oamenii să se simtă bine cu ea și se străduie mai mult 

decât oricine, uneori însă fără efortul său nu e observat de cei din jur. Kate e cuminte și sinceră. Kate e optimistă și spunea 

celor din jur lucruri plăcute. Însă obstacolul său cel mai mare era propria persoană! Se lăsa dominată și condusă. 
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Tully e diferită. Are darul vorbirii, e spontană și sigură pe ea. Tully nu are nevoie decât de propria confirmare, știe ce vrea și își 

urmărește totdeauna scopul. Însă simte că are nevoie de o persoană caldă lângă ea. E cât se poate de independentă, însă 

întâmplările din copilăria sa și-au pus amprenta pe tot ce făcea. Vrea să scape de trecut și să evolueze, dar în adâncul ei rămâne 

același copil inocent. Tully era făcută pentru faimă. Ea se reinventează de fiecare dată și este o apariție  la fel de strălucitoare 

în fiecare zi. Totul cu propriile eforturi. 

Mă regăsesc în Kate foarte mult în tot ceea ce am scris despre ea. Încerc să mă identific pe alocuri și cu Tully. Cred că sunt o 

fire simplă, ce nu vrea prea multă atenție, dar ambițioasă, asemeni lui Tully. Și, uite așa, am aflat o mulțime de lucruri despre 

mine. Și, uite așa, chiardacănu știi nimic despre mine, mă poți cunoaște prin intermediul unor personaje create de tine! Mă 

gândesc cu cine empatizează Kristin. Cu cine se aseamănă și ce a inspirat-o în crearea personajelor!  

 

Vreau să aflu atâtea...  

Cu drag, Catinca 
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30 mai, 2019,  

Mereni, Republica Moldova Republica Moldova 

Dragă mamă, 

 

Bănuiesc că ar trebui să încep cu un salut. Deci, salut. Știi, toată viața m-am simțit mai bine atunci când nu îmi exprimam 

sentimentele. Mereu am avut senzația că nu voi fi înțeleasă. Încă o am. De atât de multe ori mă întrebi ce simt, la ce mă 

gândesc și ești întâmpinată doar de tăcere. Știu că asta deseori te rănește, pentru că pare că nu am încredere în tine. Nu este 

adevărat. Singurii oameni în care chiar am încredere sunteți tu, tati și Valerica. Știu că voi nu mă veți minți niciodată. Știu că 

voi mă veți susține mereu, indiferent de situație. Știu că întotdeauna îmi veți sta alături. Deci, cu toată inima îți spun: am 

încredere în tine. Așa că astăzi îți voi adresa această scrisoare. Citește atent și nu uita: eu te iubesc nespus.  

Să începem: Am o vârstă când mă caut, când vreau să mă înțeleg, să mă cunosc. Sunt o față într-o mulțime de oameni. Sunt o 

visătoare incurabilă. Sunt fragilă și sensibilă. Sunt o luptătoare. Sunt poezie (așa cum îți place să spui). Sunt zâmbet și lacrimă. 

Sunt emoție. Și totuși cine sunt? Pentru tine și tati sunt fiică. Pentru Valerica sunt soră. Pentru cineva sunt prietenă. Pentru 

cineva sunt colegă. Pentru cineva sunt elevă. Pentru cineva sunt, de ce nu, rivală. Pentru cineva sunt pur și simplu. Fără relații, 

fără etichete, pur și simplu sunt. Eu sunt eu. Cu toate defectele, cu toate calitățile, cu toate amintirile, cu toate cicatricile, 
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fie ele fizice sau sufletești, cu toate lacrimile, cu toate zâmbetele, cu toată dragostea pe care pot să o port în suflet, cu toate 

resentimentele care se acumulează în mine, cu totul, sunt eu. Deci, te rog să ai răbdare cu mine. Cresc și învăț, iar într-o bună 

zi voi fi suficient de inteligentă ca să greșesc mai puțin și să înțeleg mai mult. 

Fiecare persoană pe care o cunosc, fiecare cuvânt, fiecare sentiment lasă o urmă adâncă în interiorul meu. Sunt formată din 

câte o parte mică din fiecare persoană pe care o am în jurul meu, chiar dacă genetic ea este sau nu legată de mine.  

Am adunate în mine puteri ale trecutului pe care, prin tine și tati, l-am aflat. Sper să nu mă transform niciodată într-unul din 

acei copii care uită de unde au pornit. Îmi cunosc rădăcinile, știu de unde vin și, indiferent de ceea ce îmi rezervă viitorul, nu o 

să uit niciodată care a fost punctul de pornire. Oricare ar fi destinația, voi lua întotdeauna un bilet dus-întors și voi reveni aici, 

voi reveni în brațele tale, acolo unde mereu mă simt în siguranță, unde mereu mă simt iubită și apreciată. Viața nu e ușoară, 

știu asta. Dar mă va ține verticală gândul că mereu sunteți voi în spatele meu și mă veți susține, și îmi veți servi drept modele, 

și mă veți aștepta întotdeauna la punctul de pornire, gata să mă îndrumați spre noi călătorii.  

Pe de altă parte, eu sunt și un om al zilei de azi, dar, mai ales, al viitorului. Sunt și eu parte a acestei lumi în care se pierd atât 

de multe valori, dar în care se și creează tot pe atât! Sunt și eu parte a acestei societăți care tinde spre progres, care este 

mereu pe drumul cunoașterii și al descoperirilor, societate care ține ochii larg deschiși pentru a nu scăpa nimic din vedere, 

care își hrănește setea de cunoaștere prin crearea diverselor invenții și mașinării care încep să preia lumea încetul cu încetul. 

Sunt și eu o persoană care mereu are în gânduri și în acțiuni destinația finală sau un drum infinit. Uite, dragă mamă, că încerc 

să-ți spun că sunt un mix de ieri, azi și mâine, de aceea e cam greu cu mine. Dar, așa cum ți-am spus, am încredere că vei reuși 

și în această situație.  

Revenind la lucrurile materiale. Chiar dacă mi-ai spus că trebuie să mă accept, oricum nu cred că mă voi împăca vreodată cu 

pistruii mei. Au fost întotdeauna rezidenți nedoriți pe fața mea și îmi va lua ceva timp să mă împac cu ideea că nu au de gând să 

se mute de acolo. Singurul detaliu al feței mele de care am fost mulțumită vreodată au fost ochii – și nici ei în totalitate. 

Întotdeauna mi-au plăcut ochii albaștri și am avut mare noroc să mă nasc cu ei albaștri, chiar dacă am impresia că aceasta s-a 

cam scurs din ei și s-au decolorat oarecum. Totuși, continui să cred că sunt mult prea înguști. Pentru orice eventualitate, nu 

avem nicio rudă de prin Asia cumva? Așa, cel puțin forma ar fi justificată. Iar despre păr nici nu vreau să vorbesc, pentru că, 

lung sau mai scurt, rezultatul e același – dezastru la pieptănat. Aproape tot ondulat, cu excepția capetelor, care – culmea – 

sunt blocate în forma de cârlionți încăpățânați pe viață. Nici măcar placa de păr nu mai are efect pe așa „minuni” naturale, 

pentru că ei se fac înapoi peste maximum o oră. Și, ca bonus, toată „pufoșenia” lumii se adună la mine pe cap. Câteodată, am 

impresia că sunt drăguță și în acele zile am un zâmbet așa de strălucitor, încât până și soarele este gelos. Știu, modestia mea 
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întrece toate limitele! Alteori, ar fi bine să fie acoperite oglinzile, pentru că, în caz contrar, riscă să dispară subit vreuna și să 

nu mai fie găsită – nu în starea inițială, cel puțin. Cam așa stau lucrurile la capitolul „Aspect fizic”. 

Mereu mă amuză momentele în care îmi spui că sunt încăpățânată și că sunt un adevărat berbec și eu îți răspund că acțiunile 

mele corespund zodiei. În cazul acesta, apreciez că nu m-am născut cu o zi mai devreme, pentru că altfel scuza mea nu se 

potrivea. Știam eu ce știam. 21 martie a fost o zi glorioasă.  

Îmi cunoști atuurile și neajunsurile mai bine decât mine: sunt o visătoare incurabilă, sufăr de sindromul șoarecelui de 

bibliotecă, am insomnie pentru că noaptea citesc în loc să dorm, am o fobie față de insecte, în special, față de păianjeni. Sunt 

deseori un dezastru pe două picioare. Fac multe alegeri greșite. Tu ești cea care mă cunoaște cel mai bine și nu mai am nimic 

aproape nimic de adăugat. Sunt extraordinar de indecisă în privința felului în care îmi va decurge viața și schimbările majore 

mă sperie întotdeauna. De aceea, vreau să mai adaugi o promisiune la lista celor pe care mi le-ai făcut toți acești ani: să rămâi 

mereu cu mine. 

Cu toată iubirea care îmi încape în suflet, 

fiica ta cea mică,  

Vlada 
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Dragi oameni, 

voi, cei care proiectați și adăpostiți în sufletele voastre tot ceea ce înseamnă „Lecturiada’’, 

dragi organizatori și provocatori! 

 

Aparținem generațiilor diferite. Firește, ne deosebim prin multe, pentru că am cunoscut vremuri diferite, am copilărit în locuri 

și timpuri distincte, am avut jucării diferite și cu totul alte griji. Adolescența voastră fost altfel decât a noastră. Dar, cu 

siguranță, cu toții, și noi, și voi am păstrat aceleași valori: cartea, studiul, dezvoltarea interpersonală – lucruri prioritare, fără 

de care gândirea matură nu ar mai fi atât de vastă și nu și-ar păstra curiozitatea.  

Știu că ne numiți cei cu blugii rupți în genunchi, drept cei cu căștile pe cap, cu boxa portabilă în rucsac, cu solicitări de 

prietenie mai mult virtuală, pe Instagram sau pe Facebook. Credeți că ne supărăm din orice și îi găsim pe toți vinovați pe toți, 

mai puțin, pe noi înșine. Noi suntem nativii digitali! 

Țin să precizez, că nu toți nativii digitali sunt astfel, tot așa cum și în lumea generației  voastre se diferențiau „tipuri umane”. 

Dacă mă zăriți pe undeva și mă studiați atent, sau chiar și dacă nu o faceți, aveți  toate motivele  să credeți că nu sunt copilul 

acestei generații. Dar nu sunt nici copilul generației trecute. Sunt câte puțin din fiecare. Cel puțin, așa cred. 

Nu sunt copilul rebel și nici nu-mi imaginez cum aș fi așa. Sunt liniștita, calmă, visătoare și, de curând, nu mai sunt atât de 

fricoasă! Uneori sunt chiar îndrăzneață de tot! De obicei, mă puteți vedea  îmbrăcată cu o fustă, o cămășă sau o rochie, uneori 

îmbrac pantaloni și tricouri. Cred că blugii rupți nu sunt pentru mine, dar nu am nimic cu cei care îi poartă. În fine, haina ne 

caracterizează, dar nu ea ne face oameni. Așa că, generația mea, prin mine, cel puțin,  nu e reprezentată doar de blugii rupți și 

tricourile lălâi. 
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Nu am nici căști pe cap, pentru că îmi place să ascult muzică la difuzoare și să pătrund în esența ei, rareori o țin doar pentru 

mine și căști, doar  atunci când sunt tristă sau nu mai am chef de nimic (căci mofturile rămân, oricum, a fi caracteristice și 

nativilor digitali). 

Cu toate acestea sunt, în mare parte copilul acestei generații sau, mai bine-zis , am devenit copilul acestei generații. Devenirea 

mea a început de prin clasa a VI-a, atunci când am simțit o sete de originalitate. Izvorul din care mi-am dorit să gust au fost 

lecțiile de limba și literatură română, mai ales, atelierele, la care discutam despre cărți – tărâmuri în care profesoara ne lasă 

liberi și independenți, neliniștiți, dornici să alergăm în bătaia vântului cunoașterii și să descoperim sau să reinventăm orice 

personaj dorim. 

Am hotărât ca la acele ateliere  să vin și eu cu câte ceva. Am început cu texte scurte sau impresii, urmate de fișe de lectură, 

realizate în Word, mai bine sau mai puțin bine structurate, am continuat cu  prezentări PowerPoint în care includeam informații 

despre autor, curiozități despre scrierea cărții propuse spre lectură, iar, în final, am apelat și la jocurile didactice. Am 

observat că aceste activități plac clasei, că îmi bucură profesoara, am avut chiar oportunitatea să devin storyteller și colegilor 

din alte clase. Era ceva nou, ce îmi plăcea! 

Ceea ce nu observam, ceea ce am conștientizat mai târziu, a fost maturizarea mea. Datorită oamenilor ce au creat era digitală, 

celor ce ne-au lăsat libertatea s-o explorăm și celor care ne-au învățat ce înseamnă tehnologiile, omulețul ascuns în mine s-a 

trezit, a  cerut de mâncare, a  plâns uneori și a râs copios alteori. Cărțile, activitățile pe cont propriu și utilizarea avantajelor 

erei digitale m-au ajutat să devin ceea ce sunt astăzi.  

Sunt o norocoasă, pentru că viața mea nu se rezumă la platformele sociale, prietenii mei sunt mult mai mulți și mai interesanți 

în realitate, decât in mediul online. Tehnologia este doar metoda prin care noi comunicăm, restul aventurilor păstrându-și 

cursul firesc și având loc în  viața reală. 

Chiar dacă aparțin generației de nativi digitali, cred ca e important să poți controla și distinge lumea ta de lumea lui, a 

Internetului. Încerc să am măsură în toate, în special, în tot ceea ce înseamnă viața expusă în mediul online. Cele mai sincere 

sentimente nu sunt cele scrise ca „stare” pe facebook, citatele găsite ar trebui să serveasca drept exemplu și inspirație, nu să 

fie doar motiv de  a posta ceva, cele mai frumoase amintiri nu rămân în poze postate undeva sau create special pentru cineva. 

Totusi, datorită erei digitale sunt aici, scriu la computer, vă scriu vouă. Datorită erei digitale putem avea un dialog fără a ne 

ști  la față și fără a ne privi în ochi. Datorită erei digitale vorbim de parcă am fi vechi și buni prieteni.  

Suntem nativi digitali. Dar era digitală există datorită valorilor și pentru valorile pe care voi, cei din generația precedentă, le-

ați crescut, le-ați protejat și le-ați perpetuat!  
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Un nativ digital diferit, vă mulțumește pentru ceea ce ați adus lumii prin felul vostru de a fi, vă mulțumește pentru ideile și 

dragostea de care dați dovadă în crearea acestei lumi aparte, a acestui concept – Lecturiada!  

 

Cu drag,  

Mădălina Bușan  
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Dragi părinţi, 

 

Nu sunt o persoană prea răsfăţată. Nu sunt o persoană căreia îi plac lucrurile scumpe, telefoanele de ultimă generaţie sau 

hainele de ultima modă, deşi recunosc, uneori când le zăresc la televizor mi se par minunate. Tot ce îmi doresc este să fiu o 

persoană modestă şi o persoană care să îşi clădească viața din tot ceea ce este necesar: un sol bun (cei 7 ani de acasă), iarbă 

verde, proaspătă (cunoştinţele mele), copaci, brazi (cultura generală, cărţi) şi, în final în vârful muntelui, flori de colț (probabil 

rezultatul reuşitelor mele, răsplata mea la bătrâneţe). Nu aş înceta să mai adaug câte ceva la fiecare treaptă a muntelui, 

deoarece nu suntem perfecţi, mai sunt şi lipsuri în viaţa noastă pe care le putem corecta. 

Viaţa noastră de copii, generaţia tehnologiei nu este chiar aşa de simplă. Avem telefoane şi tablete, dar nu suntem toți 

dependenţi de ele, cum nu suntem nici toți neapărat fericiți. 

Pentru voi, părinţii, tehnologia reprezintă un pericol, un adevărat magnet uriaş ce ne atrage cu o forţă supremă, puternică, 

distrăgându-ne uneori de la lucrurile care contează cu adevărat. Nu e vina noastră că alţi copii sunt dependenţi de tehnologie, 

încât nici nu mai ies din casă. De ce spun asta? Ei bine, cu cine să mai ieşim să ne plimbăm, să ne jucăm, să povestim, dacă unii 

sunt dependenţi? Mi-aş dori ca voi, adulţii, să încercaţi să vă puneţi în locul nostru să vedeţi cum este, deşi ştiu prea bine că nu 

aţi avut acces la atâtea lucruri revoluționare ca şi noi. Ştiu că voi aţi avut o copilărie diferită și chiar dacă a fost grea, voi 

spuneți că a fost frumoasă. 

Cine sunt eu? Sunt o persoană căreia îi place să exploreze lumea, cel mai frecvent  prin intermediul prietenelor mele cele mai 

bune, cărţile, de asemeni îmi plac aventurile şi lucrurile noi. Ador să-mi afund nasul în cărţi, stând în fotoliu, sub o pătură 
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moale. Îmi place să citesc şi să călătoresc din fotoliul meu confortabil cu personajele  în toată lumea, chiar şi prin locuri 

magice. E uluitor să afli despre culturile altor oameni, despre frumuseţea şi farmecul unor ţări şi obiceiuri străvechi. 

Cum mă văd în viitor? Peste cinci, zece sau chiar douăzeci de ani, eu mă văd o persoană  fericită, împlinită, poate chiar cu o 

familie numeroasă și fericită. Vreau să fiu o persoană respectată, dar şi respectabilă; o persoană împlinită şi mândră de mine 

însămi. 

Cum așvrea să fie lumea? Aş vrea ca lumea să fie la fel ca astăzi, însă aş vrea ca tehnologia să nu mai atragă atât de mult copiii 

încă de la vârste fragede, ci mai degrabă, să fie folosită cu măsură și  în scopuri  benefice. Aş vrea o lume în care oamenii să nu 

mai fie influenţaţi de alții, în care să decidă singuri ce e bine şi ce e rău pentru ei şi viaţa lor. 

Știucă viața nu e roz întotdeauna. Suntem fericiţi până când apar zmeii și vrăjitoarele. Dar trebuie să fim tari, să ne găsim de 

fiecare dată puterea interioară necesară să izbândim asemeni unor Feți Frumoși. 

 

Cu dragoste,  

Andrada 
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Bună, 

 

Sunt Ioana, am 11 ani și locuiesc în Botoșani, alături de familia mea. Îmi place să desenez și să mă joc. Am destul de mulți 

prieteni și îmi plac desenele animate de la TV. Îmi place și să ascult muzică și să dansez și îmi place să-mi fac prieteni noi, deși 

sunt cam timidă. Știu să vorbesc și engleza. Îmi plac mai mult câinii decât pisicile și mai mult ciocolata decât vanilia! Încă mai 

dorm cu plușurile, în mod ciudat. Ies des cu bicla cu prietenii mei, cărora le pun porecle amuzante, dar nu se supără. De 

exemplu: în loc de Robert îi spun Bobert sau Rubert (cum e trecut în telefonul meu prietenul meu cel mai bun). Cred că te-am 

plictisit deja, tot vorbindu-ți despre mine.  

Ascult trupe koreene, ca și: BLACKPINK, BTS, Twice! Aș vrea să merg la concertul Love Yourself al formației BTS. Îmi place 

să mănânc cartofi prăjiți cu maioneză. 

Anyway, trebuie să știi că am citit Harry Potter, o carte care mi-a schimbat viața. Când am început să citesc Harry Potter, de 

la primul volum, am știut că este ceva special la el. Am continuat să citesc celelalte volume și am fost fascinată de felul în care 

trei copii de 11 ani pot să salveze lumea magică. Am văzut apoi filmele. Filmele erau la fel de magice ca romanul! Mi-am dorit 

atunci să pot ajunge și eu la Hogwarts. Visul meu a devenit realitate când părinții mei m-au dus la Muzeul Harry Potter din 

London. Era foarte frumos! Totul arăta ca în film și ca în carte. Lucrurile pe care le am cu Harry Potter sunt: Bagheta Magică a 

lui Hermione Granger, talismanul care merge în timp, Scrabble (ediția Harry Potter), Ochelari cu Harry Potter, Pix cu Harry 
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Potter, creion cu Harry Potter, ghiozdan cu Harry Potter. Fratele meu, Mihai, este numit adesea „Mini Harry Potter” pentru 

că poartă ochelari și seamănă cu personajul Harry Potter! 

Cum sunt în clasa a patra, o să am un banchet în curând. De-abia aștept! După banchet, voi primi un câine. Sunt atât de 

fericită! I-am cumpărat deja câteva jucării și m-am informat despre rasa lui − Boxer. Am vrut un câine de când eram foarte 

mică, așa că asta este o mare realizare în „afacerea” mea cu părinții. „Afacerea” a constat în a le aminti în fiecare zi părinților 

că vreau un câine. Cred că i-am bătut la cap atât de mult, încât am reușit!!! Numele câinelui va fi… London. Mi-am numit cățelul 

London pentru că orașul London reprezintă pentru mine o amintire minunată. Aștept banchetul și pentru că vreau să mă distrez 

alături de colegii mei, și pentru că a doua zi vom merge la Cluj să îmi iau câinele! 
Cum am zis mai devreme, știu să vorbesc engleza. Și prietenii mei știu engleza, uneori vorbim în engleză. Când vrem să râdem, 

înlocuim râsul cu Lol! sau ce-ul? cu What?.  
Am o aplicație numită Tik Tok. O am de doi ani și pe ea creez filmulețe comice, serioase, vesele, triste etc. O fac pentru 

distracție and idc de câte hearts primesc. (I dont care - nu-mi pasă; Hearts - inimi, prietenii mei îmi pot da inimi dacă le place 

ce am făcut)   
Îmi plac și jocurile cu tensiune, tipic Horror. Dar uneori îmi este și frică. De obicei, nu-mi plac filmele noi, mai degrabă cele 

vechi sunt mai interesante pentru mine. Acum mă uit la un serial comic numit Friends (Prietenii tăi), care este foarte amuzant! 

Eu mai joc un joc numit Roblox pe care poți juca mai multe jocuri, poți să comunici și să-ți faci prieteni 

Ies și afară destul de des, când pot (a se citi: când nu am teme). Eu și amicii mei jucăm deseori prinsa sau Murder mystery.. 

Uneori suntem doar doi, iar uneori suntem și câte unsprezece! Ieșim în parc. Îl iau și pe fratele meu când ies afară, pentru că 

se înțelege foarte bine cu prietenii mei. Alteori, mai joc și un joc care este numit Gacha! Comunitatea Gacha este foarte 

prietenoasă și drăguță. Îți poți face propriul personaj cu culorile pe care le vrei. Poți să îi pui ce haine vrei, și poți să îl faci să 

vorbească! Ai 20 de personaje la dispoziție și poți să refaci pe cine vrei: personaje din cărți, din desene animate, de la TV, de 

unde vrei tu! Este un joc pe care îl vei adora!  

Eu merg la Lecturiada an de an pentru că îmi plac activitățile pe care le facem alături de scriitori sau ilustratori și pentru că 

îmi plac tensiunea și bucuria pe care concursul mi le dă. Anul trecut, am propus ca temă pentru Lecturiada 2019 − concurs 

pentru care îți scriu chiar acum − tehnologia (telefoane, tablete, dispozitive electronice) și mă bucur tare mult că ideea mea se 
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regăsește în secțiunile concursului: chiar acum scriu o scrisoare pe tableta mea elegantă Samsung! Sunt sigură că vom avea 

activități noi, interesante, cum au fost și până acum, legate de internet și device-uri. De aceea, am scris această scrisoare: 

pentru a participa la acest concurs, desigur, dar și pentru more fun (mai multă distracție). 
Te salut și sper să ne revedem în septembrie! Cu tot dragul, 

Ioana Carcea 
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20 mai 2019 

 

Dragă jurnalule, 

 

Generația mea... cred că noi, noua generație, suntem cei care nu lăsăm niciodată telefonul din mână, suntem cei care, dacă nu au 

un lucru, nu se simt în trend, suntem cei care, dacă simțim nevoia de o schimbare, trebuie să ne facem auziți pentru a o primi, 

suntem cei care vom reuși tot ce ne propunem.  

În general, preocupările copiilor din generația mea sunt: calculatorul și laptopul pentru gaming pe care se joacă tot felul de 

jocuri cum ar fi Fortnite, CSGO, LOL și altele și telefonul pe care stau pe Instagram sau Messenger, Facebook, YouTube, 

WhatsApp sau Snapchat, ascultă muzică sau se uită la filme ori seriale.  

Eu sunt una dintre fetele din această generație care cred că va ajunge departe. În acest moment, preocuparea cea mai mare a 

mea este școala, apoi ieșitul cu prietenii, filmele, serialele, muzica, dar tot atât de important este pentru mine și telefonul.  

Telefonul... el este un obiect esențial în viața mea. Nu cred că aș putea trăi fără el. Dacă nu ar fi el, cum m-aș mai uita pe 

aplicația Weather la vreme pentru a ști, dacă este cald, să îmi iau pantalonii mei preferați, scurți, de care ți-am vorbit vara 

trecută că mi i-a luat mama, potriviți cu unul dintre tricourile mele preferate, mov, cu unicorn, sau, dacă va ploua, să îmi iau 

pelerina mea portocalie de ploaie, pe care mi-am cumpărat-o vara trecută când a plouat super tare în Grecia, pe insula Corfu și 

mereu o pun în ghiozdanul gri cu care ies afară când aflu că va ploua; cum aș putea ști unde sunt mama, tata sau diferite 

persoane dacă nu aș folosi telefonul pentru a le suna sau pentru a le trimite mesaje, pentru a afla unde sunt și, de ce nu, pur și 

simplu pentru a le comunica câte ceva; de unde aș ști dacă iese vreun prieten afară dacă nu folosesc WhatsApp-ul pentru 

prieteni apropiați sau Messenger pentru alți prieteni.  
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Cred că mie și altora ca mine nu ne plac discuțiile despre politică sau despre diferite persoane din politică. Mai bine m-aș uita 

la noul film apărut „The perfect date” cu actorul meu preferat, Noah Centineo, sau la episodul nou din „Riverdale” pe Netflix; 

mai bine m-aș uita pe YouTube la un videoclip cu whisper challenge sau la vlogul postat de Selly ieri în care și-a filmat toată 

ziua, cu camera video pe verticală, unboxingul făcut de George Buhnici la noul telefon P 30 Pro și prezentarea gadget-ului 

anului: telefonul cu ecran flexibil NUBIA ALPHA.  

Acum să trecem la mine! Cel mai mult îmi place să ascult muzica pop-rock din playlist-ul meu, cu căștile mele Samsung originale, 

chiar dacă eu am un Huawei MATE 20 lite și să stau pe leagănul, pe care îl am de când mă știu în curte, sub doi meri, și să 

observ cum trec orele și eu tot nu mă plictisesc stând. Cred că primele cinci melodii de la „favorite” din playlist-ul meu sunt: 

„Lost in Japan” de Shawn Mendes, „Just My Type” de trupa The Vamps, „Natural” de Imagine Dragons, „Homesick” de Dua 

Lipa și „Nothing breaks like a heart” de Mark Ronson și Miley Cyrus. Alt lucru care îmi place foarte mult este să ascult muzică 

în căștile de gaming ale fratelui meu, Tudor, și să dau scroll pe Instagram sau Facebook. Îmi place să stau în pat dimineața, 

încă două ore în pijamale, cu bulldogul meu francez, Iza, care cere foarte multă atenție, și să mă uit la serialul pe care l-am 

început „The Vampire Diaries” și, în același timp, să o mângâi pecățelușă  pe burta ei fină.  

Trebuie să recunosc că sunt o persoană nu prea compatibilă cu tot ce înseamnă setări telefon, laptop și calculator, 

tehnoredactat, trimis de emailuri, dar am persoane care mă ajută mereu. De exemplu, odată a trebuit să scriem o scrisoare 

electronică către un poet sau autor pe care îl îndrăgim. Ți-am mai povestit. Ana mi-a explicat la școală ce ar fi trebuit să fac 

acasă, dar i-am cerut ajutorul și fratelui meu mai mare care a acceptat abia după ce i-am promis că îi fac cartofi prăjiți cu 

două ouă ochi și salată, un întreg meniu după mine. El mi-a explicat cum trebuie să fac. Acum două luni, sau chiar mai puțin, 

profesoara de română ne-a pus pe mine și pe Ana să tehnoredactăm niște compuneri cu obiecte din viitor. După ce le-am 

tehnoredactat, nu știam cum să le trimit de pe Word, dar când am ajuns următoarea zi la școală, Ana mi-a explicat și așa am 

învățat ceva nou.  

Jurnalule, cred că ți-am povestit destul de multe lucruri azi: despre generația mea, despre mine și chiar despre tehnologie, în 

măsura în care mă pricep și eu. Plus că am auzit-o și pe mama strigându-mă. De abia aștept să vină ziua de mâine, să îți 

povestesc și să dezbat un subiect nou. Paa! Pe mâine!!  
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19 mai 2019, Vatra Dornei 

 

 

Draga mea bunică, 

 

Azi, în timp ce îmi făceam de lucru navigând pe internet, mi-am amintit de mica noastră dispută, dacă o pot numi așa și m-am 

hotărât să îți mai explic odată punctul meu de vedere, căci vreau într-adevăr să fie foarte clar. Poate nu îți mai amintești 

despre ce vorbesc.. Fac referire la discuția care s-a aprins între noi în urma vizionării acelui reportaj care lăuda generația 

milenianilor pentru perspicacitatea și imaginația de care dau dovadă. Tu ai găsit acea știre pe cât de amuzantă, pe atât de 

stupidă și, cu riscul de a mă jigni, m-ai informat că nu găsești în generația aceasta a tehnologiei decât tineri infantili, agramați, 

care nu au idee cum ar trebui să se comporte în societate. Știu că pe mine m-ai exclus din această categorie, însă eu fac parte, 

fie că-ți place, fie că nu, din această generație Y și o să o apăr în continuare dintr-o multitudine de motive. 

De ce reiau acest subiect, deși lupta pentru a te convinge pare fără de succes? Păi, ca să fiu sinceră cu tine, nu am fost deloc 

împăcată cu contraargumentele pe care ți le-am adus la momentul respectiv și, după puțină cercetare, m-am hotărât să-ți 

expun astăzi, prin această scrisoare, niște exemple cu adevărat bune.  

Încep prin a-ți reaminti cu cât patos mi-ai explicat că, înaintea generației mele, oamenii erau conectați la un cu totul alt nivel, 

își scriau scrisori, de pildă, și-și vărsau sufletul în fiecare cuvânt, spre deosebire de noi, care nu facem decât să trimitem 

mesaje superficiale și fără rost. Ei bine, stau acum în fața laptop-ului și-ți scriu această scrisoare în care, crede-mă, îmi pun 
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tot sufletul. Care e diferența? Această scrisoare, electronică fiind, va putea ajunge la tine într-un timp mult mai scurt și, 

astfel, vom putea fi conectate nivel spiritual și mintal într-un timp foarte scurt. 

Un alt argument pe care mi l-ai adus a fost că generația actuală caută tot timpul să schimbe ceva. I-ai numit superficiali și 

nerecunoscători, ai presupus că nu se pot integra cum trebuie într-o societate, că nu-și deschid ochii la ce este în jur și nu se 

pot concentra pe lucruri importante și frumoase și, de aici, și nevoia noastră continuă de schimbare. Trebuie să recunosc că 

această idee a ta m-a încurcat puțin, însă cred că acum am un răspuns destul de bun pentru tine. Am stat și m-am gândit „Oare 

noi chiar ne dorim atât de multă schimbare? Chiar dorim să modificăm așa de multe lucruri?”. Am ajuns la concluzia că da, 

chiar încercăm se schimbăm lumea, dar nu din cauza superficialității noastre, a lipsei noastre de concentrare ce denotă nevoia 

de schimbare. Noi vrem să prefacem lumea într-un loc mai frumos, un loc în care tehnologia ajută, nu poluează, un loc în care 

oceanele să nu se mai sufoce în gunoiul aruncat de generațiile trecute, un loc în care pentru oameni să conteze libertatea, 

iubirea și toleranța diferențelor ce ne fac speciali, un loc în care femeile să fie pe aceeași treaptă cu bărbații și să nu mai 

existe misoginism. Sunt de acord că mai avem mult de lucru până să ajungem la un asemenea rezultat, dar ideea de bază este 

că noi încercăm, ne străduim să corectăm greșelile celor din trecut.  

Un alt argument interesant pe care mi l-ai adus a fost acela că din cauza tehnologiei, de care ne folosim atât de mult, am ajuns, 

cei din generația mea, să fim niște agramați, să nu mai citim decât reclame pentru tot felul de inutilități, că nu mai știm ce 

înseamnă literatura și bucuria de a-ți pune sufletul într-o carte bună care să te provoace mental. Țin cu tărie să te contrazic și 

aici pentru că sunt sigură că generația mea iubește cărțile, cel puțin la fel de mult ca și generațiile trecute. Eu, de exemplu, 

alături de un grup destul de impresionant de tineri din liceul meu, devorăm practic tot ce înseamnă literatură, trecem prin 

autori din toate timpurile și din toate colțurile lumii și furăm din scrierile lor tot ce ar putea să ne ajute la devenirea noastră 

ca persoane, ca oameni. Cât despre problema tehnologiei în raport cu literatura, există multe persoane care nu-și permit să 

dea banii pe cărți, însă își doresc să citească, iar tehnologia funcționează pentru aceste persoane ca o uriașă bibliotecă în 

toate limbile pământului și din care nu lipsește nici o carte.   

Bunico, știu că nu te vei supăra pentru că am încercat să-mi impun mai bine punctul de vedere, ești o persoană foarte 

inteligentă și sunt sigură că mă vei înțelege; până la urmă, acest conflict între generații durează de când lumea și nu putem 

face altceva decât să încercăm să ne înțelegem reciproc și să ne iubim la fel de mult. 

 

Cu dragoste, nepoata ta,  

Amalia 
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Stimată doamnă profesoară, 

 

Nu mă consider un elev exemplar, însă cel puțin știu că prin muncă și dedicare poți ajunge chiar și în vârful unui munte. 

Ce mă pasionează? Ei bine, în viața aceasta uneori monotonă am descoperit lucruri ce pot să o înfrumusețeze. Ador să 

călătoresc, să descopăr locuri unde mă pot regăsi, să fiu purtată de val pe aripile cărților, învăluită într-un amalgam de cuvinte, 

ce pot dezvălui enigme pe care noi încă nu le știm. Îmi place să-mi aștern gândurile și sentimentele pe foaie, de aceea, jurnalul 

este cel mai bun prieten al meu.  Sunt destul de timidă, dar perseverentă. De când am intrat în școala generală, am învățat că 

nu tot ce zboară se mănâncă. Munca stă la baza fiecărui rezultat obținut. Am descoperit oameni cu un suflet de aur, iar gândul 

că mai am puțin și voi pleca la liceu îmi dă de gândit. Ce repede trece timpul! Parcă acum mă văd un copilaș firav ce se juca în 

nisip sau cu ursuleții de pluș ce așteptau să fie scoși din cutii prăfuite de carton.  

Când aveam nouă ani îmi doream să devin explorator sau detectiv. Acum nu știu…Mă pasionează acum galaxia, planetele… Lumea 

îmi spune că am o înclinație spre limba română și limbi moderne, dar sunt indecisă, încă mă gândesc.  

Multă lume mă întreabă cum aș dori să fie lumea în care voi trăi. Ei, bine, îmi doresc o lume nesufocată de deșeuri, o lume fără 

furturi, fără crime. Aceste lucruri câștigă teren în societatea noastră și trebuie să le oprim. Probabil nu trebuia să vă 

împărtășesc toate acestea, dar mă simt norocoasă că v-am cunoscut. Poate v-am supărat sau nu am învățat întotdeauna, dar vă 

consider ca pe o a doua mamă.  

Îmi cer scuze că tot schimb subiectul, însă am atâtea idei, că uneori mă simt pierdută în acest hățiș, sincer, cred că mai bine 

aș vorbi  despre cărți. Probabil că nu vă mai amintiți, dar la sfârșitul anului școlar trecut ne-ați întrebat ce cărți ne-au plăcut 
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cel mai mult. Personal, romanul Cireșarii m-a lăsat cu sufletul la gură. Fiecare enigmă duce la o altă enigmă până se descoperă 

misterul. Am ajuns la volumul trei și încă sunt impresionată de felul în care Constantin Chiriță a creat aceste personaje, 

fiecare având povestea sa de viață.  

Aici voi încheia și această scurtă scrisoare. Îmi doresc din tot sufletul ca măcar dumneavoastră să-mi ascultați opiniile. 

 

 Cu multă prețuire, 

                                                                                                                             Ramona Floriștean 
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20.05.2019, Cluj-Napoca 

 

Dragă omule mare, 

 

Ascultă-mi o dată cuvintele în care mă sparg. Voi rămâne doar o umbră întipărită în mintea ta. Nu m-ai privit, nu m-ai auzit și 

nu m-ai simțit prin preajmă niciodată, dar mă cunoști. Știi că mă cunoști. Mă numesc E.  

Te văd în fiecare zi de prea multe ori, dar tu refuzi să mă recunoști. Tu mă înveți, dar eu nu te învăț nimic, pentru că ești un 

om mare. Mi se pare de-a dreptul stupefiant că trebuie să mă prezint, adresându-mă ție. De ce să-ți spun ceea ce sunt? Îți 

pasă? Cred că mă cunoști mai bine decât mă cunosc eu. Doar petrecem în jur de opt ore pe zi într-un loc al cunoașterii. Ai aflat 

că învăț bine, că pot fi amabilă și obraznică în același timp, că îmi place să îmi spun punctul de vedere, chiar dacă te contrazic, 

că sunt excesiv de competitivă, mă înțeleg bine cu X, Y, Z, că sunt bună și că îmi plac doar vreo două-trei materii.  

Dar ai aflat și că îmi place să citesc povestiri hasidice sau mitologie greacă? Știi că aș vrea să învăț latină, greacă și ebraică? 

Că pasiunea mea este scrisul, filosofia și „alchimia”?  

Mă străduiesc și sufăr atunci când nu iau 9 sau 10. Ascult muzică non-stop în weekend. Gătesc mâncare din Orientul Mijlociu. 

De obicei mă îmbrac extravagant, pentru că nu suport să fiu invizibilă. Dar asta și sunt. O siluetă translucidă ce se plimbă pe 

holuri, încercând să îți comunice ceva. Pentru că niciodată nu m-ai întrebat cine sunt cu adevărat. Pentru că ai crezut că știi 

destul, dar poate că în tot acest timp te-ai mințit... 

 

Sara 
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Mai, 2019, Cluj 

Dragă cititor anonim din viitor, 

 

Îți scriu o scrisoare pentru a-ți vorbi puţin despre viața mea. Mă întreb dacă ce scriu eu în acest moment, chiar va fi citit în viitor 

sau va fi citit doar de o profesoara de română atentă la stil şi la vocabular, la ortografie şi la punctuaţie.  

În fine, eu sunt o persoană ca oricare alta. Cu ochi, nas, gură, măini, picioare. Consider că m-am schimbat din momentul în care am 

intrat în gimnaziu. În această perioadă m-am schimbat destul de mult. Toată lumea îmi spunea că este vremea să mă maturizez. 

În prezent, cei din jurul meu spun că sunt o fire zăpăcită, zâmbitoare și plină de energie, la fel cum eram și când am fost mică. 

Multă lume îmi spune că sunt amuzantă, chiar dacă uneori glumele mele sunt proaste. Îmi place să petrec timpul alături de familie și 

de prieteni, alături de persoane care mă înțeleg și în care am încredere. 

De o bună bucată de vreme, am realizat că nu mai am timp pentru activitățile pe care la făceam mai demult. Spre exemplu, îmi 

lipsesc mersul cu prietenii la plimbări şi statul până târziu afară. Asta mă cam întristează.  

Printre pasiunile mele se numără pictura, desenul, sportul, mersul cu bicicleta si călătoriile. Îmi place să fac drumeții și să explorez 

locuri noi. De-a lungul timpului, am învățat să apreciez mai mult persoanele din jurul meu și să nu mai judec.  

Atunci cănd mă uit în oglindă observ că nu mai sunt chiar aceeași persoană ca mai demult și îmi spun: ,,Vai, adolescența asta!”. 

Adolescența înseamnă pentru mine schimbare. Te simţi altfel și începi să vezi lucrurile altfel. 

Ei bine, cam atât am avut de spus despre mine. Sper că scrisoarea mea te-a ajutat să îți creezi o imagine despre mine. Sunt unică 

sau semăn cu  cu alte și alte milioane de adolescenți? 

Cu drag,  

o elevă din clasa a VII-a 
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aprilie, 2019 

 

Dragă „Insultană de Zel”, 

Dragă mamă-pisică, 

 

Pot spune că anul acesta s-au adunat multe lucruri noi la școală. Ni s-a predat o nouă materie, și anume fizică, am citit multe 

cărți noi, cum ar fi Bezna de Flavius Ardelean, Viața secretă a albinelor de Sue Monk Kidd, Luka și focul vieții de Salman 

Rushdie, De veghe în lanul de secară de J. D. Salinger Pe acoperișurile Parisului de Katherine Rundell și altele. Știu că pe 

acestea le-ați citit și dumneavoastră. Sper că v-au plăcut. Pe mine pur și simplu m-au fascinat. Toate sunt pline de suspans și 

de aventuri!  

Poate vă întrebați cum le-am citit. Vă asigur că nu le-am citit în format electronic, pentru că mi-ar crea probleme de vedere. 

Mă dor ochii dacă stau mult pe telefon (deși nu mă pot abține suficient). Generația mea este, într-adevăr, una a tehnologiei. 

Sincer, cred că a dumneavoastră era mai liniștită. Copiii își făceau temele și-și învățau lecțiile pentru ziua următoare. Acum au 

apărut calculatoarele, rețelele de socializare. Trebuie să ținem pasul cu „tendințele”, nu?! Copiii nu mai au timp să citească. 

Este adevărat că primim destul de multe teme de la școală, dar pierdem și mult timp... butonând. 

Am vrut să vă scriu în formatul acesta pentru a lua o pauză de la telefon și de la răutățile pe care ni le provoacă. Oare lumea ar 

fi mai bună fără aceste tehnologii care ne iau mințile?! 

      Cu respect,  

eleva dumneavoastră, 

Sofia Catarina Șerbu  
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Cluj-Napoca, 18.05.201 

Dragă Frau Bianca, 

 

Îmi amintesc cu drag de momentele petrecute alături de dumneavoastră în colectivul unit pe care l-ați creat în clasele primare. 

Pot spune că am petrecut mai mult timp la școală și în excursii în acei patru ani, decât cu familia. Ați fost cu adevarat o a doua 

mamă pentru mine.  

Am învâțat atâtea de la dumneavoastră, dar cel mai bine am învăţat cum să-mi susțin punctul de vedere. Cu răbdare, m-aţi 

învăţat să nu mă îndoiesc niciodată de mine, să gândesc înainte de-a vorbi şi, cel mai important, să nu mă dau bătută. Nu mi-aţi 

fost doar ghid, ci şi prietenă.  

Păreaţi dură, dar toţi copiii vă iubeau. Cereaţi performanţa şi când n-o primeaţi vă supăraţi, deoarece dumneavoastră ştiaţi că 

putem mai mult. Sunteţi o fire severă cu o inima de aur şi pentru asta vă mulţumesc. Cred că motivul pentru care eu şi toţi 

colegii mei avem până în ziua de azi rezultate excelente este că aţi crezut în noi şi ne-aţi învăţat să nu ne fie teamă de eşec. 

Încă mai ţin minte cum vă făceaţi timp să veniţi la spectacolele mele de dans, stând în primul rând şi aplaudându-mă mai tare 

ca oricine altcineva. Veneaţi în culise să mă încurajaţi, să-mi dispară tracul de scenă. Încă mai joc ,,INDIENII” când îmi vin 

prietenii în vizită. Un joc clasic pentru copiii din clasa G2. Când mă gândesc în câte locuri interesante ne-aţi dus (în Germania la 

Cirkus Pimparello, în Austria la Lego Land, la ski în ţări straine) mi se face dor de acea perioadă.     

Avem atâtea amintiri... 

Cu recunoştinţă,                                   

Alessia Rebecca Tritean 
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30 mai 2019, Oradea 

Dragă doamnă profesoară/mamă, 

 

Îți aduci aminte când, la prima oră de română din a cincea, ne-ai dat ca temă să ne facem autoportretul? Faci asta an de an cu 

elevii tăi, ca să încerci să-i cunoști, am observat în lucrările pe care le aduci acasă. Recunosc, pe unele le-am citit pe ascuns, 

căci știu că nu-ți place să-mi bag nasul în foile tale. Unele sunt chiar simpatice, jucăușe de-a dreptul, altele mai profunde, iar 

de câteva dintre ele pot zice că mi s-au părut superficiale. Dar nu judec pe nimeni, nu toți se angajează la fel de mult într-o 

temă.... Așa că, atunci când mi-a venit rândul să mă descriu, m-a apucat panica. Ce puteam să scriu despre mine și tu să nu știi 

deja? Doar trăim în aceeași casă și împărtășim experiențe comune de câțiva ani bunișori.... Uf, e chiar complicat uneori să ai 

mamă profesoară, dar și mai complicat e să ai profesoară-mamă! Nu poți să fentezi nicicum, ne poți veni cu teme nefăcute, cu 

lecții neînvățate sau cu proiecte neterminate! Iar atunci trebuia să mă etalez pe foaie în toată splendoarea trăsăturilor mele 

fizice și morale, să nu mă îndepărtez prea tare de la adevăr – că mă prindeai tu -, dar nici să dezvălui totul despre mine în fața 

colegilor – deoarece preferam să mă descopere ei, treptat. Și atunci mi-a venit o idee: să vorbesc despre mine la persoana a 

treia, ca și cum aș fi fost altcineva. Așa, credea cine ce voia: ori că persoana descrisă sunt eu, cea adevărată, ori că este o 

„plăsmuire a imaginației autorului”, cum se zice în comentariile textelor literare. Mai ții minte ce a ieșit? Eu da, pentru că am 

păstrat autoportretul în portofoliu, după cum ne-ai cerut. Așa că, iată-mă: 

Ea e Andrada. Nu multă lume o știe, mai ales nu multă lume o cunoaște cu adevărat. Andrada are părul șaten ce dă în auriu la 

bază. O poți recunoaște după degetele ei foarte lungi, dobândite cântând ani la rând la pian. Ochii ei ca perlele cu luciu 

albastru emană căldură întotdeauna, în timp ce gurița ei mică se aseamănă cu o floare de colț. 

Deși uneori lucrurile nu ies cum vrea ea, mai ales când îi supără pe cei dragi, are intenții bune de fiecare dată. Unii spun că 

prima impresie într-o prietenie contează mult. Păi... ea nu știe să o facă prea pozitivă, de aceea lumea o cred ciudată. Dar 
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aparențele pot fi înșelătoare! Această fată e mereu cu capul în nori, visând la libertate deplină. Dar, după cum spune și Paolo 

Coelho, „în cuptorul deschis nu se coace pâinea”. 

Printre pasiunile ei se numără cititul, muzica, arta și sportul. Cărțile sunt viața ei, preferatele-i fiind cărțile de aventură, 

precum Marea trolilor de Nancy Farmer și seria Pisicile Războinice de Erin Hunter. Muzica, de asemenea, face parte din ea. 

Melodiile clasice de Mozart, Bach, Vivaldi sau Liszt sunt ca un organ ce pompează energie, viață și bucurie, în același timp. 

Aceasta e Andrada cea adevărată: o fată prietenoasă, calmă, o iubitoare de animale, talentată la muzică și o războinică a 

cărților. Dacă vreți să știți mai multe, întrebați sursa!  

Compunerea, scrisă de mână, avea atașată o poză, și recunosc că am păstrat-o pentru că m-a încântat nespus calificativul 

„Perfect!” pe care mi l-ai dat, deși nu cred că îl meritam pe atunci, că am scris Vivaldi cu doi de „i” și am mai avut mici greșeli în 

exprimare. Dar cred că voiai să mă încurajezi să îmi placă româna și, trebuie să recunosc, ți-a reușit! �  

Dacă am fost sau nu așa cum m-am descris, dacă am rămas sau nu astfel, rămâne să decizi tu..... 

Nu a trecut decât un an școlar de atunci, dar eu mă simt diferită. Între timp, preferințele mele s-au schimbat: începând de la 

lista de lecturi – unde în top este acum seria Narnia de C. S. Lewis . Până la muzica pe care o ascult astăzi este mult mai 

diversă (nu am renunțat la clasici, dar ascult și Imagine Dragons și The Chainsmokers). Totuși, visez în continuare la tărâmuri 

nebănuite, la lumi nedescoperite, cărora sper, în secret, că le voi descoperi, în curând, tainele.  

Citind pasajul pe care mi l-ai indicat din romanul Exuvii de Simona Popescu, am descoperit că este firesc să mă despart 

periodic de anumite euri, pentru a lăsa loc altora, care înmuguresc în mine. Așa am renunțat mai ușor la dans, pentru a practica 

scrimă, am tăiat din părul care îmi ajungea până la brâu, constatând că îmi stă bine și așa și am ieșit din carapacea timidității, 

făcându-mi noi prieteni. Cu toate acestea, unele lucruri, ce s-au înfipt adânc în mine, s-au păstrat în interiorul meu, fiind ușor 

ascunse de ceața vaporoasă a uitării. Spre exemplu, voi lua învățăturile din cartea Manualul Războinicului Luminii de Paolo 

Choelho. De acolo am aflat că puritatea din interior și istețimea sunt esențiale pentru a te descurca în viață. 

Și astfel, fiind mereu alta, rămân fidelă mie însămi......... 

Sunt tare curioasă, imaginea mea despre mine se suprapune oare peste imaginea ta despre eleva/fiica ta? Dă-mi de știre, 

printr-o scrisoare! (așa îți dau și eu o temă� ). 

Cu mult drag de tine, 

Andrada 
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Arad, 21 mai 2019 

 

Doamnă Birta, patroana liceului nostru, 

 

Mi-am dorit să vă adresez câteva cuvinte. Cât de multe, cât de importante? Greu de zis. Să fiu cu adevărat sinceră, nici nu știu 

ce anume să vă spun... Cred că am venit pe lume ca să nu înțeleg nimic, dar să pun la îndoială tot. Și să (îmi) pun întrebări. Multe. 

De fapt, mi se pare că așa au apărut marile dileme ale lumii - ca urmare a unei  întrebări. Iar ca să explici aceste dileme... îți 

trebuie mult curaj, puțin noroc... și ideea că lucrurile mari se spun printr-o poveste: 

Imaginați-vă o fațadă impunătoare. Un scriitor, un inițiat în tainele cuvintelor ar spune: „Ingeniozitatea unui arhitect și gustul 

omului de rând s-au reunit și au dat nașetere acestei clădiri, care, deși nu poate fi încadrată într-un anume stil arhitectural, 

impresionează.”  Eu? Cred că e o clădire frumoasă.  

Adesea am auzit expresia „Timpul tace și trece.” Niciodată n-am știut la ce se referă... Dacă timpul tace, de ce ticăie 

ceasurile? De ce fizicienii măsoară timpul în metri pe secundă, oamenii de afaceri în ore de stat la birou, iar istoricii și 

geografii în secole și milenii? Oare Timpul nu obosește niciodată? Poate ar vrea și el să-și întindă leneș clipele și să tragă un 

pui de somn... undeva pe malul mării... sau pe vârful unui munte...  

Cât e ceasul?  Au trecut o sută de ani! Suntem în data de 21 mai 2019. Astăzi e Ziua Școlii. Se va ține la „teatrul mare” o și mai 

mare festivitate, în cadrul căreia oamenii mari vor ține discursuri solemne, se vor întrece în elogii și aplauze. (Între noi fie 

spus, nu înțeleg de ce).  

Despre dumneavoastră se spune că sunteți protectoarea învățământului arădean și a liceului nostru. Acesta este un lucru demn 

de admirat, mai ales într-o lume în care această idee a învățării, a școlii, este luată în râs sau plasată în mâinile unor oameni 
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mari care rostesc cuvinte multe fără să transmită nimic. Oamenii mari sunt foarte ciudați... Măcar de-ar vorbi corect limba 

română... fiindcă, dacă stai să te gândești, cuvintele, tristele, nu au greșit cu nimic. Ele doar există. De ce să le risipești?  

Timpul tace și trece... treizeci și nouă de minute și trei secunde... Se vorbește despre istoria liceului. Inițial s-a numit ,,Liceul 

de Fete Elena Ghiba Birta”. Asta până în 1948, când au venit „ăștia” la putere. (Nu spun cine sunt... se știu ei singuri… Noi știm 

doar câte rele au făcut.) ... În anul 2001 școala și-a recăpătat adevăratul nume, sub o nouă titulatură – aceea de „colegiu 

național”.  

Vă aud din nou numele. Ați ajutat mulți elevi să-și plătească studiile. Priviri surprinse... apoi întrebări –„Câți elevi? Câți bani? 

Pentru cât timp?” Dacă vrei să-i impresionezi pe oamenii mari, trebuie să le povestești doar de cifre.. (cu multe zerouri în 

coadă). Mie nu-mi plac cifrele. Sunt reci... și seci... și fac rău... Nu găsesc niciun fel de fericire în cifre. M-am bucurat mai mult 

când am aflat despre acei elevi. Ei visează să învețe și învață visând. Nu poartă pe față semnele trecerii timpului... ci doar 

ceața multor întrebări... și o lumină timidă, ca de lumânare, care să le arate răspunsurile. Ei au crezut într-un ideal, al lor. 

Dumneavoastră? Ați crezut în ei. Nu i-ați lăsat să devină oameni mari, ci oameni tineri... Iar noi? Toți câți suntem aici n-avem 

mai mult de optsprezece ani. Dar tineri? Tinerețe? E mult de-atunci. Suntem oameni bătrâni. E rău că nu avem niciun vis, nicio 

dorință... că nu credem în nimic. “Dar e bine că nu suntem nevoiți să încercăm să ucidem Soarele, Luna sau Stelele. Ne-am 

născut cu noroc.” 

Tăcere și întuneric... e atât de liniște în sala de spectacol, că îmi aud gândurile... acum nu le mai aud. Aud doar muzică. Pe scenă 

își face apariția un personaj desprins dintr-o poveste... și din clasa mea...o cheamă Olivia. Visul ei e să danseze. Din aceeași 

poveste, dar un alt capitol... Cele trei grații, din tabloul clasei a XI-a E (filo), Anamaria, Adela și Marisa. Cântă oricând, despre 

orice... chiar și în franceză! Ca să acopăr tot registrul artelor... actul V, ultima scenă. Nu e tragedia în persoană. E Medeea. 

Cortina cade, în acorduri de pian. (Aplauze, aplauze.) ...O cunosc pe pianistă, dar nu vă spun cine este. E bine ca oamenii să aibă 

și secrete. 

V-am scris mult, de bine și de rău, despre oameni mari, tineri, bătrâni, înzestrați cu talent... Vă rog să luați această scrisoare... 

nu știu cum. Nu ca pe un elogiu lung și obositor, nici ca pe o „mare scriere”. Luați-o... ca pe o confesiune a unui om închis în sine, 

ca pe o dovadă de încredere a unui om sceptic și ca pe o rază de speranță – oricât de tulbure este această lume, mereu vor 

exista oameni care își caută locul pe cer, în stele... până la urmă, pentru asta suntem făcuți – să iubim și să visăm.. Nu credeți?  

 

Cu sinceritate, 

Eu 
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Dragă străbunico, 

 

Deși nu ne-am cunoscut prea bine, aș vrea, prin intermediul acestor rânduri, să spun câteva lucruri despre mine. 

Acum, sunt elevă la Colegiul Național Calistrat Hogaș’ din Piatra-Neamț în clasa a XI-a. Pot spune despre mine că sunt o 

persoană foarte ambițioasă și perseverentă și încerc , pe cât posibil, să devin din ce în ce mai bună în ceea ce fac. Pe parcursul 

anilor mi-am dat seama că nu trebuie decât să fiu în competiție decât cu mine însămi, cu nimeni altcineva și să încerc să fiu cât 

pot eu de bună.  

Aș mai vrea să-ți spun că, odată cu trecerea timpului am evoluat atât de frumos și am devenit o persoană care are un control 

foarte bun asupra sa și asupra deciziilor pe care le ia. Pot spune că sunt mai sigură pe mine și dintr-o persoană pesimistă am 

devenit un om pozitiv și plin de pozitivism, reușind să mă ajut atât de mine, cât și pe ceilalți să depășească anumite probleme. 

Cred că ai fi surprinsă să afli că, acum, știu foarte multe lucruri despre perioada în care ai trăit. Trebuie să-ți mărturisesc că 

pasiunea pentru istorie și, mai ales, pentru secolul al XX-lea, mă definește. Această pasiune am acumulat-o pe parcursul anilor 

și m-a ajutat să-mi dezvolt gândirea și, mai ales, perspectiva despre trecut și despre importanța deciziilor pe care le iau.  

Este fascinant pentru mine să descopăr că, în acele circumstanțe (război, foamete), ai reușit totuși să ai o viață atât de 

frumoasă alături de străbunicul. Am învățat de la tine că trebuie să acord mai multă înțelegere celor din jurul meu și, mai ales, 

să am răbdare, căci așa cum spuneai și tu, străbunico, cu răbdare le facem pe toate. 

Probabil te întrebi cum sunt tinerii din secolul al XXI-lea. Ei bine… cu siguranță sunt extrem de preocupați de social-media și 

de modul cum arată. De altfel… și eu mereu mă uit cum arată celelalte fete și cum nu arăt eu de obicei…. Dar, cu toate acestea, 

încerc să mă apreciez pe cât de mult pot, lucru pe care l-am învățat tot pe parcursul trecerii anilor. Înainte să te placă alții, 
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trebuie să-ți placă ție de tine. De asemenea, au apărut foarte multe branduri și concepții noi. Totuși, în această mare de 

aparențe, eu încerc pe cât pot să fiu o persoană modestă, care încearcă, pe cât posibil să se  înconjoare de oameni pozitivi și cu 

o gândire în care primează valorile morale pozitive. Este foarte important pentru mine ca oamenii de lângă mine să fie veseli și 

plini de energie, la fel cum sunt și eu acum. Cum spunea o vorbă celebră, o zi în care nu ai zâmbit, e o zi pierdută! 

În încheiere, sper că aceste rânduri te vor ajuta să-ți conturezi o părere despre mine și, mai ales, despre tinerii secolului al 

XXI-lea. 

 

Cu drag, 

Laura 
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Arad, 22 mai 2019 

 

Dragă Cristina, 

 

Momentele în care trebuie să te desparți de cei dragi sunt sfâșietoare, dar din nefericire acestea există. Aceste clipe sunt 

dureroase pentru un adult care înțelege situația sau care poate să caute o explicație rațională pentru această plecare, dar un 

copil simte altfel aceste lucruri. Un copil este naiv și nu poate să înțeleagă de ce părinții plecă în lume fără el. Pentru un copil 

banii nu contează și nu vor avea niciodată valoarea pe care prezența părinților sau îmbrățișările acestora o vor avea. 

Prietena ta cea mai bună, Liliana Corobca, a reușit sa îmi povestească o mulțime de lucruri despre tine, mai precis despre 

copilăria de care, din păcate, nu ai avut parte.  

De la doisprezece ani ai învățat să aștepți. De atunci ai tot așteptat. E greu să faci acest lucru, nu-i așa? La început părea că 

totul o să fie bine, părinții se vor întoarce într-o clipă acasă din Rusia și Italia, dar cu timpul așteptarea devine  tot mai amară. 

Se crează un gol imens în suflet care nu poate să fie umplut de iubirea fraților. Cristina, eșți o fetiță puternică și curajoasă, ai 

avut grijă de cei doi frați mai mici, Dan și Marcel, singură. Nu îmi imaginez cum ai putut să faci acest lucru fără ajutorul 

rudelor care, de cele mai multe ori, au fost indiferente față de situația voastră, a unor copiii părăsiți pentru ,,bani lungi”, sau 

sunt neputincioase, la fel ca bolnava ta bunică. Dar oare, ai avut nevoie de acest ajutor, Cristina? 

La plecare, părinții lasă în urmă un copil, iar când se întorc găsesc un adult în miniatură. Suferința și responsabilitatea au 

puterea de a schimba chiar și inima unui copil, care și-ar dori să meargă la joacă sau la o plimbare cu băiatul preferat, care nu-

și dorește să asculte urletele celor doi frați mai mici care au nevoie de mâncare și îngrijire. 
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Am încercat să îmi imaginez cum ar arâta Kinderland-ul pe care voi l-ați creat. Oare ați îmbrăcat hainele celor mari? Care era 

jocul vostru preferat? Câte povești și câte replici au rămas imprimate în mintea voastră cu mult după terminarea activităților 

din Kinderland? Liliana Corobca mi-a spus că voi ați preferat să vă jucați de-a părinții. Îmi amintesc când și eu cu prietenii din 

vecini alegeam să ne jucăm de-a părinții, doar că noi alegeam o altă abordare. Din câte am înțeles din proveștile Lilianei, în 

acest joc voi ați încercat să le faceți pe toate, să vă ocupați de toate problemele de care cei mari trebuie să se ocupe. În 

schimb, noi încercam să facem din acest joc o activitate plăcută, eram naivi și nu observam responsabilitățile care erau pe 

umerii celor mari. 

Cristina, ai crezut în magie sau doar ai încercat să găsești o modalitate prin a-ți masca dorul de părinți doar pentru a-i proteja 

pe frații tăi? Încercarea ta de a crea câteva ritualuri magice, descântece prin care îți doreai un singur lucru, mai precis să îi 

aducă cineva pe părinții tăi cât mai repede acasă. Pot să cred că ți s-a sfâșiat o parte din suflet atunci când ai auzit că părinții 

pot să plătească drumul spre casă și să își ia câteava zile libere de la muncă doar atunci când bunica va muri, dar tu, Cristina, ai 

fost puternică în fața fraților tăi și ai încercat să nu pari afectată. 

Poate nu îți vine să crezi, dar am fost și eu în situația ta de nenumărate ori. Mi-am creat și eu, odată, un Kinderland. Prima ora 

când am intrat pe meleagurile „Kinderland-ului” a fost la opt ani, atunci când părinții mei au decis să plece în lume pentru a 

căuta „o viață mai bună”. Eram destul de familiarizată cu aceste plecări, deoarece tatăl meu lucra peste graniță de când eram 

un bebeluș. Situația mea nu a fost la fel de neplăcută, străbunicii au avut grijă de mine și s-au ocupat de educația mea. La 

fiecare rămas bun le promiteam să fiu cuminte și să iau note bune, iar ei îmi promiteau că se vor întoarce repede acasă. O 

fetiță de opt ani a reușit să își țină și să onoreze aceste două promisiuni, dar părinții, acești adulți responsabili care mereu fac 

ceea ce spun, nu au reușit să onoreze singura promisiune pe care mi-o făceau mereu.  

Eram singura din clasă, singura din vecini ai cărei părinți au decis să lucreze într-o țară străină, într-un oraș străin, pentru 

niște oameni străini și pentru niște bani străini. Eu nu am avut persoane cu care pot să vorbesc despre acest subiect și să 

înțeleagă prin ce am trecut în acele momente. Au existat momente în care mi-am dorit să am un frate sau o soră ca să am cu 

cine să împărtășesc aceasta experiență neplăcută, să am cu cine să mă joc, să am cu cine să mă bucur de un telefon sau de 

bomboanele pe care părinții le mai trimiteau ocazional, atunci când alți români se întorceau acasă. 

Este foarte dureros când vezi cât de multă lume părăsește țara, familia, doar pentru a le asigura un trai mai bun celor de 

acasăă. De când am fost mică această fugă după bani pentru a fi fericit mi s-a părut un paradox. În aceste cazuri nimeni nu 

este niciodată fericit. Dorul este o greutate care o dată intrată în inima ta, nu mai găsește calea de ieșire. Aceastaă greutate 



Scrisori prin e-mail 

87 
 

este la fel de dureroasă atât pentru cel care plecă cât și pentru cel care așteaptă venirea celui drag. distanța care se creează, 

atât fizic cât și sufletește, alimentează acest dor.   

Mama a cedat în fața distanței și a dorului și a venit acasă, dar tatăl meu merge în continuare, într-o casă dintr-o țară străină 

unde nu este așteptat de căldura familiei. Este un om puternic care s-a sacrificat doar pentru a-mi oferi de toate, dar de cele 

mai multe ori copiii care au părinții plecați nu își doresc ultimele modele de telefoane sau cele mai noi haine, ei își doresc 

prezența și ajutorul fizic al părinților. Am dreptate, Cristina? Înțelegi despre ce vorbesc? Scopul acestei scrisori a fost de a 

împărtăși povestea mea cu tine, având în vedere că eu o știam deja pe a ta mulțumită Lilianei Corobca. Mi-ar plăcea dacă mi-ai 

răspunde la întrebările pe care le-am presărat de-a lungul scrisorii și mai am o rugăminte, aș vrea să am o persoană la fel de 

curajoasă și puternică, precum ești tu, cu care pot să țin legătura mai des.    

 

Cu drag, 

Luana 
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Dragă eu, 

 

Ce mai face copilul inventiv ce erai odată? Imaginația ta încă este la fel de bogată ca în clasele primare?  

Sper că ai avut ambiția de a învăța să desenezi ca un adevărat profesionist! 

Cum mai ești? Încă ai părul scurt? Sau ai decis că o schimbare ar fi mai bună? Știu că îți doreai astfel de schimbări în trecut. 

Mai ții minte când aveai părul albastru de parcă tocmai îți turnase cineva călimara cu cerneală în cap?  Acum cum mai e?  

Ai reușit să-ți împlinești visele? Ții minte cât de mult voiai să devii artist, ITist și cântăreț...? Ai reușit să îți îndeplinești 

dorințele? Știu că erau lucruri foarte importante pentru tine. 

Dar cu animațiile cum mai stai? Ce mai face canalul tău de YouTube? Încă postezi animații amuzante ca aceea despre cum ai 

văzut un copil bezmetic care a sărit pe un dovleac şi l-a spart? Sunt foarte bucuros dacă am reușit să „atingem” scopul nostru 

măreț din gimnaziu! Sper că măcar de desenat nu te-ai lăsat. 

Sper că ai rămas la fel... la fel de imatur, de vorbăreț, plin de energie și, mai ales, sper că ai rămas tu însuți!  

Știu că nu ți-a fost mereu ușor, dar ai trecut prin toate cu capul sus. Nu uita cine ești și nu renunța să speri în ceea ce crezi!   

Fă-mă mândru! Fă-mă să știu că nu am devenit un eșec, așa cum, uneori, credeam că sunt! Arată-mi că timpul chiar vindecă 

orice rană și că nimic nu e cu adevărat imposibil!  

Rămâi tu..., dar fii din ce în ce mai bun! Fă lumea să zâmbească dar..., să nu uiți să zâmbești și tu!         

Să nu crești prea rapid... E frumos să fii copil! Îndeplinește-ți visurile tale mărețe până nu e prea târziu! 

Să nu mă dezamăgeşti! Cu drag, 

                                                    Teddy din trecut 
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Pământ, secolul XXI 

Dragi oamenimari, 

 

Trebuie să vă mărturisesc că niciodată nu am fost mai nehotărâtă ca în această clipă, în care mângâi cu privirea tastele 

calculatorului, împungându-le sacadat, neștiind cum aș putea vreodată să dezmint convingerile unui adult pentru care un „fulg 

de nea” ajunge să reprezinte o slăbiciune, un defect... 

Poate că principala noastră vină este că ne lăsăm judecați pentru importanța pe care o acordăm tehnologiei, sau poate pentru 

cum alegem să ne îmbrăcăm și să „defilăm” în public, ori pentru  „superficialitatea” noastră.  

În ziua de astăzi, părintelui îi este mai frică să își lase copilul afară, în fața blocului, până târziu, cu gașca, decât să îi permită 

să se joace pe calculator. Nou-născuții plâng pentru prima dată într-o lume care le oferă jocuri pe smartphone ca să „stea 

liniștiți”. Când mai cresc puțin și sunt încercați de primii fiori ai curiozității. Totul este tehnologizat. Părinții de peste ocean 

sunt numai la două click-uri și o rețea Wi-Fi distanță. Cui ii mai trebuie câțiva prieteni adevărați când, în loc să ieși ca să 

cunoști oameni noi, transformi orice plimbare într-o ședință foto, menită să fie editată la sânge și apreciată de zeci, sute de 

necunoscuți ce se ascund într-o lume virtuală, asemeni ție? Asta e „realitatea” expusă ochiului critic, realitatea pe care mulți o 

aleg atunci când încearcă să ne definească.  

Dar dacă ecranul după care „ne ascundem" este, de fapt, și cel care ne ajută să legăm prietenii durabile cu oameni de la mii de 

kilometri depărtare, pe care, tot grație celor două click-uri și rețelei de Wi-Fi, îi putem avea alături în cele mai anevoioase 

momente și situații? Dacă, într-un moment de răscruce, căutăm informații vitale, necesare cât mai urgent, și în loc să intrăm în 
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panică alegem să cerem ajutorul internetului? Alegem... Totul, până la urmă, ține de „a alege”- cum alegem să fim văzuți, cum 

alegeți să ne vedeți, cum aleg să ne vadă... 

Oare superficialitatea de care suntem acuzați nu este prăfuită de o nuanță de ipocrizie? Se spune despre noi că suntem 

apogeul contrastului dintre aparență și esență, dar nu e la fel de superficial să forțezi o generalizare asupra atâtor 

personalități conflictuale?  

Spunem că nu există doi oameni la fel, că „o carte nu se judecă după copertă” și totuși criticăm tinerii pentru ambalajul pe 

care îl oferă publicului, pentru discrepanța dintre aceștia și părinții lor. Nu încerc să strivesc aceste acuzații, ci mai degrabă 

să trasez un contur acestei forme șterse care prinde viață în cugetul vostru, al adulților dezamăgiți de noi. 

Vârtejul acesta de culori, lumini și umbre care ne ia pe sus și ne metamorfozează în mijlocul tornadei adolescentine nu face 

altceva decât să ne întărească, să extragă și să aducă la suprafață particularități pe care ni le-am însușit deja. Este adevărat, 

uniformizarea noastră vine și din modul cum ne aranjăm, cum ne comportăm, cum gândim, dar suntem determinați să ne 

exprimăm LIBER. Doi oameni cu același tricou îl vor îmbrăca diferit, acesta îmbrățișându-le formele și așezându-se asemeni 

ultimei piese din puzzle, care întotdeauna va fi menită să se integreze perfect în ansamblul anterior, deja format. Același 

lucru se aplică și ideilor care, filtrate printr-o serie de caracteristici unice fiecărui organism, devin maleabile și se 

particularizează în funcție de fiecare persoană. 

Dar, emoționată și intrigată de opiniile celor din jur, am uitat să răspund la cea mai importantă întrebare ce se prelinge pe 

buzele tuturor: cine suntem noi?  

Suntem, oare, pantalonul zdrențuit sau bluza transparentă, din plasă?  

Suntem rujul roșu, tatuajul de pe spate sau părul scăldat în albastru de metil?  

Suntem telefonul cu ecran crăpat de care ne ancorăm căștile și ultima speranță de a ignora lumea din jur? Poate că da, o parte 

din noi va fi mereu asta, însă pot spune cu certitudine și sinceritate că NOI suntem mai mult de atât!!  

Suntem zâmbetul șiret și privirea amuzată împărtășită unui trecător cu care ne înțelegem din vedere, suntem un „bună” într-o 

mare de străini.  

Suntem bricheta care aprinde cu nonșalanță atmosfera dintre doi necunoscuți, suntem o glumă adorată, sinceră și mult prea 

personală repetată la nesfârșit între prieteni.  

Suntem o ploaie de vară, ne înnorăm subit însă nu ne împovărăm sufletul și, astfel, suntem totodată și curcubeul ce se naște 

inocent din furia copilărească. Ba chiar, acum că am vizualizat un ROGVAIV, aș îndrăzni să ne compar cu o comoară ascunsă de 
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spiridușii cei mai vicleni la capătul său- nu mulți se încred cu adevărat în noi, însă cei ce ne încredințează speranța nu rămân 

dezamăgiți în final.  

Suntem muzica dată mult prea tare în sufletele celor care ne cunosc, dar care totuși devin dependenți de dâra de firmituri de 

liniște și (mai ales) haos pe care o lăsăm în urmă.  

Și, da, chiar suntem „fulgi de nea”, pentru că atunci când vrem să părem de gheață, suntem inocenți, când iubim, iubim sincer, 

vulnerabil, iar când lumea stă pe gânduri, noi riscăm să ne topim, atât timp cât o facem în palmele celor care merită, aducând 

primăvara... 

 

Cu dragoste copilărească,  

un fulgușor de zăpadă 
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Dragă tată, 

 

îți amintești cum ceva timp în urmă ți-am făcut o mare surpriză? Mai ții minte ce năstrușnică și curioasă eram? Până și în ziua 

de azi mai sunt așa, dar acum vreau să îți aduci aminte de câteva fapte bizare, pe care le-am făcut în frageda copilărie. Într-o 

zi, când erai plecat în curte să duci gunoiul și ai lăsat ușa descuiată, fiind sigur că nu mă voi încuia singură, dar cel mai probabil, 

ți-am putut citi gândurile și exact după ce-ai plecat, am încuiat ușa. În momentul când ai venit înapoi, m-ai auzit pe partea 

cealaltă plângând, dar nu vroiam în ruptul capului să ascult ceea ce îmi spuneai, pentru că eram prea speriată. Totuși, în final, 

am dat dovadă de înțelepciune și singură am luat decizia să descui ușa. În momentul acela ai știut că eu nu voi fi fata care se va 

rătăci în lumea asta plină de oameni necunoscuți. Întotdeauna îmi voi arăta puterea de caracter și voi avea o influență asupra 

altor persoane, una benefică tuturor. Altă dată, te-am înfuriat foarte tare și cum pe vremea aceea aveai un singur telefon, un 

model pe care l-ai cumparat recent, l-am aruncat în veceu. Te-ai înfuriat atât de tare, pentru că prin anii 2007-2008, 

telefoanele nu erau atât de răspândite. Dar s-a văzut deodată că eram hotărâtă în ce privește alegerile pe care le fac și nu 

aveam nevoie de prea mult timp să gândesc ca să acționez. Chiar dacă uneori e mai bine să măsori de 10 ori și apoi să tai, 

câteodată e mai bine să alegi fără să stai să te gândești prea mult, pentru că apoi ai dubii prea mari. 

Tot mult timp în urmă, îmi spuneai că trebuie să am mulți prieteni, pentru că în tinerețe aveai și tu și pentru că e bine să fii 

deschis și prietenos. Cu toate că nici tu nu ai atât de mulți prieteni. Oamenii din ziua de azi au devenit falși și mulți din ei ne-au 

trădat, când aveam mai multă nevoie de ei. Mereu ai vrut să am tot ce e mai bun pentru mine și mereu vei fi aici la nevoie, cu 

toate că ai vrea să mă vezi muncind din greu pentru ceea ce cu adevărat îmi doresc. 
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Ceea ce nu știi e că sunt o prietenă adevărată. Chiar dacă uneori mă supăr, pentru că mă aștept la mai mult de la alții. De fapt, 

modul acesta de a avea așteptări mari de la o persoană te face pe tine să ajungi la un alt nivel. Sunt o fată foarte muncitoare, 

cu scopuri bine determinate și mă mir cum mereu le fac pe toate. Am timp chiar și pentru hobby-urile mele: să citesc, să mă 

relaxez, să privesc filme. E ceva normal, pe lângă toată munca mea, care desigur are roade, vreau să îmi petrec timpul savurând 

viața. Sunt o persoană destul de aventuroasă și curajoasă, care câteodată o ia razna și am o fire destul de complicată, care 

vrea ca totul să fie perfect. Dar asta nu contează, tot ce pot spune e că sunt o fată care se dedică vieții 100%. 

În ultimul timp am devenit extrem de corectă și puțin răutăcioasă. Iar lucrul ăsta l-am înțeles nu demult. Pe când eram copil, 

eram o fetiță tare cuminte, liniștită și sensibilă și am ajuns ca mămica să fie cea care mă apăra în fața colegilor mei, mai ții 

minte? Din acea vreme, ambii îmi tot spuneați: „Betty, fii mai curajoasă, dacă ei vorbesc urât cu tine, atunci vorbește-le și tu 

urât." În ziua de azi am ajuns să am o fire puternică și ambițioasă. Dar asta nu înseamnă că nu am dreptate uneori. După cum 

știi m-am îndrăgostit în mod nebunește de chimie, dar merită. Viitorul meu merită! Eu merit! Depun efort și îmi place că fac 

asta, pentru că am numai o viață și vreau să o trăiesc din plin! 

Ție vreau să-ți mulțumesc pentru că întotdeauna mă înveselești, ma susții și pentru toate lucrurile care le-ai făcut pentru mine. 

Chiar și certurile dintre noi au fost benefice, pentru că m-au făcut mai puternică. Toate amintirile pe care le avem împreună 

mereu vor rămâne în memoria mea, pentru că ele au fost cea mai bună parte a vieții mele alături de tine. Chiar dacă în ziua de 

azi ne-am îndepărtat puțin, pentru că muncim amândoi extrem de mult, momentele amuzante din vacanțe și discuțiile noastre 

cu tentă de confruntare sunt cele care nu unesc și fac conexiunea noastră veșnică. Mă bucur foarte mult că în tine mai bate 

aceeași inimă de copil ca a mea și pentru că îmi povestești toate năzbâtiile mele cu atâta vervă. Cu tine simt că am din nou 

aceeași patru ani. E ca și cum nu am nici o grijă din anii adolescenței. 

 

Cu drag,  

Betty, fetița ta de atunci și adolescenta de acum 
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Dragi părinți, 

 

Aș fi vrut să vă scriu o scrisoare, să o pun într-un plic parfumat, să o sigilez cu ceară roșie și să o expediez cu o bufniță. O 

idee cam depășită, nu? Vă trimit, în schimb, un email. Uneori, ascundem în spatele cuvintelor adevărurile pe care ne este frică 

să le admitem cu voce tare. M-ați întrebat de ce nu petrec mai mult timp cu voi, alegând să pătrund din ce în ce în mai adânc 

într-o lume invizibilă, inaccesibilă vouă, a cărei singură intrare este ecranul luminos. Oare se ascund și după acea barieră 

alcătuită din milioane de pixeli adevăruri, sentimente, oameni?  Întâi de toate, o să vă spun o poveste. O poveste cu adolescenți. 

Au fost odată că niciodată (mai exact acum un an) un fiu de împărat și o preaciudată fată (cred că știți deja cine sunt 

personajele). Cei doi trăiau în aceeași împărăție, dar nu știau unul de celălalt până când s-au cunoscut la festivalul verii, o 

sărbătoare de trei zile pline de dans, zâne, creaturi fantastice și muzică. O, da, ce muzică! Și astăzi răzbat ritmurile pline de 

voioșie prin văile munților înalți din împărăție. Acolo, în toiul festivalului, în mijlocul dansurilor,  cei doi s-au împrietenit atât de 

tare, încât simțeau că nu pot trăi o zi fără să vorbească sau să se intâlnească. 

Prietenia lor a înflorit până când fiul de împărat a trebuit să plece departe, peste mări și țări, pentru a învăța secretele magiei 

calculatorului sau, după cum s-ar spune, să studieze informatică. Înainte de a pleca, băiatul i-a promis fetei că nu va fi trist, 

căci va fi mereu lânga ea, că până atunci. Și trecu el ce trecu peste munți și peste câmpii, peste văi și crește abrupte, până 

când ajunse în nouă împărăție. Acolo se simțea deja că acasă. Tot ce îi lipsea era prietenă lui, preaciudata fată. Atunci a luat 

obiectul magic, telefonul, și a sunat-o. Au vorbit ore și ore întregi, până când la el s-a făcut noapte, iar la ea zi. Știau că nu au 

destul timp, că ea se ocupă de împărăție, iar el studia de dimineață până seară fără oprire. Nu vorbeau în fiecare zi, ca la 
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început, dar o suna în serile în care simțea că are nevoie de el, iar ea îl aștepta cu nerăbdare. Își scriau și vorbeau atât de des, 

de parcă el nu ar fi plecat niciodată. 

Într-o zi, însă, el nu a mai sunat. Nici mesajele nu le citea. Liniște totală. Telefonul își pierduse puterile magice. Ceva rău se 

întâmplase, iar ea stătea neputincioasă, neștiind cum să își ajute prietenul. A ales să îi scrie, să încerce să fie acolo pentru el, 

deși distanțe uriașe îi despărțeau. Stătea mereu pregătită, așteptând un semn. 

Tocmai când își pierduse speranța, telefonul a sunat. Era prietenul ei, bolnav și slăbit, care se ascunsese  de lume într-un loc 

secret pentru a se vindeca, dar acum avea nevoie de ajutor. Starea lui era gravă. Voia să vină acasă, dar maeștrii săi nu îl lăsau. 

Singură lor șansă a fost să vorbească zi și noapte despre problemele lor prin telefon, să își scrie și să se ajute unul pe celălalt. 

Curând, băiatul și-a revenit, căci tot ce avea el nevoie era un prieten care să îl susțină în noua viață . Știa că prietena lui ar 

face orice pentru el și că va fi mereu acolo pentru el, chiar dacă erau în spatele unor telefoane. 

Prințul și-a revenit încet, încet, iar fata a fost alături de el. Amândoi așteptau cu nerăbdare și numărau zilele până la 

întoarcerea băiatului la festivalul verii, unde se cunoscuseră. Era singură dată când aveea voie să o viziteze. Și astăzi fata îl 

așteaptă, uitându-se pierdută în zare, și sperând că în acea lume nouă el va fi fericit. Sfârșit. 

Sunt zile în care stăm împreună, petrecând momente minunate și zile când pare că stric aceste clipe cu prezența telefonului 

meu, de parcă ar fi un dușman al fericirii noastre. De fapt, el este o parte din fericirea mea. 

Social media și telefonul sunt singura variantă de comunicare cu prietenul meu, Alex. Timp de trei ani va fi în Olanda la 

universitate, iar vizitele sale în țară sunt foarte rare și scurte, de cele mai multe ori neavând răgaz să ne întâlnim. Trebuie să 

recunosc că înainte de a pleca la facultate, credeam că prietenia noastră se va stinge lent, ca un foc care abia mocnește. Nu 

mă puteam înșela mai tare. 

Când veniți seară acasă, obosiți, când tot ce vă doriți este să luăm cină că o familie și să discutăm despre cum ne-a fost ziua, 

mă gândesc că vreau să îl întreb pe Alex același lucru. După cum știți deja, spre neplăcerea voastră, mă retrag la mine în 

camera și, între teme și lecțîi de învățat, vorbesc cu el. Nu există subiect pe care să nu îl abordăm, iar cele mai amuzante sau 

profunde sunt cele de la miezul nopții, când mă găsiți trează sub pătură, chiar dacă a două zi mă trezesc la ora 5. Nu îmi mai 

pasă. Sunt absorbită în totalitate de acea lumină artificială, așa cum este și el în camera să de cămin din țara rece. Pozele cu 

locuri noi pentru mine și dragi pentru el sunt nelipsite. Deja simt că știu micul oraș universitar, cu biblioteca să conică și clădiri 

vechi. Când avem examene sau teste suntem plini emoții amândoi, chiar dacă nu ne vedem. Uneori, vorbim pe Skype ore și ore 

întregi, uitând de noi. Alteori, nisipul timpului se scurge prea repede și suntem atât de prinși în haosul lumilor noastre, încât 

trec câteva zile fără să comunicăm. Atunci este cel mai greu, dar știu că o să trecem peste împreună. 
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Una dintre cele mai grele probe la care am fost supuși a fost dispariția lui neobișnuită. Speriată, pe de o parte, că nu 

înțelegeam ce se întâmplă, pe de altă parte pentru că era singur acolo, tot ce am putut face a fost să îi scriu și să aștept, în 

speranța că va reveni.. dar povestea aceasta o cunoașteți deja. 

Generația mea găsește absolut normală și la fel de puternică o prietenie la distanță și nu numai. Chiar dacă nu ne vedem în 

fiecare zi cu prietenii noștri, suntem mereu conectați prin intermediul rețelelor de socializare, iar asta este de ajuns. Aș da 

orice să pot fi lângă prietenii mei mereu, să putem ascultă muzica noastră preferată la un festival sau concert, să dansăm și să 

povestim tot ce ne trece prin minte în toiul nopții. Totuși, câteodată e imposibil, iar singură variantă este telefonul. Nu putem 

renunța la oamenii în care avem încredere și cărora ne destăinuim doar pentru că sunt departe fizic. Distanțele mari nu stau în 

calea noastră. 

Din acest motiv vreau să îmi cer scuze față de voi. Îmi pare rău pentru toate minutele petrecute pe telefon sau departe de voi 

atunci când voiați să vorbim, pur și simplu să fim împreună. Le duc lipsa, așa cum le duc lipsa prietenilor mei plecați. Pe cine să 

aleg? Ce timp să dau înapoi? 

 

În speranța că dragostea noastră ne va salva, 

O preaciudată fiică 
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Salut,  

 

Sunt eu, un licean, 16 ani, un visător care își pune căștile în urechi și intră într-o lume imaginată de el, un licean cu scrisori în neant, 

pe foi, cu stiloul și cerneala pe care le-a primit în dar, un licean care vrea să se afirme, timidul îndrăgostit care nu înțelege ce 

greșește, un prieten sincer dovedit în timp, un licean care ar vrea să fie un rege, ca Arthur, un fotbalist junior forțat să devină 

senior în viața de zi cu zi. Scriu de cicăleală, dar și de curiozitate: sunt destul de bun să surprind? 

 

Mariana Stoica<marianastoica_hd@yahoo.com>                                                                                               24 mai la 14:41 

Către:cristian.cioclei24@yahoo.com 

cine ești tu? 

 

Cristian Cioclei <cristian.cioclei24@yahoo.com>                                                          24 mai la 15:32 

Către:marianastoica_hd@yahoo.com 

salut, sunt eu,  

un licean de 16 ani, licean cu vise mare și mai mari pretenții, un visător care iubește cu pasiune, licean ce-și ascultă visele, în 

autobuz, fie dimineața, înainte de școală, fie după școală, își pune căștile în urechi și intră într-o lume total diferită, într-o 

lume imaginată de el, alături de Calum Scott, cu You Are The Reason, căci lumea în care e doar el Are The Reason deocamdată, 
doar el și gândurile lui, uneori e monolog, alteori își dezbate gândurile cu sine, gânduri ce-l indrumă spre bine sau îl corup spre 
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rău, sau alături de muzica trap a lui Unlike Pluto, Everything Blacke, e lupta dintre înger și demon purtată cu întreaga echipă 

de neuroni, mai mult sau mai puțin, în fiecare individ... 

...un licean care a început cu scrisori în neant, scrisori fără destinatar, scrisori în care și-a revărsat gândurile și ideile, în scris, 

pe foi, cu stiloul și cerneala pe care le-a primit în dar, gânduri în cuvinte, nu mesaje, pe mess, pe wapp, cu emoticoane, cu 

emoții în consoane, căci vocalele sunt lux nepermis... 

...un licean care acum vrea să se afirme, să se dezvolte, să se dezvăluie, să-și pună ambițiile și atuurile în valoare, cineva care 

odată a crezut că poți avea totul fără efort, dar acum a înțeles că nu se poate glorie fără muncă și sacrificii...  

 

Mariana Stoica<marianastoica_hd@yahoo.com>                                                                                                 24 mai la 16:35 

Către:cristian.cioclei24@yahoo.com 

Cu ce personaj literar te identifici? Ce îți mai place? Scrii?... 

 

Cristian Cioclei <cristian.cioclei24@yahoo.com>                                                                                                    24 mai la 16:41 

Către:marianastoica_hd@yahoo.com 

Dar ii fac baie la sor'mea ai' mica si dupa 

 

Cristian Cioclei <cristian.cioclei24@yahoo.com>                                                                                                     24 mai la 20:17 

Către:marianastoica_hd@yahoo.com 

...un licean care își amintește cum, citind Cireșarii lui Contantin Chiriță, se identifica, tot în clasa a V-a fiind, cu Tic, 

năzdrăvanul inteligent pus pe șotii, acceptat printre cei mari pentru că era fratele Mariei, preferatul paznicului, Moș Timofte, 

ei bine, m-am înșelat, geamănul meu din roman este Ursu... „vlăjganul clasei a Vlll-a”, inteligent și descurcăreț, boxer campion, 

cu spirit practic și forță pe măsura generozității sufletului său, un personaj în rolul căruia m-aș potrivi foarte bine acum și m-

aș descurca la fel de bine ca el în situațiile de cumpănă, timidul îndrăgostit de Lucia, fiecare adolescent își trăiește dramele cu 

timiditatea plânsului în noapte, când fata de care este îndrăgostit, fata pe care a iubit-o cu vis și realitate, l-a rănit, l-a 

părăsit, printr-un mesaj, fără să aibă curajul privirilor directe, recunoscând că nu are ce să-i reproșeze, poate doar... „ești un 

băiat super ok, drăguț, înțelegător” ... iar el nu înțelege cum a greșit pentru că nu a greșit...  
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Cristian Cioclei <cristian.cioclei24@yahoo.com>                                                                                                24 mai la 22:05 

Către:marianastoica_hd@yahoo.com 

 

...un prieten cu care discuți despre temele făcute sau nefăcute, teme primite de la diferiți profesori, la diferite materii, teme 

pe care trebuie să ți le faci sau cel puțin așa ar fi corect, teme pe care eu, din păcate, nu mi le fac mereu, sincer fiind, nu 

pentru că nu aș avea timp sau că nu știu, dar nu sunt captivat de ele, nu mă impresionează... nu mă atrag să le fac, de ce nu mi 

se cere, într-o temă, de exemplu, „de ce cânți la duș?”... aș putea răspunde de nota 10, probabil...  de ce nu mi se cere să 

dezvolt în scris de ce sunt trist, de ce-mi place sportul sau chiar, cu două argumente documentate, de ce nu-mi fac temele... 

...un licean care, la întrebarea „ce aș vrea să fiu?” ar răspunde „un rege, ca Arthur, mai exact... un rege măreț, cu demnitate, 

glorie și onoare, rege ce are-n spate un vrăjitor, un înțelept care-l susține și îi dă sfaturi în momente dificile, vrăjitor ce-i e ca 

un tată, la bine și la greu... în realitate, Merlin este un prieten, unul foarte bun, prietenul dovedit în timp, prin vorbe și fapte, 

prin ajutorul pe care îl dă și loialitatea pe care o are față de tine, dar, ca să-ți rămână alături, trebuie să-i porți același 

respect pe care ți-l poartă el și ai fi acolo la nevoie... poate că aș vrea să am un prieten, Merlin, prietenul care ar avea și niște 

vrăji la el, ca să treacă prin tot și toate, iar în final sa ieșim cu fruntea sus, mândri, înfruntând orice situație...” 

 

Cristian Cioclei <cristian.cioclei24@yahoo.com>                                                                                                  24 mai la 22:05 

Către:marianastoica_hd@yahoo.com 

...un fotbalist junior, forțat să devină senior în viața de zi cu zi, pentru că asta-i cere viața, nu-l obligă cineva s-o facă, pur și 

simplu este forțat să-și maturizeze comportamentul și gândirea în funcție de schimbările din jurul lui, din el... forțat să devină 

senior, la club, din cauza calităților fizice și a psihicului, din cauza încrederii antrenorului... fotbalul nu este doar un joc, să 

știți! este o trăire, o emoție, nu singulară, ci o emoție pentru toată echipa, toți trăiesc cu sufletul la gură fiecare moment al 

confruntării, fiecare joacă pentru coechipieri, nu doar pentru sine... când unul cade, ceilalți îl ridică, îl sprijină, îi limpezesc 

mintea, echipa este, că tot vorbeam de Arthur, ca masa rotundă, unde toți cavalerii sunt egali, toți jucătorii sunt cavaleri și 

egali... cu emoție joacă și cu frică, până marchează el sau echipa sa, până ce se eliberează astfel de spaima de a fi înfrânt, 

fiindcă-și dă sufletul pentru pentru a obține victoria... 
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Cristian Cioclei <cristian.cioclei24@yahoo.com>                                                                                                   24 mai la 23:14 

Către:marianastoica_hd@yahoo.com 

...de ce scriu? de cicăleală, cine pe cine? a mea, din moment ce-mi place să o cicălesc pe profa de română legat de acest 

concurs... de emoție, emoția aduce cuvinte... 

de ce scriu?.... pentru că vreau să văd ce iese.. vreau să văd dacă aș fi în stare de mai mult... să văd ce părere are dna 

profesoară despre ceea ce sunt eu în stare ... și pentru notă, dacă scrisoarea mea este destul de bună, încât s-o surprindă... 

dar și de curiozitate, fiindcă sunt extrem de entuziast, dacă o să câștig, cum va fi experiența de la Cluj 
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Dragă mamă, 

 

Poate nu ai fi avut destul timp să vezi că mie materia, materialitatea, materialismul nu-mi aduc zâmbetul pe buze, ci răspunsul. 

Și sunt sigură că nu sunt singura. Ca orice copil, la început am avut o infinitate de întrebări, dar totul ține de copil și de 

părinte dacă din acele întrebări simple se vor naște altele mai dificile sau vor rămâne în zona copilăriei. Eu cred că atât direct, 

cât și indirect, tu m-ai ajutat și mă ajuți în continuare să îmi pun întrebările care mă ajută la rândul lor în propria-mi devenire. 

Când eram mică, obișnuiam să citesc cărțile doar privind imaginile. Astfel, primele mele cărți erau  cele de geografie, biologie 

și istorie, iar, de când am învățat să citesc, citeam textul de alături al imaginilor, însoțite de documentare. Acestea mi-au 

format gândirea realistă. Când am început gimnaziul, nu am renunțat la cărțile de știință, dar mi-am dat seama că trebuie să 

îmi dezvolt latura umanistă. Tu mi-ai umplut rafturile goale de povești, pe care, da, le ascultasem când eram mică, dar odată ce 

am pătruns singură în acea lume fantastică, parcă timpul nu era așa grăbit, a zăbovit și el, deci am trăit o atemporalitate cu 

personajele mele iubite. Atunci prima mea îndrăgosteală nu a fost de băieții de vârsta mea, ci de Micul Prinț, Oliver Twist, 

Enoch O’Connor, Arti și Anuș, și, sincer, nimic nu s-a schimbat. 

Acum sunt la liceu, în clasa a noua. Timpul zboară așa de repede. La filologie am șansa de a descoperi mai multe răspunsuri la 

întrebările mele din  grădinile în care cresc sufletește: literatură, pictură, istorie etc. Era să uit să îți mărturisesc din nou 

despre o mare pasiune de-ale mele pe care am descoperit-o în clasa a opta, respectiv latina. Acum am mai mult timp să mă 

dedic acestei pasiuni. Dar latina leagă mai multe materii la un loc, printre care istoria. În timp ce învățam istoria Romei, l-am 

descoperit pe Caesar, una din noile mele iubiri. Am o mare admirație față de el și zi de zi caut și citesc informații despre viața 
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Cezarilor, de aceea îmi place să mă consider, de asemenea, o „cezară”, chiar dacă una mai eminesciană, așa. Nu mă găsesc doar 

în istorie, ci și în pictură și în muzică. În timp ce lucram la un proiect la română, am făcut o muncă de cercetare,  găsind un 

tablou care m-a fascinat: Portretul soților Arnolfini de Jan Van Eyck. I-am dedicat un poem: 

„Palma-ți în palma-mi cuprind,  

Neliniștea ochilor tăi desprind. 

Și mă pierd. 

Încerc să te dezmierd, 

Dar privirea ta copilă, 

E atât de dificilă. 

Atunci palma mi-o ridic, 

Trecutul mi-l abdic, 

Noi, soții Arnolfini, 

Pe veci în tabloul iubirii.”  

În muzică, l-am descoperit pe Ryan O'Shaughnessy în cadrul concursului internațional „Eurovision” pe care eu și prietenii mei 

nu ratăm ocazia să îl urmărim an de an. In anul acesta, una dintre semifinale e chiar aici, la Arad. Ritmul, muzica sunt cele care 

mă „ritmicizează ” pe dinăuntru. 

Poate am reușit să îți spun ce simțeam și gândeam de ani buni, căci așa am fost, sunt și voi fi: o artistă cu gândire rațională. Și 

îți sunt recunoscătoare pentru toate întrebările pe care le-ai iscat în mine, pentru toate cărțile pe care mi le-ai întins ca 

răspuns și pentru toate zâmbetele încurajatoare.     

 

A ta pe veci, 

Anyia 
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Dragă eu a viitorului, 

 

De ce mă ascund? De ce nu mă arăt așa cum sunt? De ce… sunt atât de multe întrebări? Noaptea este răspunzătoare de toate 

întrebările care nu își au răspunsul, ea mă îndeamnă de fiecare dată să mă gândesc la astfel de lucruri. Ea mă obligă să mă 

gândesc fiindcă este atât de frumoasă. Frumusețea… uneori este atât de intensă încât ne împinge către marginea tristeții, iar 

noi suntem atât de oribiți de către ea încât nu ne putem opune. Mâ gândesc că cei ce au un suflet urât nu se tem de nimic, nu 

se gândesc, nu sunt frământați de întrebările mele, dar sufletul meu cum este? Toate aceste întrebări sper ca tu să le fi găsit 

răspunsul peste cei zece ani care ne despart. 

În viață există mereu momente în care trebuie să întâlnesc oameni noi, să relaționez cu ei… de fiecare dată m-am simțit 

stingherită, nu știu ce să fac, cum să vorbesc, cum să fac ce trebuie. De aceea pentru mai bine de câteva minute de la 

prezentarea mea tac, sunt la fel de tăcută precum o noapte de iarnă, rece, și moartă, liniștită. Analizez, cunosc persoana, îmi 

dau seama cum este ea, de ce are nevoie, apoi vorbesc. Oamenii par atrași de mine, fiindcă spun și devin ceea ce au ei nevoie, 

un ascultător, ori o carte de glume, ori chiar un om nesimțit, un zâmbet larg, orice au ei nevoie, fiindcă nu îmi doresc să se 

simtă ca mine, nu îmi doresc să se simtă stingheriți lângă mine. De ce? Fiindcă există o grămadă de momente în care se vor 

simți astfel, îmi doresc să mă țină minte drept „persoana care m-a făcut să zâmbesc într-o zi proastă”, îmi doresc să îmi pun 

amprenta, vreau să fiu ținută minte. Sper ca tu, adică… eu să fi învățat să mă las purtată de val și să nu mai analizez atât de 

mult fiecare mișcare, sper să fiu mai relaxată decât eu de acum. 

Știu cine sunt, sunt mai multe persoane, o persoană veselă pentru cei triști, un zâmbet pentru cei îngenuncheați, căldură 

pentru cei care sunt reci precum un țurțure, înțeleaptă pentru cei ce au probleme, deșteaptă pentru cei deștepti, proastă 
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pentru cei proști, dar cum sunt eu un întreg? Cum le pot îmbina? Asta înseamnă să fiu eu însămi? Să mă îmbin? Ah… atât de 

multe întrebări greșite, atât de multe întrebări care ar trebui să nu exite, atât de multă osteneală pentru… tine? Cred că în 

acești zece ani ai reușit să asamblezi piesele care te reprezintă și să devii o singură persană pentru toți, sau cel puțin asta 

sper, fiindcă maturitatea însemnă echilibru, nu? 

Familia mea, prietenii cunosc doar câteva persoane din interiorul meu, le cunosc pe cele de care au avut ei nevoie, dar ce se 

întâmplă atunci când ești descoperită? Când cineva care abia te cunoaște ghicește exact cine ești, îți spune că ești mai multe 

persoane, că ești la fel ca un „Hoț de identități” ce vrea să facă bine, ascunzându-se? Devii tu însuți cu acel cineva? Nu… chiar 

și atunci îți arăți doar părțile plăcute de acea persoană, așa ești obișnuită, așa ești construită. Tu ai avut de-a face cu astfel 

de oameni, știi răspunsul întrebărilor mele, și într-un fel te invidiez pentru acest lucru. 

Mi e teamă de acuzațiile de falsitate ori fățărnicie. Chiar dacă m-am întâlnit de multe ori cu acestea, încă îmi e teamă. Pot 

îndepărta oaemeni atunci când își dau seama că nu mă cunosc cu adevărat, când își dau seama de faptul că m-am „prefăcut” cu 

ei. Se simt speriați de mine, de faptul că ei s-au arătat pe de-antregul iar eu doar am dat impresia, am arătat sentimentele 

doar uneia dintre persoanele care fac parte din mine, se simt trădați… dar ce pot face?  

Atât de multe întrebări aiurea ce mă sâcâie în ultimul timp, atât de multe încât câteodată le notez doar pentru a scăpa de ele 

din cap, de a putea găsi un răspuns, fiindcă în aceste momente îmi dau seama că poate sunt stricată, că ceva nu este în oridine 

cu mine. Mă gândesc la ce mi-ai spune tu, ce mă îndemni să fac sau tu ce ai face în această situație. Zâmbește! Îmi spui, lasă 

astfel de gânduri. Nu îți pierde vremea cu astfel de lucruri, nu ai timp! Trăiește drept cu cine vrei cât timp vrei! Poți fi oricine 

vrei, oricând! Asta mi te imaginez că spui, ori asta vreau să cred ca spui. Si așa voi face… M-ai auzit dragă noapte? Nu îți voi 

mai cădea în plasă de data aceasta. 

Lăsând șirul lung de întrebări la care sunt sigură că acum zâmbești cu o sclipire de înțelepciune în ochi când le citești, sper că 

ți-ai urmat visul și ai ajuns într-o companie unde lucrezi numai cu calculatoarele, unde te lași pierdută printre coduri și numere, 

ori unde întâlnești principia ale fizicii la fiecare mișcare a ta. Sper că ai o familie, că ești fericită, că nu te mai stresezi atât 

de mult pe cât o fac eu din fiecare lucru neînsemnat. Sper să fii fericită cu tine… 

 

Cu drag și plină de speranță, 

adolescenta Andreea… 
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Dragi părinți, profesori, în general, adulți, 

 

Probabil părerea voastră despre noua generație nu este una chiar bună. Ne considerați o „turmă de zombi”, cu ochii mereu în 

telefon, butonându-l non-stop, niște „ființe fără viață care par mai luminate la față când își au smartul în mână. „Luminate la 

față” mă refer la faptul că telefoane practic ne luminează fețele cu ecranele lor.  

 

Eu acum mă gândesc, este vina noastră că ne-am născut în perioada asta a tehnologiei? Răspunsul e nu. Tehnologia este viitorul, 

este normal ca noi să fim atrași de telefoane, laptopuri, tablete și alte lucruri, dar, într-adevăr, mulți exagerăm cu statul pe 

ele, inclusiv eu, petrec mult timp pe telefon, și acasă și la școală, și în acest moment când scriu această scrisoare îmi petrec 

timpul stând pe telefon.  

Nu-i vina noastră că atunci când lăsăm telefoanele ele ne strigă înapoi, „Nu mă lăsa!” „Continuă să mă butonezi!”,  

Iar nouă fiindu-ne milă de ele le luăm înapoi în mână. 

Dar lăsând gluma la o parte, voi, generația veche, ce ați fi făcut dacă v-ați fi născut în aceasta eră a tehnologiei? Sunt 

curioasă. Nu cred că n-ați fi făcut la fel ca noi, sau poate cine știe, dar după părerea mea, având în vedere și faptul că mare 

parte din voi folosiți destul de mult tehnologia ca și noi, nu vă dau prea multe șanse.  

Și să vorbim și despre faptul că atunci când vă cumpărați telefoane, nu mă refer la toți, tot la noi apelați că nu știți cum să le 

folosiți, că, dacă nu eram noi, țineați telefoanele de frumusețe. Hai că aici chiar am fost răutăcioasă. 

Problema voastră, de fapt, este că nu vă place că ne petrecem mare parte din timp pe telefoane.  
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Știți pe mine ce mă enervează cel mai mult? Faptul că ziceți că nu facem nimic și ne pierdem timpul degeaba. Nu e mereu așa. 

Acele telefoane câteodată ne învață și lucruri interesante, ne ajută să ne facem temele și multe altele.  

Telefonul are și aspecte pozitive. Cine ar fi zis, nu? Deci până la urmă nu tot timpul petrecut pe ele e pierdut. 

Sper să mă înțelegeți și ca părerea voastră despre noi să se schimbe. 

 

Cu drag,  

un reprezentant al generației tehnologiei. 
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Dragi părinți, 

 

Vă adresez această scrisoare pentru a vă arăta cum suntem cu adevărat, noi, „digital natives". Nu suntem așa cum ne 

considerați voi niște obsedați de telefoane și tot ce înseamnă tehnologie. În spatele acestor divece-uri noi avem suflet și avem 

nevoie de atenția voastră. Dorim să știți despre noi că suntem exact la fel ca voi. De ce pe noi ne considerați diferiți? Doar 

pentru simplul fapt că noi trăim într-o lume mai evoluată decât voi. Și voi ați trăit într-o lume mai evoluată decât părinții voștri 

și voi ați avut trendurile adolescenței voastre la fel ca și noi acum. Voi ați ajuns aici unde sunteți pentru că ați trecut prin 

toate etapele vieții: de la pantaloni evazați la fuste lungi sau scurte. Pe noi de ce ne criticați că am ajuns aici unde suntem? Ce 

este greșit dacă nouă ni se pare cool și ne simțim bine să ne îmbrăcăm în blugi rupți și bluze cât mai scurte? Nu hainele ne 

reprezintă pe noi, ci sufletele noastre. Avem așteptări de la voi, vrem să fim înțeleși chiar dacă uneori pentru voi este dificil și 

pentru noi este dificil să vă înțelegem toanele voastre de adulți sau concepțiile voastre despre viață. Vrem ca lumea în care 

trăim să fie mult mai deschisă spre noi divece-uri care ne înbunătățesc viata și să accepte mult mai ușor schimbarea, nu vrem 

să mai auzim faimoasa vorbă „pe vremea mea", vrem să devenim pe zi ce trece niște persoane mult mai bune, mai creative și cu 

mai multa sete de cunoaștere și pentru asta avem nevoie de înțelegerea voastră, dragi părinți. 

 

Cu mult drag și dorință de schimbare în bine,  

generația nouă. 
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Dragă nimic, 

 

Nu te-am mai văzut de când am deschis ochii. Eu știu cine ești, dar tu probabil ești prea ocupat neexistând ca să îți mai 

amintești cine sunt eu. Așa că am să îți reamintesc. Probabil că nu o să ajungi niciodată să citești asta, dar încă sper... Offf, 

vidule, de ce ne dai lumii numai pentru a ne lua înapoi? 

Sunt încă tânăr. Nu a trecut atât de mult de când am plecat din vidul infinit ce ești. Îmi amintesc cum îmi așteptam rândul, 

așteptam să fiu chemat la biroul plecărilor din gara spre chin.  

Am crescut frumos. Știu că nu îți pasă de ce fac acum, știu că m-ai trimis cu o misiune, că eu eram singurul care își putea 

aminti secunda -1. 

Dar știu și că m-ai mințit, mă simt privit, știu că mai sunt și alți oameni care au aceeași misiune, pe care i-ai amăgit, la fel ca pe 

mine, doar pentru a-ți prinde ție dușmanul. 

Nu am făcut mari progrese. Am văzut multe fețe asemenea celor pe care mi le-ai descris. Așa că va trebui să-mi asculți toată 

povestea, dacă o vei asculta... Când eram mic nu credeam că trebuie să caut. Aveam impresia că doar îmi imaginam misiunea, că 

nu existai. Până la urmă, ceea ce îmi ,,aminteam” eu era doar o lumină care acoperea întunericul. Îmi aminteam doar niște 

baliverne, o lumină îmi spunea că eu trebuie să omor criminalul ce-i va stinge văpaia, astfel omorând timpul. Cum putea cineva să 

îmi pună o astfel de datorie pe cap, mie, unui prunc? Și cum ar putea cineva să omoare... nimic? 
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Dar cu cât am crescut, cu atât am început să cred mai mult. Mergeam prin parcul de lângă blocul meu, ore în șir, și cât timp 

jucam fotbal mă uitam mereu în jur: dacă printre miile de fețe asemenea celei pe care mi-ai descris-o va apărea acel element 

distinctiv, acel vânt rece? 

Și am crezut de multe ori că am găsit ținta. Știu că vedem unul mereu, sprijinindu-se de blocul de țigani din aproprierea mea și 

uitându-se în gol, dar mereu înspre geamul meu. Credeam că am găsit răspunsul, dar era doar un boschetar. Aducea acel aer 

rece din cauză că dormea într-un boschet, iar privirea spre geamul meu era doar întâmplătoare. Cred... 

 

Am tot căutat. Eram obsedat de misiune, speram că mă va căuta acest spirit, pentru a mă termina, dar nu îl vedeam, nu 

simțeam aerul acela. Aveam suspiciuni, mereu mă loveam de acea față, dar de fiecare dată mă privea la fel de nepăsătoare 

încât simțeam că nu poate fi aia ținta. Poate până la urmă boschetarul era ținta, dar ce naiba, cine o mai vazut principalul rival 

al existenței dormind într-un boschet, are și povestea asta prestanța ei! 

 

Am trecut prin primară destul de nepăsător. Așteptam să mă găsească ținta pe mine, nu eu ținta, ca un vânător care aștepta 

ursul să se aproprie. Periculos și probabil letal. Nu îmi amintesc multe fețe care să-mi fi atras atenția pe atunci, știu doar că 

mă loveam uneori de mici rafale de vânt, dar ele dispăreau rapid. Nu mi-era frică de moarte, ci mi-era frică de eșecul misiunii 

și de... tine. 

 

Apoi am ajuns în gimnaziu. Mă gândeam din nou la țintă. Petreceam tot mai multe ore pe afară, căutând acel semn. Știam că 

practic căutam acul în carul cu fân, monstrul între 7 miliarde de oameni, însă credeam că nu m-ai fi trimis fix în acest mic 

orășel pentru ca ținta să fie ascunsă prin Pakistan. Cu fiecare zi care trecea mă simțeam mai  aproape de eșec, mi-era frică, 

mă simțeam la fel de liber ca revoluționarii sau ca studenții în timpul Mineriadelor. Știam că trebuia să găsesc ținta, dar mă 

simțeam neputincios. Eram doar un copil, trebuia să mă asigur doar că nu mă va prinde ținta pe mine. 

 

Am ajuns la liceu. Am intrat pe poarta școlii, și am simțit din nou acel fior rece din primară. Nu l-am mai avut de mult, în 

sfârșit se apropia ținta. Am tresărit din nou. Fiorul era din ce în ce mai puternic. Culmea, mi-era cald, simțeam cum flăcări 

ardeau în mine. Cred că erai tu, îmi dădeai un imbold de a înfrunta bestia.  
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Și atunci am văzut ținta. Acum am realizat că descrierea ta nu era de fapt așa sumară. Arăta exact așa cum îmi imaginam, 

înspăimântător de omenesc, de o urâțenie magnifică, dar ștearsă. Regăseam pe fața lui tot ce era rău în mine: gura mare, picuri 

de aroganță, lenea, dar mai rău decât toate, fața lui era întruchiparea fricii mele, întruchiparea eșecului. 

Am fugit. De asta îți spun că nu am făcut multe progrese, nici măcar nu știu dacă îl voi mai vedea vreodată. Îmi pare rău dacă 

te-am dezamăgit, fiindcă nu l-am prins acum. Promit că mă voi duce și îl voi demasca, îți pro ffafsff ffffffffffffffffa fsaffff 

Lhg 

Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjfdhdshjjjshfjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

Fgsahfhghhhhhhhhhhh 

Hf hfadhfhfhfh 
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20 mai 2019, Rm. Vâlcea 

Stimate domnule Florin Bican, 

 

Sper ca această scrisoare să ajungă la dumneavoastră. Nu prea știu cu ce să încep și cum să vă spun motivul scrisorii mele, așa 

că o voi face direct: vreau să fiu un personaj! 

Probabil vă întrebați: „La ce se gândește fetița aceasta?”. Să vă spun sincer, nici eu nu știu, dar sunt convinsă că vreau să fiu 

un personaj! Nu știu cui altcuiva să mă adresez în legătură cu această chestiune, căci tuturor li s-ar părea caraghios! Sunt 

convinsă că şi dumneavoastră credeți că e puțin caraghios! Nu vă condamn! Însă nici dumneavoastră sper că nu-mi condamnați 

dorința! Vreau să trăiesc! Așa că, am ales să fiu un personaj! 

Nu o să mai pierd vremea cu alte explicații, căci sigur v-am plictisit. O să încep să mă descriu. Cred că acesta este primul lucru 

în construcția unui personaj, nu? Stau de o oră în fața acestei foi şi nu știu cum să încep descrierea. Să scriu despre portretul 

meu fizic? Despre părul meu șaten şi ochii de un maroniu închis care nu reprezintă nimic impresionant pentru un personaj? Dar, 

în fond, nu asta contează, ci personalitatea mea! Dar și personalitatea, cum să o descriu? Cine sunt eu, mai exact? Un răspuns 

mult prea complex pentru mine! Sunt o ființă capabilă să simt și să relaționez cu tot ce e în jurul meu. Universul din mine este 

prea complicat să-l pot explora! Sunt un mister, o necunoscută a ecuației existenței, pierdută printre alte milioane de 

necunoscute. Și, totuși, deşi pierdută, am sclipirea mea proprie, rămân observabilă. La fel ca stelele! Când privești abisul 

întunecat al cerului, vezi milioane de stele, dar parcă nu e una la fel cu cealaltă! 

Așa vreau să fie și personajul meu! Cunoscut de toată lumea și totuși străin! O stea printre stele, pierdut și, totuși, simțindu-

se acasă. Un prizonier în propria ființă, hoinărind pe drumurile lumii din interiorul său. 
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Acum trebuie să-i dau şi o casă personajului meu! De când eram mică, visam să ajung pe Soare! Sunt o fire jucăuşă şi curioasă, 

iar Soarele a fost mereu ceva ce nu am putut înțelege! Credeam că eu şi Soarele ne completăm, căci eu eram o ființă rece, iar 

astrul ceresc mă umplea de căldură. Aşa că personajul meu va locui pe Soare!  Ştiu, sună imposibil! Dar în mintea mea totul se 

poate întâmpla! Sunt o persoană mult prea visătoare pentru a lăsa baltă dorința de a ajunge pe Soare. Așa, măcar personajul 

meu îmi va îndeplini visul! 

 

Aș dori să vă explic ce se întâmplă în locul numit „mintea mea”, căci ar fi mult mai ușor să construiți personajul fără să vă 

plictisesc eu cu această scrisoare! Dar, oricât de mult aș vrea, lucrul acesta este chiar imposibil, iar mintea mea este prea 

complicată chiar și pentru  mine!      

 

Mai am o rugăminte. Vreau ca personajul meu să cânte și să citească! Ce banal sună! Dar sunt două lucruri în care eu mă 

regăsesc și care m-au definit ca persoană. Prin muzică, pot să plâng, să râd, să simt fără să schițez nici măcar un gest. Iar, 

deoarece personajul meu trebuie să fie un călător, căci locuiește pe Soare, vreau să citească, pentru că și eu, la rândul meu, 

am călătorit prin cărți în toate locurile lumii şi dincolo de lume! 

Prin urmare, vreau să vă mulțumesc pentru că ați avut răbdare să-mi citiți această scrisoare copilărească și sper ca ființa mea 

şi tot ceea ce reprezint eu să fie de ajuns pentru o poveste uitată în timp. 
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21 mai 2019, Râmnicu Vâlcea 
Dragă Andreea, 

 

Scriu această scrisoare cu speranța că, peste câțiva ani, când ai trecut și prin facultate, o vei regăsi pe vechea Andreea și vei 

putea spune câ ai rămas aceeași fire aventuroasă și jucăușă. 

 

În cazul în care nu îți mai amintești cum erai în perioada liceului, pot să spun că erai deschisă și sociabilă, prietenoasă și de 

încredere. Câteodată țineai prea mult la părerile altora despre tine, însă acest lucru nu te-a oprit din a face lucrurile cum 

considerai că este cel mai bine. 

Erai o visătoare, cum sper că ai și rămas. Probabil acum stai într-o casă cu trei etaje şi 10 camere și cu o curte mare și 

frumoasă... cum ziceam, o visătoare. Poate te-ai apucat serios de Informatică sau chiar de volei, cum mereu ai vrut să faci.  

Sau, poate, viața te-a dus într-o cu totul altă direcție și acum lucrezi la generatorul de particule din Geneva! Abia aștept să 

văd unde o să ajungem, însă un lucru pe care  sper că nu l-am pierdut pe parcurs este imaginația care ne-a purtat departe de 

realitate chiar și în cele mai nefericite situații! 

Că tot a venit vorba de imaginație, încă iți mai cauți prințul pe un cal alb? Ştiu că mereu am fost încăpățânată și pretențioasă la 

această parte, cum cred că ai și rămas! Mereu mi-am dorit să țintesc sus, nu-i așa? 
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Știu că este ceva greu de realizat, dar sper că ți-ai păstrat prietenii, sau măcar că ai păstrat amintirile cu ei. Fiecare coleg, 

fiecare amic cu care te-ai înțeles, toți au avut un loc special în inima noastră, loc pe care cred că merită săîl păstreze. 

Cred că ai rămas la fel de copilăroasă, pentru că știm prea bine cât de bine te simți atunci când te cațeri sau te joci cu Vlăduț. 

Știu că înseamnă foarte mult pentru tine și că ai reuşit să îl înveți toate prostiile pe care le-ai făcut când erai de vărsta lui. 

Sper doar că v-ați distrat înainte de a realiza în ce bucluc ați intrat! 

Probabil că acum stai zâmbind în camera ta plină de postere cu Jonas Brothers, pentru că știu că obsesia pentru ei nu îți va 

trece niciodată, citind această scrisoare și amintindu-ți toate prostiile pe care le-ai făcut în copilărie și adolescență. 

Mai  știi când ai spart parchetul cu geamul? Sau când ai căzut de pe skateboard, doar pentru că nu ți-ai legat sireturile de 

lene? Măcar putem spune că nu am renunțat după ce aproape ne-am rupt glezna!  

Astea sunt amintiri pe care o să le purtăm cu noi toată viața, pentru că reprezintă momente în care, deși am trecut prin lucruri 

dureroase, tot am reușit să vedem partea plină a paharului! De aceea sper ca anii ce vin să nu te schimbe așa tare!  

Îmi doresc să nu uiți niciodată cine ești, cine am fost și nu renunța când lucurile nu merg cum vrei tu! Dacă am învățat ceva din 

toate momentele importante pe care le-am trăit este că nu îmi place să renunț, nici măcar atunci când nimic nu este în 

favoarea mea. Dacă totul pare prea complicat, dacă viața se îngreunează, știu că ai puterea să treci cu bine prin încercari și că 

vei reuși tot ce îți propui!  

Ai puterea să faci multe lucruri bune, să schimbi lumea! Singurul lucru de care mai ai nevoie este încrederea, pe care o vei găsi 

pe parcursul acestor ani! Știu că  nu vei dezamăgi și că nimic  nu îți va fi imposibil! 

 

Cu multă iubire și prietenie, 

Andreea... din trecut 
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Dragi părinți, 

 

Deși noi,tinerii din ziua de azi suntem numiți „digitali”, cu telefonul la ureche sau cu ochii pe ecranul lui, neatenți la ce  se 

întâmplă în jurul nostru și iritați atunci când incercați să ne distrageți din lumea virtuală pentru a fi mai  prezenți în cea reală, 

să știți că suntem constienți de ce se intamplă în jurul nostru.  

Deși și voi folosiți smartul poate uneori la fel de intens ca noi, doriți să ințelegeți de ce suntem atât de fericiți in micul nostru 

tarâm imaginar ce se află în câțiva centimetri. Vorbesc în numele meu și poate și în al celor ce se vor regăsi în aceste rânduri. 

Noi suntem „tinerii moderni”, tinerii anului 2019 ce incercăm să ne ascundem timiditatea sau frica de a comunica cu persoanele 

din jurul nostru prin intermediul telefonului. Dorim să ne ințelegeti fricile și să aveți încredere în noi. Dar cel mai important, 

dorim să petreceși timp cu noi, timp „față în față”. Simțim nevoia să vă avem alături, sa comunicăm cu voi, să ne putem exprima 

liber in fața voastră fără a fi criticați sau certați, să vă spunem problemele noastre cu speranța de a primi un sfat.  

In schimb primim indiferență, uneori  ne criticați pentru că  petrecem prea mult timp in mediul online. Dar să vă adresez și eu 

o întrebare, v-ați întrebat de ce? Aveți idee ce se întâmplă în viața noastră? Știți prin ce trecem, dacă suntem bine sau avem 

nevoie de ajutor? 

Tehnologia reprezintă viitorul. din acest motiv, Trebuie să acceptați conceptual de tehnologie și să vă adaptați acestuia, 

deoarece lumea si oamenii nu mai sunt „ca pe vremuri” cum v-ați exprima voi. Lumea se schimbă și noi odată cu ea.  
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Ni se pune des intrebarea „Care este scopul vostru în viață?” Răspunsul e complex. Scopul nostru este să ne adaptăm gândirii 

din ziua de azi, să fim în pas cu lumea în care trăim chiar dacă asta înseamnă sa purtăm blugi rupâi sau alte piese vestimentare, 

să ne facem prieteni cu care să putem comunica prin intermediul telefonului. 

Suntem „asaltați” zilnic de întrebări și păreri venite din partea rudelor, dar și a străinilor. Auzim zilnic la colțul străzii câte o 

femeie în vârstă ce șopteste: „Vai, dar ce blugi rupti ai!” sau „Stați toată ziua cu ochii în telefoanele alea și nu sunteți buni de 

nimic.”, însă dumnealor nu știu că poate în acea zi susținusem un examen pentru care am învățat luni intregi sau abia mi-am 

cumpărat un telefon nou  pentru că cel vechi se stricase în urmă cu trei luni.  

Sper că m-am exprimat clar și că  am reușit măcar puțin să vă schimb părerea despre noi. 

 

Cu drag,  

fiica voastră, Elena 
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Rm. Vâlcea, 20. 05. 2019 

Dragă Mihnea, 

 

Eu sunt Mihnea, tu, dar cu zece ani în urmă. Am ales să îți scriu o scrisoare ca să îți amintesc cum erai în trecut. În prezent nu 

s-a descoperit o modalitate de a călători sau de a trimite obiecte în trecut, deci nu mă aștept la un răspuns... 

Sunt un adolescent de aproape șaisprezece ani și învăț la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Rm. Vâlcea. Îmi plac științele, 

în special chimia, fizica si informatica, dar chimia este materia mea preferată. La cum se desfășoară viața mea în present 

probabil, când citești această scrisoare, ești student la o facultate cu chimia sau fizica printre materiile principale! Îmi place să 

citesc si să mă uit la filme si seriale de actiune.  

Nu mi place să memorez pagini întregi de teorie şi nenumărate formule fără să le înțeleg aplicabilitatea și legătura dintre ele, nu 

îmi place să trăiesc ca cei din alte generaţii, pentru că trebuie. Petrec mult timp cu prietenii şi colegii. Îmi place să fiu 

înconjurat de mulţi prieteni, chiar dacă, de multe ori, cu ei mă întâlnesc în mediul virtual. Am patru prieteni foarte buni cu care 

am fost coleg și în clasele mici. Sunt persoanele în care am cea mai mare încredere și sper că acum, când citești scrisoarea, 

sunteţi tot prieteni foarte buni! 

Un schimb de experiență minunat l-am avut cu bunicul, el a învățat de la mine să utilizeze tehnologia nouă, eu am învățat cum să 

privesc și să simt natura, cum să cunosc pietrele, cum să plantez și să am grijă de pomișorii din livadă, cum să iubesc păsările și 

animalele, sper că și bunicul încă ține pasul cu noile descoperiri! De la el am învățat cum să împletesc teoria cu practica, cum să 

pun pasiune în tot ceea ce fac, cum să-mi aleg prietenii şi să respect cuvântul dat!  
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Îţi mai aduci aminte de copilărie? Am fost curios de când mă știu si sper că şi tu ai rămas la fel! Mai ţii minte când, pe la trei ani, 

o întrebam pe bunica „Ce este vântul?”, „Cum putem ajunge pe lună?” , „De ce Moş Crăciun este om?”, „Cum s-au format 

pietricelele?”. Și de la ultima întrebare a pornit și dorința mea de a ajunge geolog.  

Marea a reprezentat la prima noastră întâlnire „o cadă mare cu scoici”, în care nu doream să intru. De grădiniță îmi aduc aminte 

cu bucurie, aici am învățat primele cuvinte în limba germană și au apărut primele hobby-uri, desenul şi bricolajul. Sper că mai ai 

colecția de picturi din camera mea! 

Mi-a făcut plăcere să-ți scriu și să-mi retrăiesc amintirile. 

 

Eu, cel de acum... 
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Dragă Stanislavsky, Dragă Constantin. Dragă Costea.  

Dragă tu, 

 

Piatra sub care am trăit eu stă sprijinită de cele două volume ale tale ce ar trebui să stea la căpătâiul fiecarui actor care se 

respectă. Le-am cumpărat anul trecut. Mama mi-a reproșat că sunt scumpe, dar ea a fost cea care mi-a cumpărat a doua carte. 

Cu toate astea, mi-e frică de piatra care o să cadă peste mine și o să mă zdrobească dacă o să iau cărțile să le citesc. Mi-e 

frică să nu cadă și să mor. Mi-e frică să nu urlu de durere și să nu dispar de tot. Mi-e frică, dar știu că odată cu piatra asta 

peste viața mea, o să trec prin pământul de sub picioarele mele și o să înțeleg viața mai bine. O să caut să renasc prin ce ai 

scris tu trăind și jucând. 

 

Mereu mi-am dorit să am un teatru în curte. Recunosc, niciodată n-am visat a fi Dumnezeul actorilor, dar am vrut să trăiesc și 

să cresc cu tine. Cred că ai fost un om minunat care a pus bazele unor virtuți teatrale eterne.  

Relația mea cu tine e una încă la început de drum. Îți citesc capitol cu capitol primul volum intitulat „Munca actorului cu sine 

însuși”. Subliniez și scriu pe ea de fiecare dată când, citind, găsesc ceva ce nu cunosc. Și e plin de însemnări. Fac pauze. Lungi 

și dese. Mi-e greu să te citesc pe tot o dată pentru că ești mult și ești greu. Copleșitor, mai degrabă. Și mi se umplu ochii de 

„vai de mine, incredibil” și inima îmi bate mai tare. 
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M-am cunoscut cu tine într-o manieră timidă – îți auzeam numele, din când în când, pe buzele profesoarei mele de teatru: „Așa 

a zis Stanislavsky. Asta e metoda lui.”. Cam atât țin minte de atunci. Abia dupa mai bine de un an, într-o excursie la Sibiu, la un 

atelier cu o decană a facultății de teatru din oraș, te-am cunocut cu adevărat. Ai fost prezentat ca un mini-zeu care avea 

teatru în curte (m-a fascinat total acest lucru), care repeta și construia spectacole la el în sufragerie, care a dat naștere unui 

cu totul și cu totul alt stil și mod de lucru în lumea teatrală. Că tu când joci, nu te prefaci. Tu când joci, cauți în tine un 

moment în care te-ai simțit trist, fericit, frustrat sau altfel, și-l transpui în momentul prezentului, pe scenă, dându-i o piele 

autentică și originală, dar în același timp, foarte  important, și credibilă personajului tău. 

 

Am fost la tine acasă. Era o zi incredibil de rece la Moscova. Ningea greu și părul meu era desprins și-și făcea loc afară, ici și 

colo, pe sub căciulă. Tocmai ce mi-am luat o căciulă dintr-acelea șmechere și călduroase, specifice Rusiei. Ningea cu fulgi mari 

ce se blocau toți în fularul meu cel roșu. M-am asortat cu țara, care nu ardea, ci ningea, și m-am îmbrăcat bine. Ningea și iar 

ningea. De la Teatralnaya am mai mers câteva stații de metrou, și prin nămeții decembriei am sosit la casa ta. Am rămas mută 

de emoție. Vizita a fost un moment atât de important pentru sufletul și mintea mea, că-mi era imposibil să mă manifest în acel 

moment. Eu m-am îndrăgostit iar și iar de tine, de teatrul tău, de realitatea și firescul lucrurilor explicate la Moscova și 

descrise în carte. M-am îndrăgostit.  

 

Eu mă îndrăgostesc des. Toți băieții de care m-am îndrăgostit vreodată se scaldă în drag. Toți fac poze. Toți sunt actori. Toți 

cântă. Toți băieții de care m-am îndrăgostit vreodatăscriu poezii. Toți dansează. Toți zâmbesc doar pentru ei și toți 

îndeplinesc criteriile inexistente ale febleților mele. Toți au gropițe în obraji. Eu mă îndrăgostesc des. Toți băieții de care m-

am îndrăgostit vreodată se complac în zona dintre mine și mine. Toți au un loc special în rândurile scrise dintre coastele mele. 

Dar niciunul dintre „toți” nu s-a înduplecat să-și aplece nasul la distanța dintre ochi și ochi. Dacă o făceau, nu mai rămânea 

niciun băiat de care să mă îndrăgostesc.  

 

Dragă Costea, eu mă îndrăgostesc des. Eu aș putea s-o joc pe Julieta de 15 ori pe zi și tot o să mai am putere în mine să mai 

mor măcar o dată. Dar, ultima dată când m-am îndrăgostit, am fost dată peste cap puțin. Eu știam că nu ești nici primul, nici 

ultimul care a inventat metode de actorie. Și știam că mai există și alții ca tine, și alte metode de actorie. Dar niciodată nu am 

spus-o cu voce tare și niciodată nu am auzit-o concret din gura cuiva. Până acum o săptămână când un actor mi-a spus că el nu e 
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învățat cu tine. Că el îți știe metoda și că a mai folosit-o, însă lui îi place să lucreze mai mult cu metoda lui Diderot sau a lui 

Brecht.  

 

Mi-a fugit pământ de sub picioare. Nu neapărat pentru că el nu folosea metoda ta, ci mai degrabă fiindcă folosea alte metode 

și juca atât de bine. Așa că îndrăgosteala mea a dus la o decepție combinată cu frustrare combinată cu confuzie combinată cu 

„ce? nu pot să ced că am trăit fericită în ignoranța mea atâta timp, eu așa-zisa mare fană a teatrului”. Mi-a fost rușine de 

mine și de tine și de Diderot și Brecht, săracii, care n-au nicio vină. Și nici tu.  

Așa că m-am pus și am căutat, am citit, am ascultat, am întrebat. Și încă o fac. Încă încerc să înțeleg multe lucruri și mi-e sete 

de mai multe. Simt că tot nu știu nimic. Dar caut. Și o să continui să caut și să-mi fie rușine că mi-a luat așa mult timp să 

găsesc și să am propriile mici revelații. O să încep și să mă bucur de fiecare victorie, oricât de mică ar fi ea.  

 

Mulțumesc că ai existat și mulțumesc că încă exiști, 

Miruna Gabor 
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Dragă bunicule, 

 

Ți-am scris această scrisoare ca să-ți amintești de mine (pentru că memoria ți-a zburat, din păcate) 

Eu, nepotul tău cel năzdravan, acum sunt adolescent. Mi-am dat seama ca îi semăn mult lui tati, sunt foarte glumeț și pus pe 

șotii. Toată ziua mă gândesc cum să fac noi glume prietenilor și colegilor mei. Mai nou urmăresc un serial amuzant (M*A*S*H) 

de unde mă inspir. Deși poantele mele nu sunt întodeauna potrivite, nădăjduiesc că, în timp, vor deveni mai fine. Fac mereu 

glume pe seama lui mami și ea se necăjeste. Odată, în tabară cu cortul, i-am trezit pe toți în mijlocul nopții cu o bubuitură 

înfiorătoare. Aruncasem o doză de spray în focul de tabară. Cristian, fratele meu mai mic, îmi calcă pe urme și sunt mândru de 

asta. La Kaufland a declanșat alarma de incendiu.  

Cânt la pian de când aveam opt ani. Deși nu mai exersez zilnic, încerc să repet cât de des pot. îmi lipsesc concursurile și 

sentimentul victoriei, dar din păcate acum nu mai am timp. Îmi plăcea mult să cânt jazz și sper că voi putea relua vreodată 

pregătirea. Am frânt cele mai multe inimi cu Nocturna lui Chopin. La unul dintre recitaluri am fost prezentator si mami m-a 

obligat să port papion și sacou. Mai nou încerc să învăț să cânt la pian melodiile trupei Queen, ca urmare a vizionarii filmului lor. 

Referitor la sporturi, deși nu sunt un mare sportiv, cum ai fost tu în tinerețe, îmi place foarte mult să merg cu bicicleta, mai 

ales pe munte, în padure. Intenționez să particip la concursuri în viitorul apropiat, după ce împlinesc 14 ani. Am o bicicletă la 

care meșteresc toată ziua și în care am investit toată bursa de la școală. Sunt foarte mândru de ea, dar mereu e ceva de făcut 

și de schimbat pentru a o îmbunătăți. Odată, când eram la munte (ne place să mergem la Cheia), voiam să fac o coborâre prin 

pădure, în afara traseului marcat. Dar o cracă despre care cred că mă iubea foarte mult, mi-a sărit în față și m-a trimis să mă 
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prezinte tatălui ei, copacul. Încerc să fac o figură nouă cu bicicleta, în urma căreia mă julesc mereu pe picioare, dar sunt 

convins că în curând voi reuși dacă voi mai avea picioarele și bicicleta întregi.  

Ca adult, visez să îmi cumpăr (dacă voi mai găsi) o mașină de teren ARO și să o pregătesc pentru concursuri de off-road, la fel 

cum a facut tati acum cațiva ani, când Cristian era „pe masa de asamblare”. Am fost foarte emoționat când tati a caștigat 

concursul de off-road de la Întorsura Buzăului.. 

O altă pasiune descoperită într-o tabără este fotografiatul. Vara trecută am fost cu câțiva prieteni într-o tabără cu tematică 

de fotografie, unde mi-am întâlnit iubita și pasiunea. De atunci sunt nedespărțit de aparat la toate evenimentele. Îi bat mereu 

la cap pe mami si pe tati să îmi cumpere un program de editat fotografiile, dar ei nu ma ascultă. De curând am descoperit că 

tati ascunde în dulapul lui cu comori un aparat SLR (Single Lens Reflex), cu film,  pe care mi l-am însușit. Am cutreierat tot 

Bucureștiul ca să cumpăr un film foto. Dezamăgirea a fost însă mare, când mi-am dat seama cât de greu este să faci poze fără 

să vezi rezultatul pe loc. Mami îmi spunea că tu făceai și developai filme acasă, pentru că aveai echipamentele necesare 

developării și procesării fotografiilor. Fotografiatul m-a adus mai aproape de colegii mei cu care am descoperit noi subiecte 

comune de conversație. Mă tentează să urmez facultatea de arte vizuale și fotografiat, dar înca nu sunt hotărât. Probabil că 

nu voi fi hotărât nici la 18 ani. 

De la școala nu vreau sa îti spun nimic, că mă bat suficient la cap mami si tati.Cea mai mare pasiune a mea, pe care o am de la 

zece ani, este robotica. De mic mi-a plăcut să mă joc cu LEGO (dacă ar fi să adun toți banii cheltuiți pe LEGO, cred ca aș putea 

sa îmi iau o casă). Inițial cursul de robotică era legat de jucăriile și roboțeii de LEGO, dar pe măsură ce evoluez ajung la etape 

avansate, la concursuri de lupte între roboței. Profesorul de robotică, pe care îl admir foarte mult tocmai m-a înscris la  

„Școala de vară de știință și tehnologie” de la Măgurele, organizată de Institutul de Științe Spațiale (ISS) si Institutul 

Național de Fizică a Pământului (INFP). Sunt foarte fericit pentru că programul este, de fapt, destinat elevilor de liceu. Acum 

câțiva ani am fost la un concurs de robotică în Varșovia, unde mi-am făcut prieteni noi. A fost frig afară și nu prea am vizitat 

orașul. Anul acesta am reușit să obținem premiul I la o categorie și premiul V la clasamentul general. Una dintre probele de la 

concurs era sa formăm din corpurile noastre un obiect, iar noi ne-am unit pentru a face un frigider. Față de acum câțiva ani, 

am evoluat mult ca echipă, iar acesta este și scopul concursului, ca membrii echipei să colaboreze. Ce bine e să fiu liderul 

echipei!  

 

 Știu că vor mai urma schimbări, dar deocamdată ăsta sunt eu, cu bune și cu rele. 

         Cu drag, nepotul tau iubit, Teo 



Scrisori prin e-mail 

131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragă cititorule, 

 

Este ușor să arăți cu degetul. Este ușor să-i cataloghezi pe ceilalți... dar te-ai gândit vreodată să te pui în locul nostru? 

Probabil te întrebi și tu, de foarte multe ori, precum o fac și eu, de ce nu avem timp să realizăm într-o zi tot ceea ce ne-am 

propus… cred că am găsit cauza. 

Tehnologia. Foarte multe probleme vin odată cu deprinderea pasiunii pentru tehnologie. O consider o dependență de care, 

probabil, sufăr și eu. Sunt momente în care simt nevoia să deschid telefonul și pur și simplu să mă uit pe social media. 

„Pierdere de vreme” îmi răsună instant în cap, dar nu îl închid. Continui să stau degeaba. Tehnologia este o altă dependență pe 

lângă alcool sau fumat, dar, cu siguranță, nu la fel de gravă, cel puțin, nu încă. Chiar dacă sunt conștientă că nu este absolut 

deloc benefică, în formarea mea ca om, eu tot îmi petrec timpul în care aș putea ieși afară sau să citesc o carte, pe telefon. 

Știu că nu e bine. Dar continui. Am sesizat că de multe ori îmi verific telefonul din reflex, adică deja acest lucru a devenit o 

rutină. Nu plec de acasă fără telefon. Dacă nu îl am lângă mine, simt imediat că lipsește ceva. Cam acesta este impactul pe care 

îl are tehnologia asupra mea. 

Dacă nu te consideri sau nu faci parte din generația mea, îți voi spune ce aștept eu de la tine. Nu te lua după noi. Vei deveni ca 

noi. Frustrat să dai refresh paginii de Instagram, chiar dacă au trecut doar cinci minute sau să stai ore în șir cu telefonul 

lângă tine, doar ca să numeri câte like-uri ai la o postare nouă. Crede-mă. Nu vrei asta. Este frustrant. Mai nou, tehnologia este 

o necesitate. Dar ai grijă să nu abuzezi de ea. Chiar dacă îi vezi pe toți făcând asta, nu te lua după ei. În schimb, îți propun să 

citești o carte. Fă o plimbare prin parc. Du-te și vizitează o rudă mai îndepărtată, arată-i că îți pasă. Fă o călătorie. Fă-ți 

prieteni noi. Pentru că după aceste experiențe, rămâi cu ceva. Lasă-i pe alții să rămână fără baterie.   
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Probabil te gândești la întrebarea: Cine e ea să îmi dea mie indicații?” Te înțeleg. Poate că nu sunt eu persoana potrivită să îți 

dau sugestii, dar  ia-mă ca pe un caz eșuat în lupta cu tehnologia. Învață de la mine. Oricum, să știi că nu mă dau nici eu bătută. 

O să încerc să scap și eu din lanțurile lumii virtuale și să mă bucur de viața care mi-a fost dăruită. 

Dacă ești deja căzut în această capcană a Internetului, nu te da bătut. Luptă și vei reuși. Nu există nu pot, ci doar nu vreau. 

Până la urmă, tot tu ești mai puternic decât o simplă bucată de plastic. 

Chiar dacă nu prea am timp liber, chiar și pe acea fărâmă mi-o irosesc. Interesul meu a fost cu ceva timp în urmă dansul. Am 

renunțat, pentru că nu mai aveam timp. Dar acum, în timp ce scriu asta, mă tot gândesc, oare cât timp aș avea pentru dans dacă 

aș elimina telefonul, laptopul și televizorul din viața mea? Cu siguranță, destul încât să îmi continui pasiunea. 

Sper din tot sufletul ca peste 20 de ani, să nu am de-a face cu tehnologia. Nu vreau ca viitoarea mea meserie să fie bazată pe 

un calculator sau să depindă de acesta. Îmi doresc o meserie în care să relaționez cu oamenii și să pot să îi ajut să se înțeleagă 

pe ei înșiși. Îmi place să fac oamenii să fie fericiți. Simt atunci că am un scop. Scopul meu în această lume. Că am reușit să fac 

acea persoană să se simtă bine în pielea lui și să fie mândru de cine este. Până la urmă, tehnologia este opusul acestui 

sentiment. Ea te face mereu să te compari cu ceilalți. Să te îndoiești de cine ești. Să îți fie rușine de tine.  

Așadar, sper că în aceste rânduri am reușit să te conving măcar pe tine  pentru că eu nu am reușit încă − să încerci să renunți 

la Internet pentru o zi. Încearcă. Știu, nu e ușor. Dar merită încercat. Iar pe cei care arată cu degetul și iau în derâdere 

„obsedații” de telefon, îi sfătuiesc să se oprească, să lase mâna jos și să fie alături de acea persoană. Să își petreacă timpul cu 

ea, încât aceasta să nu mai simtă nevoia să piardă vremea. Bucură-te de momentele petrecute cu ceilalți, pentru că nu vei ști 

niciodată dacă nu cumva acelea vor fi ultimele. 

 

Aștept să aflu îmbunătățiri! 

Succes! 
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Dragă doamnă profesoară, 

 

Această generație constă în numeroase moduri de gândire. Blugii rupți si butonatul pe stradă sunt o rutină a majoritatea 

copiilor. Sincer să fiu, mi se pare o pierdere de timp, dar trebuie să mă adaptez pentru a reuși să comunic cu nativii digitali. 

Dacă ești tipul/tipa cu o carte în mână pe o bancă nu vei avea o relație bună cu toți. Da, cititul este foarte benefic, dar 

generația noastră preferă să deschidă o rețea de socializare. Acum, voi răspunde la întrebări. 

Cine sunt? Eu sunt Leo, am 16 ani, sunt un elev simplu, un copil care visează, totodată un copil care folosește telefonul mobil în 

scopuri benefice sau pentru a verifica mesajele de pe rețelele de socializare. 

Nu cred că m-aș ține de promisiune dacă aș spune că voi renunța la telefonul mobil pentru două zile. Rutina mea constă în 

trezire si apăsarea imediată pe ecran pentru oprirea alarmei. La zece secunde, iau telefonul în mână și deschid lumea virtuală. 

Probabil că dacă aș renunța la aceste obiceiuri, viața mea s-ar schimba radical. Aș comunica cu oamenii de pe stradă, aș merge 

cu prietenii la joacă și aș percepe lumea altfel. Dar atunci când mă voi găsi cu amicii nativi digitali, aceștia mă vor considera un 

om din epoca de piatră.  De aceea trebuie să mă adaptez și să acționez ca toți.  

Ce am dori să știți despre noi? Am vrea să înțelegeți că nu putem renunța la telefoanele mobile, deoarece suntem dependenți 

de acestea. Nu știm să comunicăm cu lumea direct, nu înțelegem cum înaintea generației noastre s-a putut trăi fără telefoane 

și nu am reuși să ne adaptăm într-un interval de timp scurt dacă telefoanele ar dispărea. Consider că telefoanele au efect 

negativ asupra noastră, cum ar fi captivarea atenției atunci când suntem pe stradă, ceea ce duce la posibile accidente. Prin 

urmare, ar trebui să limităm utilizarea tehnologiei.  
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Ce aștept eu de la dumneavoastră? Aștept cu nerăbdare să ne scoateți din lumea virtuală, să ne învățați cum să trăim fără 

telefoane. Să renunțați la a cumpăra tablete copiilor. Dacă nu am avea aceste lucruri ale celui de jos, totul ar fi mai frumos. Da, 

îmi doresc ca această invazie a telefoanelor mobile și a calculatoarelor să fie învinsă. Dar nu va fi prea ușor. Mai sus am spus 

că suntem dependenți, dar asta se poate rezolva. Nu știu câți copii gândesc ca mine, dar aș dori să am susținere. 

Cum mă văd peste zece sau douăzeci de ani? Aș vrea să vorbesc despre cum văd lumea peste zece sau douăzeci de ani. Probabil 

telefoanele încă vor fi la putere, fiecare om încercând să fie mai sus doar prin intermediul telefonului, nu al gândirii. Nu m-aș 

mira dacă vom fi înlocuiți de roboți o mare parte. Nu vreau sa jignesc, dar unii oameni chiar nu își doresc să utilizeze puterea 

creierului. Roboții vor face mult mai bine treaba în locul nostru. Ei nu vor avea nevoie de pauze, cum avem noi, nu vor cere apă 

sau mâncare, vor putea munci la orice oră, iar angajatorul nu le va plăti salariul. Avem deja multă tehnologie care face treaba 

în locul omului, dar aceasta va lua amploare în scurt timp, deoarece oamenii nu sunt informați. 

Cum aș vrea să fie lumea în care trăiesc? Când ma gândesc la această întrebare sunt trist. Știu că lumea nu va fi niciodată pe 

placul meu. Aș vrea ca lumea în care trăiesc să conțină doar oameni pozitivi, toleranți, care nu recurg la violență. Aș dori ca 

atunci când ies cu prietenii la un suc, să nu scoată telefoanele mobile, așa cum se întâmplă mereu. Aș dori ca tehnologia să nu 

ne mai controleze. Lumea să comunice fără intermediul telefoanelor mobile. Ce scriu acum nu cred că se va întâmpla, dar visez... 

 

Elevul dumneavoastră, 

Marius 
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28 mai 2019, Ploieşti  

Dragi părinţi, 

Vă adresez această scrisoare pentru că am impresia că nu mă cunoaşteţi îndeajuns de bine. Desigur, nu contest faptul că port 

blugi rupţi. Vreau să vă spun cu asta că moda s-a schimbat. Acum nu se mai poartă pantaloni de stofă, pălărie sau haine largi 

care să nu ne pună corpul în evidenţă.  

Totul a evoluat de la modă până la tehnologie. Dacă pe vremea când eraţi adolescenţi televizoarele erau alb-negru şi nu existau 

telefoane mobile, ci doar telefoane fixe, care se găseau nu în fiecare familie, acum tehnologia a evoluat făcând posibilă 

comunicarea la distanţe mari, telefoanele moderne şi din ce in ce mai prezente în vieţile noastre.  

Să aştepţi săptămâni sau chiar luni până când o persoană să îţi răspundă la o scrisoare mi se pare exagerat. Nu înţeleg cum voi 

aţi putut comunica prin această metodă, acum totul s-a simplificat datorita internetului.  

Mamă, dacă tu l-ai cunoscut pe tati la serviciu, eu aş putea să îmi găsesc jumătatea pe reţelele de socializare. Ştiu că vi se 

pare ciudat, dar aşa cum voi ieşeați la club pe noi stăm pe smartphone. 

Îmi doresc să ştiţi despre mine că sunt un copil ambiţios şi un copil care are potenţial. Interesul meu este să vă fac mândri că 

sunt fiul vostru şi să fac multe lucruri prin care aş putea să vă fac fericiţi. Peste zece ani mă văd la facultatea de medicină, 

îndeplinindu-mi visul de a fi medic, iar peste douăzeci de ani mă văd însurat şi cu copii dându-le educaţia pe care şi eu am 

primit-o de la voi. Vă sunt recunoscător pentru educaţia pe care am primit-o şi pentru faptul că ati muncit pentru a nu duce 

lipsa de nimic. 

Cu drag fiul vostru,  

Robert 
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Dragă bunico, 

 

Irina din viitor mi-a spus să-ți zic că-mi pare rău. 

Cine sunt eu, bunico? Ai să-mi spui că sunt nepoata ta iubită, iar apoi m-ai întreba dacă mi-e foame pentru a zeceaa oară. Mi-ai 

spune să scot ochii din telefon și să mănânc, deși știu că pot să stau cinci minute fără el. M-ai întreba de două ori același lucru 

despre Urzeala tronurilor, crezând că nu mă interesează, deși urechile mele sunt în continuare numai pentru tine. M-ai striga 

din bucătărie și ți-ai da seama că nu te aud pentru că am căștile în urechi. Ai repeta că te simți singură, deși mereu îmi fac 

timp pentru oamenii cu adevărat importanți. Mi-ai spune că nu mă crezi și ți-aș da peste nas cu visul meu de aseară:  

M-am întâlnit cu Irina din viitor, bunico, și mi-a spus să-ți zic că-mi pare rău.  

Dar nu înainte să îmi aducă aminte cine sunt.  

Sunt nativul digital care într-o zi de vacanță își supără părinții pentru că stă numai pe calculator. Sunt adolescenta care, deși 

pot exista 100 de alte lucruri de făcut, va alege prima dată tehnologia. Sunt copilul care o să se plângă, fără rost, de o durere 

de cap la sfârșitul unei zile după atâtea filme vizionate. Sunt eleva care nu rezistă să nu se mai uite încă puțin pe telefon în 

timpul orelor. Sunt nepoata care poate neglija dorința rudelor mele de a vorbi cu ea.  

Dar încerc să fiu și alte lucruri, bunico. Sunt eleva care folosește internetul pentru a accesa cât mai repede sinonimele ce 

trebuie învățate pentru Facultatea de Drept. Sunt prietena căreia îi place să țină pozele de pe telefon ca amintiri. Sunt fiica 

care lasă telefonul 20 de minute pentru a coborî jos ca să vorbească cu părinții ei proaspăt veniți de la serviciu. Sunt nepoata 

care, odată cu mâncarea pusă pe masă, lasă telefonul jos pentru a mai vorbi și cu bunica ei. Sunt ruda care-și ajută nașii cu 

Word-ul sau Facebook-ul, de câte ori îmi cer. Sunt adolescenta care mai iese și la o plimbare cu familia într-o zi însorită. Sunt 
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copilul care mai lasă telefonul jos în schimbul unei cărți bune, chiar dacă acest lucru îi poate uimi pe cei apropiați. Sunt fata 

care încearcă să găsească un echilibru ca nativ digital. 

Dar întrebarea „Cine ești? Ce vrei să ajungi?” pe care ne-o pun toți adulții, bunico, de când suntem mici, nu ne va determina, 

când creștem, să vorbim despre cine suntem la suprafață. Nu ne va mai determina să le facem pe plac adulților, să le arătăm 

câte lucruri greșite sunt la un nativ digital, ignorând toată voința noastră de a scoate la iveală pe cele bune. Întrebarea 

aceasta ne va provoca, odată cu vârsta, să sărim treapta la o altă întrebare des întâlnită: „De ce sunt eu?”. Ne îndeamnă să ne 

întoarcem la „rădăcinile” ale căror ramuri se înmulțesc pe zi ce trece, făcându-ne cadou de fiecare dată o revelație: Acolo nu 

există nicio entitate, ci doar nelimitata recunoaștere a propriului tău eu ca fiind inseparabil de tot ce-l înconjoară. Indiferent 

de când ne-am născut și de cât de greu am fi de înțeles, suntem la fel la bază. Ești liber. Ești întreg. Ești infinit. Tu ești 

atenția, iar atenția e conștiința. Ești o energie în Univers. 

Iar aceste lucruri esențiale, ni le spuneați de mici, bunico. Tu și restul familiei. Numai că noi eram prea ”ocupate” să ascultăm. 

Noi, nepoatele tale, eram prea ocupate să ne dăm seama mai devreme că poți alege o identitate măruntă, care are în centrul 

convingerilor sale neputința de a înfăptui lucruri mărețe sau poți alege o identitate strălucitoare, în acord cu cel mai înalt 

potențial personal. Poți fi orice și chiar mai mult de atât. De aceea, sunt ceea ce cred eu despre mine și astfel, creez o 

realitate. Eram prea ocupate să știm că încrederea în sine e mai importantă decât un număr de like-uri pe Instagram. Eram 

prea ocupate să înțelegem că mintea umană și inteligența emoțională sunt mai importante decât niște note de 10. Eram prea 

ocupate să ne dăm seama cât te dezvoltă o carte, în comparație cu o aplicație în care desenezi pe tabletă. Eram ocupată. Dar 

cu vârsta am început să fiu mai liberă și să observ, bunico. Să fiu un nativ digital care înțelege că trebuie să caute un echilibru 

în viața aceasta. 

De aceea am avut acel vis, bunico. De aceea m-am trezit determinată să-ți scriu. Să-ți răspund la întrebare cum se cuvine. Cine 

sunt eu? Eu sunt Irina Mladin, împlinesc 18 ani, trebuie să nu uit să pun jos telefonul și o să devin judecător. 

Nu. Cine sunt eu? Vocea Mladin care face o diferență în această lume. 

Cine? Care luptă pentru drepturile omului și luptă împotriva ignoranței. Care iubește viața. 

E mult prea simplu. Cine sunt eu? 

Eu sunt cineva.  

Și mai important, bunico: Eu voi fi Irina din viitor, dar deja împăcată că ți-am spus cu toată inima că îmi pare rău. 

 

 



Scrisori prin e-mail 

139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lecturiada 2019. Istoria unui posibil viitor 

 

140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragă copile, la fel de pasionat de dans ca mine, 

 

Viața ta și a părinților tăi se învârte în jurul pasiunii tale,  eforturile sunt enorme, dar ce mai contează atunci când sufletul tău 

râde de bucurie, iar părinții îți citesc fericirea în ochi!. Însă ce se întâmplă în sufletul unui părinte atunci când pe obrazul 

copilului curge o lacrimă de dezamăgire?! Lumea lor e distrusă. 

O să îți povestesc puțin despre mine, poate așa vei înțelege mai bine cât de crudă este viața. 

Povestea mea începe într-o vară, acum mulți, mulți ani.... pe când aveam doar 7 ani și am pășit pentru prima oară în sala de dans. 

Eram atât de emoționată, visul meu începea să se contureze încetul cu încetul în fiecare zi în care mă aflam acolo. După 

săptămâni întregi de muncă am ajuns și la primul meu concurs, unde am câștigat o medalie. Nu îmi venea să cred că îmi aparține, 

iar spre amuzamentul părințilormei mă trezeam noaptea că o luam în mână ca să mă asigur că nimeni nu o să mi-o ia înapoi. 

Anii au trecut, premiile au început să vină în număr din ce în ce mai mare, împreună cu dezamăgirile. Da, greu de crezut că acolo 

unde există dăruire, există și dezamăgire, dar acesta este un lucru important pe care îl înveți din sport. Înveți să mergi mai 

departe și să te ridici ori de câte ori cazi, se întâmplă de multe ori să vrei să renunți, e normal, e greu să tragi de tine până la 

epuizare, e greu să știi că meritai mai mult, dar, din păcate, erau alții care trebuiau să fie în locul tău, da, e greu să trăiești o 

asemenea viață, dar nu renunți pentru că faci ceea ce îți place. 

Nimic nu se compară cu sentimentul pe care îl ai atunci când ești pe podium, lumea te aplaudă, iar imnul țării cântă pentru tine, 

pentru acest lucru trăiește fiecare sportiv, este ceva minunat, sunt sigură că asta îți dorești și tu și sunt sigură că vei reuși. 
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Punând atât de multă pasiune într-un singur lucru și dedicându-ți tot timpul, vei avea multe de câștigat, însă nu uita niciodată 

că mereu în viață va trebui să faci alegeri și să renunți la ceva, iar în acest caz vei renunța la copilărie și la prieteni. Nu puține 

au fost dățile în care am renunțat la petreceri, zile de naștere doar pentru a merge la antrenament, însă eu mi-am asumat 

acest lucru și niciodată nu am regretat alegerile pe care le-am făcut. Vor fi și multe momente în care vei fi marginalizat din 

simplu motiv că ești diferit, ai alte obiective, că ești mult mai matur pentru vârsta ta sau din cauza faptului că îți ocupi timpul 

cu altceva. Aceste lucruri ne afectează de multe ori, de multe ori ne așteptăm ca oamenii să aprecieze pasiunea noastră, dar 

nu mereu e așa cum vrem, ci dimpotrivă sunt oameni care vor vrea să te descuraje, îți vor spune că dansul nu îți poate oferi 

niciun viitor, dar tu nu trebuie să îi asculți, trebuie doar să îți continui drumul pe care ai ales să mergi. Vei realiza că ai făcut 

alegerea potrivită doar atunci când te vei uita în spate și vei vede că ai reușit să realizezi o mulțime de lucruri la o vârstă 

fragedă. 

La un moment dat totul se termină, mai repede sau mai târziu. Probabil e cel mai dureros moment, dar poate fi și cel mai 

frumos. Este miraculos să realizezi că totul în viața ta s-a întâmplat cu un rost, că totul s-a terminat doar pentru că ai reușit 

să iei tot ce a fost mai bun și ești pregătit să mergi mai departe și să descoperi lucruri noi în viață. După ceva frumos va veni 

ceva și mai frumos!  

Îți doresc mult succes și multă putere pentru a ajunge acolo unde îți dorești, și nu uita voi fi cu ochii de tine! 

 

Cu drag, 

Olivia care a fost nevoită să renunțe la dans 
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Rm. Vâlcea, 19 mai 2019 

Draga mea... viitoare Eu, 

 

Îţi scriu acum, în viitorul tău trecut, pentru că nu sunt în totalitate mulţumită de propriul meu trecut. Sunt sigură că la vremea 

la care vei citi aceste rânduri, vei fi înţeles deja multe lucruri în legătură cu mine, adică vechiul tu. Poate tu nu mă vei mai 

considera ciudată aşa cum mă consider eu acum. Poate ţie chiar îţi vor plăcea amintirile mele, deşi sunt sigură că vei avea 

propriile tale amintiri şi sper că vor fi mult mai frumoase! 

Nu ştiu ce să îţi spun despre mine, pentru că, probabil, ştii deja totul. Te rog doar să nu te consumi prea tare citind aceste 

lucruri, erai mică atunci când le-ai scris şi nu ştiai tot ce vei şti atunci. Aş vrea să îţi spun că sunt fericită, dar nu vreau să mint. 

Mă tem să spun că sunt fericită ca nu cumva cineva să mă audă şi să îmi ia chiar şi iluzia că aş putea fi fericită. Aş vrea să fiu 

optimistă, dar îmi pare că optimismul se strică repede când ceva nu merge conform planului, aşa că mai bine rămân pesimistă ca 

să pot avea surprize plăcute... ceea ce mă face să mă gândesc că s-ar putea ca tu să nu citeşti vreodată aceste rânduri! Parcă ar 

fi mai bine, măcar nu ţi-ai mai aminti lucrurile la care mă gândesc eu acum, scriindu-le (ţi-am lăsat mai jos nişte fotografii ca să 

îţi aminteşti cum arătai la 15 ani)! 

Poate te întrebi care este motivul acestei stări de spirit. Am încetat să mai lupt pentru visurile mele, am încercat să fiu realistă, 

să nu mă las păcălită de propriile mele iluzii. Pe scurt, am încetat să mai visez! Dar sper ca tu să poţi visa şi, mai ales, să ştii să îţi 

urmăreşti visurile. Deja îmi pare rău că nu îmi poţi răspunde. Ar fi interesant să te întreb câteva lucruri şi să aflu răspunsurile. 
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Poate aş avea o viziune mai bună asupra viitorului! Eu, deocamdată, nu privesc spre viitor. Viitorul înseamnă pentru mine „mâine”. 

Dar problema este că încă sunt legată de trecut. Trecutul mă defineşte şi probabil că te va defini şi pe tine. 

Dar sper că nu trecutul la care mă gândesc eu, ci un altul mai recent şi mai bun! Şi să nu îţi pară rău pentru ceva ce te-a făcut să 

zâmbeşti, chiar dacă nu ai zâmbit prea des. Nu ar trebui să uiţi vreodată lucrurile frumoase (şi îţi spun asta, pentru că eu le-am 

cam uitat şi regret!). 

Încă nu mi-am găsit locul în această lume. Îl caut în fiecare zi, mergând pe drumuri pe care nici nu gândeam că le voi vedea 

vreodată. Dar problema este că încă sunt respinsă şi refuzată. Sunt aşa cum sunt şi probabil că nu mulţi sunt capabili sau dispuşi 

să mă înţeleagă. Dar sper că tu ai înţeles deja de ce eram refuzată! Uneori am impresia că nu merit pe nimeni. Să nu regreţi 

niciodată că unele persoane au plecat din viaţa ta. Dacă erau cu adevărat importante, s-ar fi întors. Bucură-te de momentele 

frumoase petrecute cu fiecare, chiar dacă acele persoane nu mai sunt lângă tine. 

Eu nu ştiu ce să fac cu timpul. E prea independent de voinţa mea, nu îl pot controla, nu îl pot îndupleca, nu îl pot grăbi şi nu îl pot 

întoarce! Dar problema este că, de multe ori, l-aş derula înapoi sau înainte să văd cum ar fi fost unele situaţii altfel sau cum aş 

putea scăpa dintr-una.  

Mai ştii când am scris această scrisoare? Eu ştiu foarte bine! Nu am putut gândi o altă modalitate prin care să îţi spun lucruri 

despre vechea mea persoană. Dar sper să nu te superi şi să înţelegi totul, că eu acum nu înţeleg foarte multe! Sper ca viitorul să 

îţi rezerve tot ce-i mai bun şi, cel mai important, să îţi regăseşti speranţa. Nu lăsa pe nimeni să definească cine eşti tu! Tu eşti 

cine alegi tu să fii, iar nimeni nu-ţi poate lua dreptul de a decide. Viaţa ta este precum o maşină în curs, iar tu eşti şoferul, 

pentru că tu eşti singura care poate alege destinaţia. 

Poate nici nu vei citi tu aceste rânduri, poate o va face altcineva. Mă întreb cine ar putea să le citească, dar cine ştie pe unde voi 

păstra această scrisoare şi cine va avea acces la ea. Rog doar pe cei care o vor găsi să ţi-o arate când consideră ei că este 

momentul potrivit! Eu nu m-am priceput niciodată la măsuri, le-am exagerat mereu n plus sau în minus. Şi nici nu am fost 

suficient de bună pentru cineva vreodată! Am fost prea mult sau prea puţin. Pentru tine însă sper că am fost destul. Să nu mă 

urăşti, pentru că nu îţi pot spune că te iubesc. Să mă urăşti doar dacă nu mă poţi iubi aşa cum sunt eu. Dar să te iubeşti pe tine, 

întotdeauna. Ai toate motivele: eşti cel mai important om pe care îl cunoşti, pentru că, dacă nu erai tu, nimic din viaţa ta nu ar fi 

fost la fel! 

Cu toată sinceritatea, 

vechea Anaida 
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25 mai 2019, Vatra Dornei 

 

Draga mea bunică, 

 

Astăzi, în timp ce îmi făceam curat prin sertare, am dat peste unele lucruri primite de la tine: poze vechi și scrisori de la tata 

mare, un lănțișor, o carte de rugăciuni. Nu-mi amintesc s-o fi deschis vreodată, dar astăzi am răsfoit-o și am găsit în ea un 

bilețel de dragoste. Când l-am citit, mi-am amintit ce mi-ai povestit cândva, cum te-ai cunoscut cu tata mare, pe vremea 

războiului. V-ați văzut doar câteva ceasuri, apoi v-ați trimis scrisori timp de doi ani și patru luni, până când el a ajuns să fie 

eliberat. Scrisorile lui ajungeau la tine foarte greu și, de fiecare dată când primeai una, te gândeai că poate nici nu mai 

trăiește, deși fiecare rând îți dădea speranță și încredere.  

Eram cu verișoara mea, Cristina, trebuia să plecăm în oraș și  nu te-am ascultat până la capăt. Atunci te-ai supărat pe noi și ne-

ai spus, cu o voce tristă, că tinerii de astăzi nu pot să înțeleagă astfel de sentimente, că nu o să știm niciodată cum este să 

aștepți vești de la persoana iubită, mai ales pe vremea războiului. Mi-ar fi plăcut să te contrazic și să-mi apăr generația, dar 

atunci ne grăbeam și te-am lăsat tristă și dezamăgită. Astăzi cred că a sosit momentul să-ți răspund, prin această scrisoare și 

să-ți vorbesc mai mult despre noi. Tu crezi că suntem sclavii tehnologiei și mesajele noastre sunt superficiale. Nu crezi în 

iubirea „afișată”, tocmai pentru că, spui tu, cine iubește sincer preferă să nu mărturisească multor persoane acest lucru. Ei 

bine, e adevărat că vedem zilnic pe facebook cupluri fericite, dar cum am putea să nu dăm crezare sincerității lor. Și noi ne 

trezim dimineața cu zâmbetul pe buze, doar că nu să ne mai  bem cafeaua preferată pe băncuța din curte, ci preferăm să ne 
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numărăm like-urile de pe facebook și hotărâm cui trimitem  mesaj să ne vedem la cafea, în oraș. Crezi că acest lucru ne face 

prefăcuți și superficiali? Dimpotrivă, eu cred că acum nu am putea să ascundem ceea ce facem sau ceea ce simțim, tocmai 

pentru că noi putem comunica mult mai repede și mai simplu. Noi putem vorbi zilnic cu prietenii noștri de peste mări și țări. 

Acum nu mai rezistă proverbul „Ochii care nu se văd se uită”, pentru că noi ne vedem și ne auzim zilnic. E marele avantaj al 

tehnologiei, bunico, tehnologie care nu ne ucide sentimentele. Și astăzi oamenii sunt la fel de fericiți. Tu consideri că lumea s-a 

schimbat, că iubirea nu mai e sinceră, iar căsătoriile se destramă mult mai des. Mi-aș dori, bunico, să trăiești să mă vezi 

fericită și să vii la nunta mea. Aș putea să-ți dovedesc că și eu pot să trăiesc povestea ta de dragoste. Îmi aduc aminte când 

mi-ai zis că, în fiecare duminică, îți pregăteai ia cea mai frumoasă, pantofii negri și mergeai la balul din sat. L-ai cunoscut pe 

bunicul la hora din sat, ați vorbit și ați jucat vreo două ore, apoi el a trebuit să plece. Și tu l-ai așteptat, pentru că te-ai 

îndrăgostit de el și n-ai putut să-ți mai iei gândul de la el. Ei bine, află acum,  bunico, că și eu mă gândesc cam tot timpul la un 

băiat și nu știu cum să-l abordez. În ziua de azi nu mai există întâlniri la hore, relațiile se leagă pe internet, prietenele mele au 

primit mesaje de la băieți, iar dacă lor le-a plăcut de ei, s-au întâlnit în realitate. Dar eu nu pot să fac primul pas, sigur m-ar 

crede vreo disperată sau dependentă de rețelele de socializare. Nu aș vrea să spun că tehnologia nu ar fi bună, are avantajele 

ei, dar, în astfel de situații cred că ar fi prea monoton, prea banal, dacă nu chiar prostesc. Aș vrea să mă cunoască nu doar 

privind un profil de facebook. Iată am ajuns să mă confesez ție,bunico, știu că ai să mă înțelegi mult mai bine ca mama și vreau 

să nu mă judeci greșit. Cred că iubirea e aceeași, sentimentele se trăiesc la aceeași intensitate, indiferent de în ce perioadă 

sau în ce colț al lumii. Te iubesc, bunico, vreau să cred că n-ai fost prea mult timp supărată pe noi și sper ca citind această 

scrisoare să nu ne mai judeci greșit și să fii convinsă că povestea de iubire merge mai departe.  

 

Cu drag,  

iubita ta nepoată, Irina 
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Dragi utilizatori ai acestei aplicații, 

 

Trăiesc într-o societate cu un nivel ridicat de digitalizare și mulți consideră că aceasta ar constitui un punct în minus, 

deoarece ne afectează atât fizic (datorită numărului excesiv de ore petrecute la computer sau pe telefon: apar durerile de 

spate și deficiențe de vedere), cât și la nivel psihologic (incapacitatea se adapta situațiilor din lumea reala, însingurare). Chiar 

și mie mi-ar fi greu să mă despart de telefonul mobil, fie și pentru o jumătate de oră. Noi, în calitate de adolescenți ai  

Generației Z, creștem într-un mediu nemaiîntâlnit și vom fi mai flexibili chiar și decât Generația Y (primii care s-au născut în 

mediul digitalizat și au copilărit online). După cum afirmă și autorul american Marc Prensky, în articolul săl, „Digital 

Natives,Digital Immigrants", cei născuți după anul 2000, pot fi numiți „NATIVI DIGITALI" (tinerii ce au crescut înconjuraţi 

şi folosind computerele, telefoanele mobile şi alte instrumente ale erei digitale).  

Din punctul meu de vedere, această eră digitală are avantaje și dezavantaje. Informațiile pot fi procurate mai repede (dar, să 

nu uităm că unele dintre informațiile din mediul online pot fi eronate). Mi s-a întâmplat și mie, uneori, să iau o informație 

pentru școală și profesorii să îmi spună că este greșită. Comunicarea se realizează mai repede prin intermediul diverselor 

rețele sociale( Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp etc.). Există posibilități uriașe pentru mine și tinerii de acum, mai 

mult ca niciodată, să creăm societăți puternice (împreună avem acelși scop, putând astfel să îl îndeplinim mai repede și 

eficient), să avem un tip constructiv de leadership prin intermediul unor instrumente devenite disponibile în lumea digitalizată 

(rețelele sociale, telefoanele mobile, laptop-uri, tablete etc.). Generația Z are nevoie de o cutie de unelte pentru creativitate 
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și flexibilitate,  pentru a putea deveni o generație conștientă, dornică să mănânce sănătos, să creeze proiecte sustenabile, să 

aibă grijă de natură și de lumea în care trăiesc, pentru ca totul să devine un loc mai bun. 

 

Vai… dar ce se întâmplă ? Idei, gânduri, sentimente, trăiri… Am mii de voci în computer-ul meu… Nu e chiar așa de 

grav!… majoritatea avem aceste voci. Psihologii spun că se petrece un zgomot permanent în capul nostru. În cazul meu, vocile se 

ceartă  între ele, spunând-mi să mă prezint și mă încep să vorbesc despre mine. Este atât de greu când trebuie să vorbesc 

despre mine… De obicei mă blochez. De unde să încep? Ce să vă povestesc?… toate aceste întrebări și multe altele se joacă 

prin capul meu „De-a v-aţi ascunselea”, la fel cum o făceam și eu în copilărie. Locuind în la țară și copilărind pe la bunici, mă 

număr printe puținii copii ai generației mele care au facut cunostință cu era tehnologică mult mai târziu, pe la vârsta de 9-10 

ani, când am primit cadou primul meu telefon. Era într-o cutie roșie, un micuț telefon roz, cu clăpiță și o cameră care se rotea. 

Credeți că a fost prea târziu? Poate. Sunt fericită că am avut o copilărie magică, plină de jocuri în aer liber, de prieteni, de 

lovituri și vânătăi. Am explorat mediul natural pentru ca apoi să trec la cel virtual. Am învățat, încă de o vârstă fragedă, 

importanța comunicării, a acordării de ajutor celui aflat la nevoie, mi-am pus bazele unei imaginații puternice. 
 

 Dar timpul nu se oprește, nu șterge trecutul, nu modifică mersul firesc al evenimentelor din prezent. Lasă a fi descoperite 

noile inovații, descoperiri tehnologice. Am luat și iau parte la acest fenomen de globalizare digitală, acesta devenind din ce în 

ce mai diversificat pe zi ce trece, uneori greu de înțeles de către persoanele adulte și mai ușor de perceput de către copii. În 

anul 2019 am ajuns să mă confrunt cu o puternică problemă − lipsa timpului liber. Este comună si altor copii. Am observat că 

există numeroși copii care își petrec foarte mult timp în fața televizorului, a telefonui mobil, tabletei, laptop-ului etc. încă de 

la vârste fragede. Acești copii devin mai închiși, devin obezi și agresivi. Din păcate, copiii au înlocuit jocurile de societate cu 

jocurile online, lucru care îi face să socializeze mai puţin, să iasă mai puţin din casă la aer curat şi să desfăşoare mai puţine 

activităţi care le dezvoltă anumite capacităţile fizice. Am încercat să schimb în comunitatea mea acest lucru, începând cu copii 

vecinilor, apoi cu cei din comuna mea. Îi învăț împortanța jocuirlor în aer liber, mă joc alături de ei cu mingea, sărim coarda, 

alergăm, desenăm, le citesc povești și încerc să îi învăț să folosească tehnologia cu măsură. Adică încerc să fiu eu și să îmi 

creez un grup (noi).     

 

Ar mai fi atâtea de zis... dar nu doresc să vă plictisesc, de aceea o să vă spun câteva lucruri despre mine… chiar dacă cei din 

jurul meu pot avea o altă părere. Sunt o fire creativă, sociabilă, răbdătoare, îmi place să glumesc și să râd (când trebuie!). Îmi 
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place să am multe persoane în jurul meu, dar prietenii adevărați am puțini. Când am un scop, fac absolut orice îmi stă în putință 

ca să-l ating, indiferent de ce anume implică acesta. Îmi  place să cred că am voință, evitând calea de mijoc, mergând dintr-o 

extremă la alta, ghidându-mă după motto-ul „Totul sau nimic!”. Bineînțeles, că din cauza personalității mele schimbătoare, 

uneori trebuie să fiu împinsă de la spate ca să fac ceva. Mama, chiar și unii dintre profesori, pot confirma acest lucru,   .  

Îmi place să ascult muzică, să cânt (dar nu în public), să dansez, să pictez (din păcate n-am făcut asta demult, pentru că nu 

prea am avut timp), să scriu, SĂ SCRIU…(puteţi citi o parte dintre ele aici: https://madalinaroxy.wordpress.com) poezii, 

povești și povestiri. Prin aceste activități simt cum întreg sufletul, gândurile și imaginația devin libere, odată cu ele tot corpul 

devenind liber.  

Ador să visez, asta mă ajută să-mi formez o mică lume a mea unde să-mi închipui un viitor așa cum mi-l doresc. Măcar în vise 

totul este posibil! Am o atracție către citit, având uneori spirit critic, totodată și către arta facerii de origami, respectiv 

quilling. Sunt o persoană mai mult romantică, ador plimbările, ador să primesc complimente, flori (trandafiri), dar nu de la 

oricine. Sunt iertătoare, pot să trec cu vederea unele lucruri, dacă acea persoană merită.  

Bineînțeles că toți oamenii (inclusiv eu) vor să schimbe ceva la ei insiși, însă eu încerc să reduc numărul schimbărilor pe care aș 

vrea să le fac, pentru că am nevoie de stabilitate.  

 

Vă mulțumesc și vă sunt recunoscătoare, că ați avut răbdarea de a ajunge până aici! NOI putem și trebuie să ne dorim 

schimbarea, dar să nu ne mă lăsăm manipulați de aceasă eră digitală. Să fim mai atenți la lucrurile și frumusețile care ne 

înconjoară, să îi învățăm pe cei mai mici decât noi importanța „jocurilor în aer liber”, a „ socializării”, a „descoperirii propriilor 

calități”. 

Aștept părerile voastre referitor la problemele enumerate și, de ce nu, o autocaracterizare.     

Pe curând dragii mei utilizatori!  

Vă pup, Roxana! 

  

https://madalinaroxy.wordpress.com/
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Doamnă profesoară, 

 

Mă gândesc de mult timp la modul în care să încep această scrisoare și pur și simplu nu știu de unde să încep, pentru că am 

multe de zis. Mi-aș dori să pot să vă spun ce gândesc mai des, doar că în clasă nu am destul curaj. Și cred că asta e un punct de 

pornire bun. 

Nu știu cum pare că sunt, văzută de dumneavoastră, de acolo de la catedră, dar sunt o persoană timidă, anxioasă, care nu are 

încredere aproape deloc în propriile forțe. De multe ori când lansați o întrebare în clasă sau se deschide o dezbatere îmi este 

pur și simplu teamă să vorbesc, mi se pune un nod în gât și mă blochez. Dacă spun ceva greșit, o prostie? Dacă o dezamăgesc pe 

profa de română care are atâtea așteptări de la mine? Dacă râd ceilalți de mine? Observ atâta răutate de la cei din jur, mai 

ales de la cei de vârsta mea. Abia așteaptă să faci un pas greșit ca să te poată judeca, să te facă să te simți și mai prost decât 

o faci deja, pentru că unii oameni se hrănesc din suferința pe care le-o creează altora mai slabi decât ei. Sunt slabă pentru că 

mă afectează vorbele și faptele celor din jurul meu? Îndrăznesc să spun că sunt și curajoasă, deoarece reușesc să iubesc 

oamenii chiar și după mii de ori în care mi-a fost frântă inima, fără a fi vorba neapărat de ceva romantic. Mă bazez pe 

sintagma „iubește ca și cum nu ai fi fost niciodată rănit”, dar, din păcate, le las lor o părticică din sufletul meu, până când 

realizez că asta îmi face rău. Citatul acesta mă definește perfect. Este dintr-o carte de poezii a unei anume Rupi Kaur. „Milk 

and honey” se numește. Cred că v-ar plăcea.  

Îmi găsesc alinarea în cărți. Știu, e un clișeu să îi spun asta profei de română, însă este adevărat. Pentru aceasta trebuie să vă 

mulțumesc, căci din clasa a IX-a de când ne-am întâlnit am început să citesc mai mult, cumpărând cărți pentru clubul de lectură. 
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Citeam și în școala generală, dar nu cu aceeași motivație. Plus că nu aveam o sursă prea mare, biblioteca satului fiind mică și cu 

titluri prea puțin interesante. Pe lângă cărțile pentru școală am început să cumpăr altele și altele și altele, iar acum am ajuns să 

am o bibliotecă micuță, dar nu va rămâne așa pentru mult timp. Fiind și dumneavoastră o cititoare înrăită, sunt convinsă că mă 

înțelegeți, știți cum este să vă captiveze o carte atât de mult încât să nu o mai puteți lăsa din mână, care să vă facă să uitați 

de tot ceea ce vă înconjoară, să oprească cursul mult prea rapid și obositor al vieții. Sunt pur și simplu o evadare, o portiță de 

scăpare pentru momentele în care simt că mă sufoc, când simt că nu mai pot. Ciudat să auzi asta de la o adolescentă de 17 ani, 

Poate exagerez, dar asta este ce simt în momentul acesta. 

Nu am prea mulți prieteni, îi pot număra pe degetele de la o mână, dar cumva nu mă mai afectează asta. Poate că mi-am făcut 

din cărți prieteni statornici, căci ei nu mă vor părăsi în veci.           

 

Acum că ați aflat puțin din drama Cristinei din XF, ochelaristă și considerată tocilară de colegi, care de multe ori zâmbește 

doar ca să nu plângă, sper să înțelegeți mai bine de ce de multe ori mă bâlbâi, mă înroșesc și spun tâmpenii la orele de română: 

sunt timidă, fricoasă și tot tacâmul, dar cele patru ore pe care le petrecem împreună îmi fac săptămâna mai frumoasă și mă 

fac să mă simt mai bine. Poate că până la urmă o să îmi iau inima în dinți și o să vă spun toate acestea în realitate, nu ascunsă în 

spatele tastaturii laptopului meu hodorogit. Am multe cărți pe care vreau să vi le recomand și vreau să primesc multe 

recomandări. Până atunci însă, această scrisoare mă ajută mult. 

Abia aștept să văd ce ne rezervă următorii ani, căci am făcut lucruri frumoase împreună și ”the best is yet to come”.   

P.S. nu mă puteam abține să nu vă las o poză cu biblioteca mea, nu ratez oportunitatea de a mă lăuda cu ea oriunde, oricui.     

 

Cu multă recunoștință,  

Cristina Scurtoiu 
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Doamnă profesoară, 

 

Simt că ar fi necesar să vă fac câteva mărturisiri. Acum. Aici. În faţa micului ecran unde pot să fiu sinceră până la capăt, fără 

să mă simt trădată de propriile gesturi sau mimică. Nu este vorba de vreo tentativă de „camuflaj” sau intercalarea adevărului 

cu mici fâşii „mincinoase”, ci de faptul că simplul contact vizual cu persoana în cauză deseori intimidează sau blochează căile de 

exprimare reală, sufletească.  

Cândva a fost scrisoarea-papirul ceruit la colţuri şi pestriţat de cerneală, acum am înaintea-mi un ecran şi nişte taste, aşezate 

simetric care ticăie robotic. Nicio diferenţă, de fapt tot singur rămâi cu liniştea. Acum. Aici.  

Revin la mărturisiri, şi la faptul iniţial al contactului vizual. Văd lucrul acesta ca pe o necesitate, ca pe un desert căruia, deşi îi 

cunoşti valoarea calorică, ştii că ai nevoie de el... măcar o zi pe săptămână, dacă nu zilnic... Ştii că ai nevoie de interacţiunea 

permanentă cu oamenii, de privitul în ochii, de puterea de exprimare a propriului eu, dar totuşi te reţine ceva,constant.  

Deşi sunt o persoană care apreciază evoluţia tehnologică, nu mă dedic în totalitate acestui lucru, din contră, apreciez mai mult 

timpul în afara spaţiului digital. Şi am început să apreciez cu adevărat valoarea intimităţii,de când internetul mă face pe mine 

să insist atunci când nu trebuie, când sunt ocupată cu altele... Îmi plac foarte mult florile, grădinăritul, îmi place munca fizică, 

chiar şi săpatul. Îmi place foarte mult să merg cu bicicleta mea roz, să alerg dimineaţa în aer liber, am o pasiune pentru 

dulceaţa de vişine şi pentru tablouri − pasiune insuflată de mama.Reuşesc să păstrez o paralelă între viaţa mea „în digital” şi 

cea „în aer liber”,ceea ce mă bucură în egală măsură așa cum mă bucură orele de literatură.  

Cu multă sinceritate, 

   Lorena Şerban  
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Scrisoare-poem 

pentru cine ascultă, fără a judeca 

 

BUNĂ... Nu Bună (o persoană ce m-a influențat spunea odată că bună nu este un salut) Deci  

Bună ziua. 

Vă scriu astăzi... hmm prea formal 

Îți scriu astăzi... hmmm nu vreau 

Oricum.. aș începe mesajul același va fi, așa că 

BUNĂ ZIUA. SCRIU PENTRU A ȘTI CĂ EXIST. 

 

Mă numesc Cami. Cred că numele mi se potrivește. 

Am un animal preferat și anume un cameleon 

E surprinzator, dar seamănă cu numele meu, de asta poate mă simt așa de apropiată de el 

 Dar și din alte motive... 

personale și secrete dezvăluite în următoarele versete 
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Pentru cine scriu veți întreba? Pentru oricine va asculta. 

Ciudat lucru e și numele ăsta... ne dă identitate, dar nu ne face cunoscuți altor persoane 

Nu e ca și cum literele ascund secrete federale 

C...e pentru creativ 

A... înseamnă cam activ 

M... aș zice muncitor 

E... este exuberant 

L... luptător, puternic, franc 

I... Imaginație 

A... ar merge cu orice, dar Ambiție, hehe... 

 

Cine sunt, cine voi fi? 

Întrebări existențiale cu răspunsuri chiar banale 

Eu, eu, eu, eu 

Nu-i un fel de egoism, este doar simplificare a existenței  personale 

M-am născut și eu 

Trăiesc, iar într o zi nu voi mai fi. Ceva mai simplu, cu greu vom mai descoperi 

În copilărie am învățat cine sunt, iar acum perfecționez ce am învățat 

 

Îmi schimb am avut (și am) culori preferate în funcție de o perioadă din viața mea (mov, galben, negru , vișiniu, iar 

acum e verde) 

Daca vreți să analizați ce înseamnă fiecare, nu vă obosiți 

nici cea care trebuie să aibă un raspuns pentru orice, nu poate ști 

nici cea care nu suportă ambiguitatea și intrebările cu răspunsuri multiple, nu poate ști 

nici cea care analizează totul, din păcate, nu și-a dat seama încă de teoria culorilor perioade. 
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Trei inele pe o mână și încă două pe cealaltă 

Șarpele, cel negru, triscalionul, cel dungat, arămiul 

M-am obișnuit să le dau semnificație, iar acum fără ele 

Sunt ca cerul fără stele, un pustiu 

Nu e singurul lucru ce mă face să mă simt pustie însă. 

 

Uneori duc cu mine pustiul o zi întreagă 

Când mă trezesc, când merg la școală, când stau printre colegi, când citesc, când învăț 

Uneori simt că sunt un roboțel gata gata să execute 

Fără prea multe de spus, fără curaj să discute 

Uneori mă simt mai neînfricată ca oricând 

Am încredere și am putere să exprim orice gând 

Uneori sunt tristă fără vreun motiv anume 

Fiindcă mă gândesc la un trecut lipsit de glume. 

 

Cameleonul e isteț  

Se ascunde la vedere și observă în tăcere 

Viața lui e simplă, calmă, e lipsită de frustrare, de complex și căutare 

E o viață de șopârlă, târâtoare, nu de floare 

 

Ce pictez mă reprezintă 

Las o părticică din mine în fiecare figură 

De-asta îmi e așa de greu să mă despart de o pictură 

Tot ceea ce creez este cumva nonconformist 
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Deci aduce cu sine o întrebare chiar sâcâitoare 

„Ce reprezintă asta? ” 

Și un răspuns mereu neschimbat  

„Pe mine ” 

Cameleon, culoare, ambiție, floare 

Asta sunt eu. 
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Dragă Edgar Allan Poe, 

 

Să știi, că m-am gândit foarte mult cui să-i scriu. De ce să scriu? 

În primul rând pentru că doamna mea dirigintă ne-a spus de un concurs care se numește „Scrisori pe mail”.Și că să scriem și 

noi, dacă vrem. Bine, va fi un e-mail imaginar, pentru că tu nu mai ești de mult.Oare acolo, la tine, există poștă electronică? 

Sunt sigură că da.S-o fi modernizar și lumea cealaltă 

În al doilea rănd, m-am găndit că dacă scriu, voi fi mai aproape de destinatarul scrisorii mele. 

Mi-au trecut prin cap persoane și persoane… Stephen King, H.P Lovecraft - dar nu. Mă întorceam mereu la macabrul tău. La 

corbul ce bătea la ușa mea în miez de noapte când stăteam cu cartea ta în brațe și cu lanterna sub plapumă. Cum să uit de 

Pluto? Pisica pe care ai ucis-o în „Pisica Neagră”. Seamănă cu Lucifer, pisica mea. M-am întors la rădăcini, la Poe, căci acolo am 

început. Poate nu îți pasă că eu, o persoană insignifiantă, îți scriu ție, tatăl horror-ului,  dar am nevoie de ajutor. Îmi place să 

scriu, chiar foarte mult, și totuși niciodată nu trec peste un nivel de mediocritate. Care este cheia? Asta este întrebarea mea. 

Cum? Cum ai reușit să mă faci să tremur și să tresar în fiecare noapte cu gândul la Rue Morgue? Cum ai reușit să mă faci să 

iubesc grotescul și macabrul atât de mult încât acum… acum sunt pierdută. Și știi de ce? Pentru că eu nu pot. Oamenii când îmi 

citesc lucrările, se strâmbă, dau din nas și rămân la fel − apatici. Uneori mă gândesc că poate nu sunt menită pentru așa ceva. 

Să faci oamenii să simtă ceva în secolul acesta este extrem de dificil. Am o ipoteză. E vorba despre ea, așa-i? Virginia, soția 

ta. A murit și ai căzut într-un abis murdar și întunecat, care duhnea a alcool și a fum de țigară. Depresia, durerea supremă 

care te ține prins și nu te lasă să pleci, dar, ai scăpat, nu-i așa? Ai turnat cerneală neagră peste pagini și pagini, ai plâns, ai 



Scrisori prin e-mail 

159 
 

suferit și din durerea ta s-a născut ceva incredibil. Ai creat poezii atât de puternice și de emoționante pentru că nu erau 

simple cuvinte. Fiecare avea un sens, un loc al lui, ca un puzzle. Lipsește o piesă și imaginea nu este completă. Annabel Lee, este 

de fapt un mesaj pentru ea, Virginia.  

Multă vreme nu am înțeles de ce mă bântuie poveștile tale. Cred că acum încep totuși să înțeleg. Tu nu doar ai creat opere 

înfiorătoare, ai trecut printr-o viață înfiorătoare. Ai dus o viață de boem și ai sfârșit tragic în mizerie, opium și alcool, dar 

tocmai din acest infern al existenței tale s-au născut multe dintre creațiile ce aveau să răstoarne lumea. Așa ai devenit tatăl 

horror-ului. Ai rămas orfan la trei ani, ai fost adoptat de John Allan, un negustor înstărit. După studii secundare în Liverpool și 

în Richmond, te-ai înscris la Universitatea din Virginia, pe care ai fost nevoit să o părăsești după un an, ai fost lipsit de 

mijloace materiale și înglodat în datorii în urma unei vieți extravagante, ceea ce a dus la un conflict cu tatăl tău adoptiv. Ai 

fost și în armată, nu? Și de acolo te-au dat afară. Apoi, ai găsit-o pe Virginia și parcă viața ta gri a prins un pic de culoare. Ai 

avut și succes cu poemul tău celebru: „Corbul”. Însă nimic frumos nu durează căci trei ani după asta, ea a murit. E greu să nu ai 

nimic, să fii sărac dar, e și mai greu să ai totul la un moment dat și să îți fie smuls din mâini, iar tu să nu poți face nimic. 

Hotărât să te recăsătorești, îmbibat cu opiu și alcool, ai plecat să-ți aduci fosta soacră la nuntă, dar nu ai mai ajuns la 

destinație. După o dispariție de câteva zile, ai fost găsit pe 3 octombrie 1849 căzut pe un trotuar în orașul Baltimore, în stare 

de confuzie mintală. Ai murit patru zile mai târziu într-un spital din Baltimore, la 7 octombrie 1849. Cauza morții − ca într-o 

poveste de suspans de E.A. Poe - a fost rabia. Clasic, macabru și teribil de trist. Îmi aminteșți de cineva, o persoană care acum 

câțiva ani se îneca în disperare și nu dorea nimic mai mult decât o mână de ajutor sau o rază de lumină care să-i arate calea. 

Drumul spre ieșirea din acel abis este lung și alunecos. Oricând poți cădea înapoi în întuneric. Cheia e să tot urci. Dar oare, 

dacă ai fi urcat, ai mai fi fost tu un titan al horror-ului? Știu că nu-mi vei răspunde, și nici nu cred că trebuie. Acestor enigme 

nu le trebuie răspuns concret. 

Vreau doar să-ți mulțumesc: ție, corbului, pisicii, lui Annabel Lee, lui Lenore, urangutanului din Rue Morgue și nebuniei tale 

pentru că mă inspiră. Într-adevăr nu sunt încă un autor remarcabil dar, într-o zi voi scrie și ei vor plânge, vor râde și se vor 

speria. Voi înnebuni și în acea zi te voi înțelege Poe. Și dacă nu, măcar mor cu gândul că am încercat.  

 

Cu drag, 

Toth Edit, iubitoare de scrieri macabre 
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Au scris 

 

PRIMARĂ 

Scrisori din călătorie 

Copiii din clasa a II-a, Liceul Teoretic Elf, Cluj 

Coordonator: Marinela Scripcariu 

Scrisori către oamenii mari 

Cercul Raze cititoare, Școala Gimnazială nr 11, Buzău 

Coordonator: Carmen Zecheru, 

 

GIMNAZIU 

Mădălina Anuța 

Școala Gimnazială Constantin Săvoiu, Tg. Jiu 

Coordonator: Georgeta Grivei, 
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Antonia-Ioana Beltechi 

Școala Gimnazială nr. 11, Oradea, Bihor  

Coordonator: Sanda Checicheis 

Catinca Brad 

Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea  

Coordonator: Geanina Oprea 

Mădălina Bușan 

 Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu-Prim, Chișinău 

Coordonator: Viorica Oleinic 

Vlada Bujac 

Liceul Teoretic Emil Nicula, Mereni, Anenii Noi, Republica Moldova  

Coordonator: Tatiana Bujac 

Andrada Gabriela Buzec 

Şcoala Gimnazială Valea Moldovei  

Coordonator: Cristina Timu 

Miruna Cazacu 

Școala Gimnazială Nr. 7 Botoşani  

Coordonator: Dana Carcea 

Ioana Carcea 

Şcoala Gimnazială Nr. 7, Botoşani  

Coordonator: Dana Carcea 

Amalia Chelariu 

 Gabriela Heidel, Liceul Teoretic Ion Luca 

Vatra Dornei, Suceava  

Coordonator:Gabriela Heidel 

Amalia Chelaru  

Şcoala Gimnazială Albeşti, Botoşani  

Coordonator: Carmen Macovei 
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Ramona Floriştean 

Şcoala Gimnazială Valea Moldovei  

Coordonator: Cristina Timu 

Raluca Nap 

Liceul Teoretic ELF, Cluj  

Coordonator: Iulia Stângă 

Sara Niştea 

Liceul Teoretic ELF, Cluj  

Coordonator: Iulia Stângă, 

Sofia Catarina Şerbu 

Colegiul Național Mihai Eminescu, Buzău  

Coordonator: Mihaela Nicolae 

Andrada Trempe 

Şcoala Oltea Doamna, Oradea, Bihor  

Coordonator: Ioana Trempe  

Alessia Rebecca Tritean 

Liceul Teoretic ELF, Cluj  

Coordonator: Iulia Stângă 

 

LICEU 

Ioana Alani 

Colegiul Național Elena Ghiba Birta, Arad  

Coordonator: Laura Ilinca 

Laura Alexandru 

Colegiul Național Calistrat-Hogaș, Piatra-Neamț  

Coordonator: Cristina Neculăeș 
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Luana Bar 

Colegiul Național Elena Ghiba Birta, Arad  

Coordonator: Laura Ilinca 

Andrei Teodor Barbu 

Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea 

Coordonator: Geanina Oprea 

Alexandra-Maria Buha 

Colegiul Național de InformaticăTudor Vianu, București 

Coordonator Delia Georgescu 

Cristian Cioclei 

Colegiul Economic Emanuel Gojdu, Hunedoara  

Coordonator: Mariana Stoica 

Mihai Ramy Cristescu 

Colegiul Național Iancu de Hunedoara, Hunedoara  

Coordonator: Mariana Stoica 

Miruna Gabor 

Colegiul Național Elena Ghiba Birta, Arad  

Coordonator: Laura Ilinca, 

Ioana Mladin 

Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, București 

Coordonator: Delia Georgescu 

Irina Pușcaș 

Liceul Teoretic Ion Luca, Vatra Dornei  

Coordonator: Gabriela Heidel 

Maria Bodeanu  

Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, București 

Coordonator: Delia Georgescu 
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Beatrice Bolohan 

Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu-Prim Chișinău 

Coordonator: Viorica Oleinic 

Anya Circa-Chirilă 

Colegiul Național Moise Nicoară, Arad 

 Coordonator: Camelia Circa-Chirilă 

Andreea Carmen Ciucă 

, Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea  

Coordonator: Geanina Oprea 

Francesca Anastasia Corsetti 

Colegiul Economic Virgil Madgearu, Ploiești 

Coordonator: Mariana Șologon 

Delia Larisa Costache 

Colegiul Economic Virgil Madgearu, Ploiești 

Coordonator: Mariana Șologon 

Sofia Deaconeasa 

Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea 

Coordonator: Geanina Oprea 

Andreea Diaconu 

Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea 

Coordonator: Geanina Oprea, 

Elena Alexia Dumitrașcu  

Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploiești  

Coordonator: Mariana Șologon, 

Mihnea Firoiu 

Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea  

Coordonator: Geanina Oprea 
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Teodor Gheorghe 

Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, București  

Coordonator: Delia Georgescu, 

Alexia Isac 

Colegiul Național Moise Nicoară, Arad  

Coordonator. Camelia Circa-Chirilă 

Marius Leonard Luca 

Colegiul Economic Virgil Madgearu, Ploiești  

Coordonator: Mariana Șologon 

Robert-Andrei Marin 

Colegiul Economic Virgil Madgearu, Ploiești  

Coordonator: Mariana Șologon 

Olivia Necșa 

,Colegiul Național Elena Ghiba Birta, Arad 

Coordonator: Laura Ilinca 

Anaida Popa 

Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea  

Coordonator: Geanina Oprea 

Roxana-Mădălina Savin 

Colegiul Național  

G. Ibrăileanu, Iași  

Coordonator: Cristina Chiprian 

Cristina Scurtoiu 

Liceul Teoretic Mihai Viteazul, Caracal, Olt 

Lorena Elena Șerban 

Coordonator: Mihaela Nicolae  

Colegiul Național Mihai Eminescu, Buzău  
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Alexandra Camelia Todor 

Colegiul Național Elena Ghiba Birta, Arad 

Coordonator: Laura Ilinca, 

Edit Toth 

Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad  

Coordonator: Laura Ilinca 
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