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Printre gri și alte nuanțe 

 

 

Cuvânt înainte 

 

 

 

 Prof. Mihaela Olariu 

 

Perioada pe care o trăim, pare să fie destul de tulbure, stând sub semnul nesiguranței 

și al debusolării, dominată fiind de zodia neîncrederii, deși umanitatea a trecut prin suficiente 

încercări grele de-a lungul veacurilor. În registrul lingvistic comun au pătruns rapid termeni și 

expresii ce tind să ne acapareze viețuirea codidiană; frecvența acestora a devenit o ,,stare de 

fapt’’, de-altfel, toți ne-am familiarizat cu ,,starea de urgență’’ și ,,starea de alertă’’, cu 

,,măsurile de protecție’’ sau  ,,păstrarea distanței’’, conținuturile ,,declarației pe proprie 

răspundere’’. Dar, poate că nimic nu  ne conștientizează  mai mult în legătură cu perioada 

tulbure în care trăim decât cuvinte precum ,,izolare’’ și ,,carantină’’, căci al doilea îl include 

semnatic pe cel dintâi. Aceste cuvinte au devenit realitate, experiență nemijlocită, stil de 

viață, cel puțin pe o perioadă determinată. A trebuit să ne oprim sau să ne mai încetinim 

ritmul, să ne trecem prin variate trăiri: de irascibilitate, de revoltă, de uimire, de teamă, de 

neîncredere. În izolare am putut regăsi câte ceva pierdut: mai mult timp pentru conversații la 

telefon cu persoanele apropiate, cu rudele aflate la distanță de țară sau cu prietenii reali sau 

virtuali de pe rețelele de soacializare, mai mult timp pentru pasiunile, pentru bucuriile 

mărunte, simple. S-a vehiculat ideea unui moment în care planeta Pământ poate să mai 

respire în liniște, și în special ar avea de extras o învățătură din această pandemie; s-a căutat 

repede evidențierea  unor aspecte pozitive în ,,carantina’’ cunoscută de omenire. Nu trebuie 

negate, însă  considerăm că elementele benefice rămân în plan secund în fața constrângerilor, 

a regulilor noi impuse. Noi, oamenii școlii, ca și alte categorii socio-profesionale,  am fost 

puși în situația să ne adaptăm unor activități  educaționale alternative, să  susținem ore online, 

să primim altfel temele pentru a le evalua, să ne adaptăm la exigențele momentului. Am 

încercat să suplinim interacțiunea între profesori și elevi din fața clasei, de la catedră, deși  

eficiența nu pare să fie aceeași. În ce măsură s-au atins obiectivele, în ce grad s-au format 

competențele la elevi urmează să se descopere după testări, după examene naționale.  Cert 

este că, în timpul orelor de limbă și literatură română, am simțit anumite imperfecțiuni 

generate de rețeaua proastă de internet, în anumite zone, sau de disfuncționalități tehnice 

precum blocarea laptopului, a telefonului, imposibilitatea de-a activa microfonul,  ceea ce a 

generat și secvențe de ,,timp mort’’.   
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Printre gri și alte nuanțe 

 

Am trecut toți prin trăiri contradictorii, pornind de la teamă transformată în  spaimă de 

Covid-19 până la relaxarea totală, date fiind vocile și ipotezele opuse în ce privește 

răspândirea virusului ce provoacă boala. Paradoxurile, contradicțiile fac parte din firea umană 

și din manifestarea societății, căci asigură libera exprimare a inșilor. Însă ne-a fost pusă 

răbdarea la încercare, acceptând autoizolarea pe cât posibil. Doar în condiții limitate putem 

(re)descoperi valoarea libertății de mișcare, de circulație, de manifestare socială și afectivă, 

doar astfel putem să conștientizăm cât de importanți pot fi cei apropiați nouă, cei de care ne 

este dor, cei pe care vrem să-i îmbrățișăm și pe care ni-i dorim alături, nu doar în timpul unei 

conversații telefonice sau prin intermediul unui apel video, nu doar printr-un simplu mesaj  

lăsat pe rețelele de socializare. Poate că marea încercare a rămas, pentru copii, tineri și 

maturi, ponderea interacțiunii online, a supremației virtualului asupra socialului – fapt ce e pe 

cale să ne transforme (sau poate deja ne-a transformat) în ființe de tip cyborg. Între noi și 

dispozitivele utilizate s-a creat o simbioză inimaginabilă în alte epoci, într-un timp destul de 

dinamic, încât conceptul de libertate este pus sub semnul întrebării. În ce măsură mai suntem 

liberi, dacă noi oamenii riscăm să ne izolăm de lumea ,,reală’’ și să ne afundăm în cea 

virtuală? Ceva mai mult s-a transformat în obișnuințele noastre: încercăm să ținem legătura 

cu elevii noștri prin orele online, viața socială se lasă captată de ,,digitalizare’’ – fapt ce va 

decurge firesc, dar se nasc alte interogații: cât de sensibili/sensibili sau cât de 

comunicativi/taciturni izolați (păstrând, nu doar distanțarea socială, fizică) riscăm să 

devenim?  Cât de mult ne vor lipsi  rudele, colegii, profesorii, elevii? Cât de necesară va mai 

fi prezența profesorului la catedră, dacă se pot tine cursuri și online? Ce se va întâmpla în 

următoarele luni, dar în următorii ani, în perimetrul școlii? Vom continua să ne distanțăm de 

teama îmbolnăvirii? Vom ezita să ne îmbrățișăm colegii sau să dăm mâna cu aceștia după 

vacanța de vară? În timp se vor găsi și soluții, căci umanitatea trebuie să-și găsească resurse 

pentru a-și împlini sensul, trebuie să supraviețuiască. 

Întrebările, neliniștile enunțate sunt commune adulților și copiilor, nouă profesorilor, 

dar în egală măsură și elevilor nostri, care au prilejul să-și exprime gândurile, trăirile lor din 

această perioadă inedită pentru toți. Speranța este ca izolarea și distanțarea impuse să ne fi 

confirmat nevoia de apropiere, de împărtășire a bucuriilor și a reușitelor împreună: profesori, 

elevi și părinți. 
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2020 – anul izolării 

 

 

Ioana-Casiana Apostol, clasa a XI-a RA 

 

        Am pășit încrezătoare în anul 2020 crezând că va fi unul de neuitat... și acum sunt sigură 

că nu îl voi uita niciodată, deși nu m-aș fi gândit vreodată că amintirile mele vor căpăta 

nuanțe întunecate. 

         Încă de la început am privit izolarea ca o șansă unică de a ne trezi la realitate, de a 

realiza cum se poate schimba totul într-o secundă, de a ne da seama că ar trebui să ne trăim 

viața la maxim atât timp cât o avem și să ne urmăm visele mereu, de a ne bucura de ceea ce 

suntem și a nu mai fi veșnic nemulțumiți.  

         Deși, inițial, totul părea ca o vacanță scurtă, în sufletul nostru știam că nu va răsări 

soarele speranței atât de curând în țara noastră. Pentru mine, izolarea a fost ceva ce nu aș mai 

vrea să experimentez vreodată. Am realizat cât de mult îmi plăcea să merg la școală, să îmi 

întâlnesc prietenii și să râdem împreună, să ne plimbăm și pur și simplu să ne bucurăm de 

compania altora. Desigur că în mediul online fiecare dintre noi eram foarte activi și încercam 

să ne construim o viață virtuală aproximativ normală, reușind să ținem legătura cu toți 

oamenii dragi, dar pot spune cu regret că nu e același lucru ca în realitate... nu avem aceleași 

trăiri, nu împărtășim aceleași sentimente și nu avem oportunitatea de a bucura unii de ceilalți 

la intensitate maximă. Dar, în opinia mea, fiecare lucru rău are și o parte bună, iar din absolut 

orice experiență avem câte ceva de învățat. Așa că, pot spune că sunt cu adevărat fericită 

pentru că pot alege să stau acasă o perioadă, să mă bucur de compania familiei, să citesc în 

liniștea naturii și în mijlocul unui concert al rândunelelor, să vizionez filme și să fac sport, iar 

apoi, după ce totul va trece, să pot vedea totul „roz” în calea mea. 

           Consider că izolarea a fost ocazia perfectă de a acorda un timp egal relaxării, 

comunicării cu alte persoane și învățatului. Deși a fost puțin mai greu cu școala online, cu 

timpul m-am adaptat situației și am încercat să dau tot ce e mai bun din mine pentru a reuși să 

acumulez cât mai multe informații din cele pe care domnii și doamnele profesor ni le ofereau. 

Cu siguranță, prefer școala în variantă tradițională, deoarece era o atmosferă mult mai plăcută 

în sala de clasă, pe holuri, în curtea școlii.. era minunat să vezi atât de mulți elevi ce aveau un 

scop comun: acela de a-și învinge propriile limite și a fi cei mai buni. Eu sunt de părere că ar 

trebui să învățăm din această experiență să fim prudenți, să avem grijă de noi și de aproapele  
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nostru, să nu ne ferim de oameni doar din ipoteza că „ar putea avea această boală cruntă”, să 

fim mereu optimiști și să ne organizăm cât mai benefic timpul liber.  

        Ca să închei într-o notă pozitivă, sunt sigură că mai devreme sau mai târziu totul se va 

rezolva, iar dacă avem încredere în noi chiar putem „muta munții din loc”. Trebuie să avem 

răbdare, pentru că Dumnezeu nu uită niciodată de noi, iar când ne așteptăm cel mai puțin El 

ne va ajuta să trecem peste toate cu bine! 

 

 

 

 

 

Desen realizat de Ilie Atomulesei, clasa a XI-a UC 
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Închiși în propriul univers 

 

Alexandra-Isabela Trifan, clasa a IX-a RA 

       Am învățat în timp care este gustul libertății. Ne-am deschis aripile spre cunoaștere. 

Facem parte din cursul dezvoltării. Privim mereu spre viitor, spre a ne îmbunătăți, căutăm cea 

mai bună versiune a nostră și a ceea ce ne înconjoară. În fiecare zi urmăm drumuri 

necunoscute, explorăm, învățăm…creștem pe interior. 

      Toate drumurile pe care ne poartă viața, toate călătoriile pe care mergem în drumul nostru 

spre cunoaștere ne conduc, însă, spre locul din care ne alimentăm cu energie, spre oaza 

noastră de liniște și locul care ne protejează de viața cotidiană, spre acasă. E o lume atât de 

agitată, zilele aleargă pe lângă  noi atât de repede și lasă în urmă oameni obosiți, îmbătrâniți 

de această viață contra cronometru. Suntem conștienți de asta. Ne legăm de fiecare minut de 

bucurie adevărată, știm unde se ascunde împlinirea, dar luni dimineață ne aruncăm din nou în 

haos, e o alegere dar, în același timp, nu avem altă opțiune. 

       Update 2020: lumea s-a oprit din alergat. Totul e înghețat în jurul nostru. Trebuie să ne 

retragem. Incertitudine. Frică: frica îl orbește pe om. Când societatea are nevoie de noi și 

planeta poate să respire, singura noastră opțiune e să deschidem porțile castelului din sufletul 

nostru. Acasă nu înseamnă închiși  între pereții locuinței noastre, acasă înseamnă universul 

care se ascunde în ochii noștri, e ceea ce doar noi putem vedea. Gândurile noastre se reflectă 

în lumea pe care ne-o punem la dispoziție atunci când ne rupem de cotidian, de societate. 

Universul nostru se colorează în culorile sentimentelor noastre. Se aude pe fundal ritmul după 

care bate inima noastră. Suntem liberi să trăim frumos, să ne bucurăm de ceea ce nu avem 

niciodată timp să facem. 

         Izolarea ne dă timp pentru reflecție. Ceea ce trece prin gândurile noastre e însă o alegere 

individuală. Cu toții suntem diferiți, avem perspective unice, propria opinie și o gândire 

liberă. Diferența între un om fericit și un om neîmplinit constă în energia cu care se 

alimentează. Viața aceasta agitată ne-a făcut să uităm să investim emoții bune în propria 

persoană, să returnăm inimii noastre bucuria pe care o primim atunci când ea bate, să 

înapoiem ochilor lumina pe care ei ne ajută să o percepem… Acum când lumea a intrat în 

această bulă de izolare fizică față de tot ceea ce înseamnă obișnuință, ființa noastră este 

susținută de latura emoțională. Trăirile interioare se pot reflecta în artă, citit, practicarea  
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micilor noastre talente nebănuite. Cred că echilibrul emoțional de care avem nevoie în această 

perioadă se găsește în ceea ce înapoiem lumii în care ființăm. Crearea de frumos, schițarea de 

zâmbete, credința sunt dovezi ale unui spirit fericit care cunoaște tainele singurătății și le 

transformă în beneficii pentru propria persoană. 

          Atunci când lumea se va reface și societatea ne va primi din nou să luăm parte la 

această interacțiune interumană, programul nostru de luni dimineața va părea gura de aer care 

să ne limpezească mintea mai mult decât au făcut-o atâtea luni de izolare. E un semn al unei 

noi perspective…  

 

 

Desen realizat de Elena Coșofreț, clasa a X-a RB 
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Izolare – întreruperea drepturilor de liberă exprimare? 

 

Adrian Butnariu, clasa a XI-a RF 

Nu aș fi crezut vreodată ca timpul este atat de nemilos. Dar mai presus de toate, nu 

mi-aș fi imaginat ca voi ajunge să trăiesc într-o lume în care timpul s-a oprit în loc. Cu toate 

acestea sunt aici să vă scriu despre impactul celui mai mare eveniment din ultimii ani și ce 

înseamnă libertate în aceste cumplite vremuri. Să atacăm subiectul principal prin punerea 

unei întrebări simple, dar nu prea: Ne încalcă izolarea unul dintre drepturile fundamentale ale 

omului, libertatea de a alege? DA! Un răspuns evident care cu siguranță vă intrigă și vă face 

să întrebați dacă am toate țiglele pe casă (nu e nevoie să recunoașteți, gândul oamenilor se 

simte chiar și de la capătul lumii). Dar, desigur că am dreptate. Indiferent dacă sunteți de 

aceeași părere sau nu,  am trăit toți sub același set de reguli care ne interziceau să ieșim în 

oraș sau la iarbă verde, să ne întâlnim cu prietenii ba chiar să mergem la biserică și la școală. 

Voi repeta pentru a înțelege gravitatea situației. Au închis școlile din întreaga lume! Doar 

acest fapt ne duce la o încălcare gravă a drepturilor omului – uzurparea educației. Izolarea 

este, prin definiție, un mijloc de separare față de cei din jur. Cum te poți numi o persoană 

liberă dacă nu ai permisiunea să accesezi ceea ce dorești? Simplu: NU POȚI. Ar trebui să 

ieșim din zona noastră de folclor, cea care ne spune: ,,Capul plecat sabia nu-l taie” și să ne 

apărăm principiile. Haideți să urmăm spiritul liber către o viață în care nu trăim o sclavie 

continuă iar părerile noastre sunt promovate.  

Dar ce înseamnă libertate? Chiar promovează lipsa oricărei constrângeri în realizarea 

dorintelor proprii, așa cum ne spune dicționarul? Atunci cum de există lucruri ilegale? De ce 

nu avem acces la alcool și etnobotanice la discreție? Pentru că libertatea nu este sinonimă cu  

libertinajul. John Stuart Mill explică acest concept în cel mai elegant mod posibil: ,,Libertatea 

ta se termină acolo unde începe libertatea celuilalt”. Avem reguli pentru a ne duce viața în 

siguranță. Legi morale, legi constituționale, toate ne îndrumă către prosperitatea societății și 

persoanei noastre. Suntem guvernați de norme ce ne dictează alegerile bune pe care le putem 

face, blocând fața malefică a posibilității de a ne periclita viitorul. Sigur, acest virus creează o 

rată de mortalitate  mică și nu reprezintă un pericol pentru toate clasele de vârstă. Dar când 

vine vorba de vieți omeneși nu vorbim de un anumit număr de zerouri în plus sau în minus. 

Vorbim despre durerea celor ce descoperă că nu vor mai avea parte de încă un minut lângă  
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cei dragi și suferința celor apropiați când nu le este permis nici măcar să își conducă bunicii, 

părinții, frații sau surorile pe ultimul drum pană la odihna veșnică. 

Fară dubii, izolarea a fost necesară pentru a ne apăra pe noi de noi înșine. Cu toate 

acestea, continuăm să strigăm sus și tare că nouă nu ne e frică de microorganisme. Căutăm 

mereu oportunități de a fenta sistemul în avantajul nostru. Ne plângem de ceea ce ni s-a luat, 

ignorând ceea ce ni s-a oferit: șansa noastră și a celor din jur la a spune vieții: ,,Vreau să fac 

ceea ce trebuie!”. 

 

 

Jurnal de carantină                       

                                                                                   

 Ecaterina Balan, clasa a VII-a B 

          Pe data de 8 martie, de Ziua internațională a femeii, la știri se anunța și primul caz de 

COVID-19 în București. Nu credeam că de la o singură persoană infectată din Romania se va 

ajunge la un număr așa de mare de decese, în general cauzate și de alte afecțiuni. La început, 

orice știre mă îngrijora, dar cu timpul am început să mă obișnuiesc cu această idee, fiind 

distrasă și de orele online, la care cu drag particip, revăzându-mă cu colegii și domnii 

profesori.  

         Părinții mi-au sugerat să am mai multă grijă la igienă și să încerc să evit grupurile mari. 

Pentru mine, această perioadă de carantină este o experiență nouă pe care nu m-aș fi gândit 

niciodată ca o voi trăi. Deși mulți copii de vârsta mea s-au bucurat de această ,,vacanță” 

lungă, eu o văd ca pe o îngrădire a libertății. Faptul că ne petrecem cea mai mare parte a 

timpului în casă are și avantaje, dar și multe dezavantaje. Noi, adolescenții, petrecem 

exagerat de mult rimp cu telefoanele mobile, în special pe rețele de socializare. Cred că este 

îngrijorător faptul că sunt online mai mult de șapte ore pe zi. 

       Nu îmi mai pot întâlni prietenii, bunicii, rudele. Mi se pare că timpul s-a oprit în loc. Îmi 

lipsesc foarte mult parcul, slujbele de la biserică, stadionul, sunetul clopoțelului de la școală 

care anunță pauza, senzația de bucurie atunci când altcineva este ascultat în locul meu la 

matematică, ieșirile la cofetării, restaurante, plimbările lungi, cumpărăturile. Rareori când ies 

în oraș nu mai recunosc pe nimeni, toți oamenii purtând măști și având același chip trist și 

abătut. Eu sper că, în curând, totul va deveni așa cum era înainte iar școlile se vor deschide, 

spre bucuria copiilor. 
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După izolare rămâne empatia 

 

                                                      Izabela Mantea, clasa a X-a RD 

 

        Izolarea socială a fost ca o condamnare la o singurătate temporară pentru unii și ca un 

stil de viață pentru alții.  Neliniște, teamă, incertitudine, neputință și … distanță, acestea sunt 

doar câteva cuvinte care îmi vin în minte când mă gândesc la perioada care  s-a scurs. Două 

luni… două luni în care gândurile celor mai mulți dintre noi au orbitat în jurul unui singur 

lucru: autoizolarea. A fost o perioadă în care ne-am îndreptat atenția spre cei din jurul nostru, 

poate.. mai mult ca niciodată. Dorința de a-i proteja pe cei dragi ne-a făcut să devenim mai  

responsabili, mai maturi, mai conștienți de valoarea acțiunilor noastre. Poate că această 

perioadă ne-a motivat să privim spre cei care, până acum trăiau  în izolare, fără să cunoască 

neapărat acest concept. Dacă pentru noi, care am stat câteva săptămâni fără să fim aproape de 

cei dragi, această perioadă a fost una cruntă, cei care așa trăiesc cum se simt? Cum se fac 

auziți cei care, zilnic, se hrănesc cu dor și tristețe? Mulți dintre noi ne-am aflat în pielea celor 

care trec prin aceasta de ani de zile. Am fost puși în situația de a ne gândi la cei care își petrec 

viața în saloanele spitalelor sau în celulele închisorilor și, poate, de acum, nu ne vom mai 

grăbi să îi judecăm atât de ușor. 

      Am fost atât de constrânși de ce se întâmplă și totuși… liberi. Fiecare a fost liber să 

creadă ce vrea, să își spună părerea despre ceea ce se întâmplă și să (re)descopere o pasiune, 

o plăcere. Lupta încă nu s-a terminat, iar efortul celor din jur este departe de a se fi epuizat. 

Contribuind prin înțelegere și bunăvoință, fiecare devine o piesă așezată în puzzle-ul 

momentului pe care-l trăim. 
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Desen realizat de Alexandra Bălăjel, clasa a X-a RB 
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Gânduri despre libertate 

 

Maria Mihaela Maftei, clasa a IX-a RE 

          Și până la urmă ce-i libertatea? Să ieși pe stradă inconștient că prin această delincvență 

poți periclita viața aproapelui tău? Dacă asta este libertate, atunci prefer să mă afund în 

închisoarea propriei mele conștiințe, să mă topesc în răcoarea camerei mele, asemenea unei 

lumânări uitată în lumina soarelui. Prefer să stau aici, în libertatea mea îngrădită, decât să 

atentez  ca un criminal în serie la libertatea fratelui meu. Nu aș suporta sângele inconștienței 

și al naivității mele să murdărească acea cămașă albă a sufletului. O cămașă pe care nu 

demult o tratam cu indiferență, o puneam în colțul camerei și o uitam acolo, iar din când în 

când îmi mai aduceam aminte de ea. Însă acum, pe timp de pace interioară, o văd în întreaga 

ei splendoare. E o cămașă relativ curată, ușor îngălbenită… semn că n-am prea purtat-o. 

Unele molii au încercat să-și facă un culcuș aici, molii ale singurătății și ale păcatului 

strămoșesc…  n-au reușit sau cel puțin așa cred eu. Probabil o să o repar, că mai mult ca sigur 

nu o să am timp de cămașa asta după ce lumea va începe din nou să trăiască, o voi lăsa tot în 

colțul camerei, în umbră. Și uite așa stau zile întregi, murind cu fiecare secundă în minte, îmi 

retrăiesc anii copilăriei, ai adolescenței premature, ai primilor fiori pe șira spinării ce-mi 

ridicau semne de întrebare și neliniște. Stau și doar atât… mă refac, îmi dau seama de ce 

sufeream, căci așa cum zice Liviu Rebreanu: ,,Pentru bolile sufletești nu există doctor mai 

bun decât bolnavul însuși!". Poate că aș vrea să evadez din rutina asta, însă ceva mă oprește, 

poate este vorba de cununa cu care a fost înzestrat omul, rațiunea. Da, mai mult ca sigur ea 

mă oprește. Vreau să mă răzbun pe fiecare secundă ce îmi străpunge în spinare ace de 

gămălie, ace ascuțite, ce mă imobilizează, mă fac neom și mă lasă rece într-un colț de cameră.  

         Ce ți-e și cu lumea asta? Ieri avea totul la picioare, era un stăpân ce și-a luat titulatura 

într-un mod neoficial, prin uitarea și ignorarea adevăratului Stăpân, iar astăzi se roagă să nu 

moară, să primească o a doua șansă, jurând ca un escroc nesăbuit că ,,nu se va mai repeta”. 

Însă cine să ne mai creadă? Am avut o șansă și n-am profitat de ea. Ne-am văzut noi creatori  

ai Universului, atât de lipsiți de recunoștință am fost. Ne-am însușit lumea, iar acum lumea ne 

însușește pe noi. Suntem un simplu pământ secetos și neroditor. Nici nu mai avem dreptul, 

însă strigăm cât de țin plămânii: ,,Iertare, iertare vă rugăm!” Mai are vreun sens? Oare ne-am 

căit suficient? Căința nu ucide memoria, paginile vechi ale istoriei vor rămâne pătate cu  
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durerea pierderii aproapelui, o durere de nedescris, o durere aprofundată de neputința noastră. 

Și uite așa, din regi și domnițe într-un basm scris Andersen am ajuns sclavi la curtea 

împăratului egiptean. Nu-i așa că e absurd? Și până la urmă unde-i nedreptatea? La noi sau la 

cei pe care i-am supus chinului. S-a săturat și pământul de noi, ne merităm soarta.  

Avem tot timpul din lume să ne gândim la noi, însă să o facem mai milostiv…întinde o 

bucată de pâine omului de la colțul străzii, gândește-te că puteai fi în locul lui, însă 

Dumnezeu nu a vrut. Cu toate acestea ai ticăloșit pe ascuns împotriva Lui, crezând că nu te 

aude, dar te-a lăsat așa. Azi îți pare rău? Atunci du-te la omul din colțul străzii și oferă-i 

afecțiunea ta…nu doar o simplă bucată de pâine. Dacă o faci, nu ai garanția că vei fi iertat, 

dar poate…cine știe. Nu mai spune că e o perioadă neagră, uită-te în jur. E mai frumos ca 

niciodată.  

           Oricât de dureros ar suna, dar se pare că adevărată problemă a lumii a fost chiar omul. 

Prin absența noastră, am purificat lumea, înseamnă că noi am încurcat pământul. Ar fi bine 

să-i mulțumim că ne adăpostește ca o mamă ocrotitoare, deși n-am merita asta.  

Suntem ca niște animale rănite, uitate pe străzi în bălți de sânge, așteptând îngerul morții să 

ne scape de chin, să ne ducă într-o eternitate liniștită. Ne agățăm involuntar de dorința de a 

trăi, asemenea unui scai și nu realizăm că de fapt… adevăratul scai nu suntem noi, ci neființa. 

Și dacă totul e o iluzie a minții noastre murdare? Poate din dorința de supremație am ajuns să 

ne imaginăm că toată omenirea moare la picioarele noastre, zicându-ne în gând ,,Eu n-am 

cum să mor”. Suntem legați de mâini și de picioare cu lanțuri ruginite și greoaie. Și care e 

până la urmă sentința? Moartea sau eterna libertate? Uită-te spre cer: e mai albastru ca 

nicicând, e infinit, e mai deschis decât ne-am putea imagina. Să zburăm spre el, să ne 

descătușăm de judecata asta de pe pământ… sunt lacrimi mult prea multe vărsate și o 

resemnare: ,,Ce putem să facem?”. Nimic, nimic nu putem să facem, iar asta este cel mai 

frustrant. Pentru prima oară nu mai depinde de noi, ci de mila Celui de Sus.  

Dar poate peste ani, totul va fi o amintire, picurată pe ici, pe acolo cu iz de comedie, într-un 

stil specific nouă. Căci așa e omul, după ce suferă și îndelung rabdă… uită. Uită că azi se 

ruga în genunchi și iar se crede stăpân neinvincibil. Și e o repetiție plictisitoare a acelorași 

note pe un portativ, uneori dinamizate de apăsarea greșită a unei clape de pian, ce strică toată 

muzicalitatea. Dar trecem peste acea notă greșită, ca și cu nimic nu s-ar fi întâmplat și ne 

continuăm cântecul… îl continuăm la nesfârșit, până când iar vom apăsa o clapă greșit. Până 

la urmă ce-i viața? O clapă de pian sau o coardă de vioară? Aceasta rămâne dilema noastră… 
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Necunoscutul 

 

Teodora Vartic, clasa a VII-a B 

 

           Acum ceva timp, am intrat în izolare din cauza virusului  care produce boala COVID-

19. A fost dificil să stăm închiși în case timp de un timp îndelungat, dar a fost în favoarea 

noastră. Am avut de ales între a ne conforma cu noile legi și să împiedicăm răspândirea 

virusului, sau să fim niște oameni care,î n loc să ajute la micșorarea numărului de cazuri, îl 

creștem. Mulți oameni au ales să facă ce e bine pentru toți, dar unii pur și simplu nu ascultă 

de nimeni… Sau dacă o fac, ascultă de cine nu trebuie… 

         Eu cred că dacă  am face toți ce e corect, nu ar mai exista atâtea nedreptăți.  Nu ar mai fi 

razboaie, nu ar mai fi proteste, nu ar mai fi atâția oameni morți, nu de bătrânețe. Poate, 

virusul acesta nu ar mai fi fost atât de raspândit și viața ar fi ca înainte. Poate chiar mai 

bună… Izolarea are și părți bune. Am reușit să descopăr noi pasiuni. Iubesc să scriu la cartea 

mea, să desenez si să ascult muzică. Până și preferințele muzicale s-au schimbat. Ce e 

deranjant, e faptul că timpul trece greu. Parcă ar fi tras de un melc… melcul timpului. Dar, 

când citesc, timpul trece așa de repede! E ciudat, dar fascinant. 

       Pentru mine,  izolarea a însemnat mai mult o provocare, o provocare de a rezista tentației 

de a ieși afară. Am stat mai mult cu familia, m-am redescoperit pe mine însămi, dar cel mai 

important a fost faptul că mi-am adăugat niște amintiri noi cu familia, în lista din memoria 

mea. Mă bucur că am o familie asa frumoasă și iubitoare. Da, timpul a trecut greu, dar ei l-au 

făcut mirific. 

          Despre libertatea de a alege nu am prea multe de spus. E, oarecum, bine că avem 

dreptul să alegem singuri, dar oare nu avem prea multă libertate în ceea ce facem? Oare, dacă 

ni s-ar impune anumite reguli ce nu ar trebui încălcate absolut deloc, nu am fi mai civilizați? 

Aceste întrebări, pentru mine, încă nu au un răspuns. Dar poate, sunt înca prea mică să 

înțeleg. Doar atât sper: ca lumea să fie mai bună, să mergem pe stradă și să nu ne fie frică. 

Dar cel mai probabil, frica vine mai mult de la ce nu cunoaștem. Atâtea lucruri necunoscute 

care așteaptă sa fie descoperite… Păcat că unii nu încearcă absolut deloc să descopere 

necunoscutul, care poate e cel mai minunat lucru de pe Pământ. 
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Desen relizat de Iuliana Dulamă, clasa a IX-a UC 
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Niciodată nu ne-am fi gândit… 

 

Gabriela Cerbu, clasa a XI-a a RF 

 

        Niciodată nu ne-am fi gândit că se va întâmpla să petrecem atât de mult timp acasă, că 

elevii vor recunoaşte că le lipseşte şcoala. Și totuși e posibil, căci un cuvânt a ajuns să devină 

clișeul zilelor noastre: izolarea. 

 Izolarea - fapt care ne ţine departe de prietenii noştri, de distracţie, de momentele în 

care simţeam că suntem fericiţi, că trăiam cu adevărat… experiență pe care o percepem drept 

monstruoasă. Izolarea – prietenul care are un set de reguli bine pregătite, prietenul care este 

puţin mai dur pentru a ne proteja, prietenul care ne obligă să fim atenți mai mult propria 

persoană, să petrecem mai mult timp cu noi înşine. 

Este foarte greu să renunţăm la timpul petrecut cu prietenii, la momentele în care ar 

trebui să trăim experiențe noi, să descoperim ce e în jurul nostru, să renunţăm de bună voie la 

amintirile pe care ni le-am fi putut face în această perioadă a vieţii noastre. Este apăsător să 

rămânem pe loc când sufletul nostru zboară către cei a căror absenţă e un gol, când mintea 

noastră lucrează continuu la un „Dacă ar fi fost bine, acum aş…”. Faptul că am „luat o 

pauză” de la lume mă face să îmi îndrept atenţia spre mine şi să mă bucur de propria 

companie, să fac lucrurile pentru care nu am avut timp, să mă descopăr, să îmi aflu unele 

preferinţe.  

         Cu toate că fiecare este la casa lui, legătura dintre prieteni nu s-a rupt, nu lăsăm un virus 

să ne despartă. Chiar dacă şcoala se mută în propria cameră şi trebuie să fim autodidacţi, nu 

lăsăm un virus să ne răpească viitorul şi dorinţele. În ciuda faptului că viitorul pare neclar, nu 

vom lăsa ca tot ce se întâmplă acum să ne distrugă speranţa. 
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O prețioasă îmbrățișare 

 

Ana-Daria Botez, clasa a IX-a RB 

 Nu am ales să fie așa, nu am ales să stăm separați unii de alții și asta pentru că 

Dumnezeu alege în locul nostru și el ne demonstrează ce e mai bine. Ne lipseau prea multe 

lucruri inutile și ne doream cu prea multă disperare să le obținem, iar acum singurul lucru 

care ne lipsește este o simplă, dar prețioasă îmbrățișare. Dorul care ne apasă sufletul este cel 

mai profund sentiment și cel care ne mai ține în realitatea cenușie. Ni s-au luat multe, dar ni 

s-a oferit o șansă unică de a realiza cât de important e să trăiești clipa, să te bucuri de tot ce ai 

și să iubești fără limită. Învățasem să trăim ca niște roboți care se teleportau de colo, colo și 

nu mai aveam nimic uman în noi. Acum tânjim după zilele încarcate de la birou, de orele 

interminabile de la școala, de o ieșire cu prietenii... 

 Nu e ușor, ca adolescent, să fii singur, să fii tu cu gândurile tale, iar această izolare fix 

asta a făcut, ne-a lăsat cu sentimentul de singurătate. De asta trebuie să avem încredere că 

mâine va fi mai bine pentru că până la urmă tuturor ne este greu, dar vom trece peste această 

încercare. Izolarea și depărtarea de prieteni, colegi, poate chiar și familie este o adevarată 

provocare și sunt sigură că fiecare reacționăm diferit. Cu toate că această problemă globală 

aduce doar dezavantaje, cred că trebuie să vedem altfel lucrurile fiindcă există și părți bune. 

Avem timpul pe care înainte îl căutam obsesiv și pe care acum îl putem folosi pentru a ne 

descoperi noi pasiuni sau pentru a le cultiva pe cele existente. Avem impresia că în jurul 

nostru este doar rău, iar ultima firmitură de speranță s-a pierdut, de aceea trebuie să ne 

deconectăm de la tot și să încercăm să ne formăm singuri o părere despre ce se întâmplă 

pentru că nu întotdeauna se promovează adevărul. Trăim din informațiile altora și nu ne 

rămâne decât să avem încredere și să speram la mai bine. Suntem liberi să alegem, să alegem 

dacă ne putem în pericol sau nu. Ni s-au oferit anumite sfaturi, recomandări care trebuie 

respectate pe cât posibil pentru a păstra un echilibru esențial. Înțeleg dorința multora de a ieși 

și de a se expune fiindcă toți ne dorim adevărata libertate care ne-a fost luată, dar e mult mai 

importantă siguranța decât plăcerea noastră. 

 Nu am fost pregătiți sau antrenați pentru vremurile pe care le trăim, nu am vrut să fim, 

dar uneori nu se întâmplă așa cum ne dorim. Tot ce ne-a mai rămas este speranța că într-o zi 

vom reveni la normal și ca ni se vor părea din nou banale plimbările de seară. Important e să  
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ne păstrăm calmul și să nu ne panicăm pentru că mereu exista o cale de scapare, ne-am 

confruntat de-a lungul timpului cu încercări mult mai grele, aproape  ,‚imposibile’’. 

 Sunt convinsă că bucuria care va apărea pe chipurile noastre la momentul revederii, 

va compensa toată această perioadă lipsită de culoare și că totul va fi mult mai frumos fiindcă 

vom prețui mult mai mult clipele împreuna. Ne vom aminti peste ani de această izolare și ne 

va apărea zâmbetul de buze, știind prin câte am trecut pentru o simplă, dar prețioasă, 

îmbrățișare. 

        

 

Valurile... pandemiei 

                                                                                       

Ștefania  Alexia Vartic, clasa a XI-a RA 

 

           Într-o lume atât de haotică, am regăsit fericirea. Aceste rânduri aveau inițial o direcție 

critică, primul impuls fiind să expun dezavantajele și nemulțumirile, care nu sunt puține, față 

de perioada pandemiei. Cu siguranță, nu sunt singura care le-a resimțit, însă este o situație pe 

care nu o putem controla. De aceea, consider că elevii au nevoie mai mult de un impuls spre 

bine, în detrimentul altor gânduri negative. În această perioada am realizat cât de mult m-am 

pierdut pe cărările ascensiunii. Învățatul și pregătirea pentru examene și viitor m-au introdus 

într-o lume lipsită de culoare. Pe timpul izolării am reînceput să fac puzzle-uri, îndeletnicire 

ce mă făcea să zâmbesc și îmi dădea energie în copilărie.  Puzzle-urile stimulează creierul, 

simțul frumosului și testează inventivitatea. De asemenea, ai nevoie de determinare, răbdare 

și logică pentru a le lucra. Chiar viața reală reprezintă un imens puzzle. În plus, timpul 

acordat cititului s-a modificat considerabil, reușind să evadez din agitația cotidiană în povești 

cu adevărat fascinante.   

           Perioada pandemiei, ca orice experiență din viață, are atât dezavantaje, cât și avantaje. 

Aș numi-o un moment de regăsire, timpul ,,pierdut” fiind de fapt câștigat,  pentru cei care l-

au fructificat. 
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Desen realizat de Alexandra Bălăjel, clasa a X-a RB 
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Izolarea… într-o curte  

 

Andreea Boșteanu, clasa a IX-a UC 

           Din cauza pandemiei de coronavirus, milioane de oameni sunt nevoiţi să rămână 

acasă, în izolare, confruntându-se cu angoase, insomnia sau intensificarea temerilor.  S-a mai 

constatat că nu există diferenţe în acest sens între persoane tinere sau vârstnice, între bărbaţi 

şi femei.  Toţi putem fi afectaţi de consecinţele izolării. De aceea este şi indicat ca astfel de 

măsuri să fie aplicate doar atunci când sunt  necesare.  Există o serie întreagă de studii privind 

reacţiile oamenilor la măsurile anti-Covid-19 în diferite colţuri ale lumii, mai ales în China. 

S-a putut observa că interdicţia de a călători nu a avut un aşa mare efect în ce priveşte 

stoparea propagării coronavirusului ca distanţarea socială. De fapt, ar trebui să o numim 

distanţare fizică. A rămâne numai în casă dăunează sistemului imunitar. Amănunt şi mai 

important în cazul familiilor cu copii. Am norocul că locuiesc ,,la casă”, și nu ,,la bloc”. Nu 

stiu cum aș fi făcut față izolarii dacă nu as fi putut iesi zilnic din casă să mă bucur de razele 

soarelui... O curte mare, cu un cățel la poarta, cu o livadă, un balansoar e tot ce-mi 

alimentează speranța, în fiecare zi... Îmi aștept rolele care urmează să ajungă de la o zi la 

alta... Astfel nu mă copleșește singurătatea, care este destul de contagioasă. Dacă, de 

exemplu, prietenul meu se simte singur, e foarte posibil ca şi eu să încep, cu timpul, să mă 

simt aşa. În fond, aceste reacţii sunt cunoscute în domeniul psihologiei. Stările interioare pot 

fi molipsitoare, pentru că suntem fiinţe sociale. De aceea ne ,,contaminăm" şi emoţional.                   

        Prietenele mele sunt mai mereu online...le pot vedea prin intermediul aplicatiilor online, 

le simt vesele și pline de viață. Să înțeleg că sunt sănătoase, alături de  familiile lor, nu într-un 

salon de spial închis cu cheia.  Este teama ce ne apasă, în aceste vremuri: teama de  spațiul 

spitalului. Oamenii sunt diferiţi în ceea ce priveşte gradul lor de teamă. Există mereu 

oameni care atunci când aud de o boală, se baricadează în casă şi îşi fac provizii exagerate, de 

teamă să nu se contamineze, după cum există persoane care nu-şi fac griji şi-şi 

continuă cursul vieţii, ies din casă, se întâlnesc cu prietenii.  

        În ceea ce mă priveşte, am simțit, în ultima vreme speranțe vizibile. Oamenii vorbesc 

mai mult unul cu altul, păstrează, ce-i drept, distanţa de doi metri, dar îşi urează cu și mai 

multă ardoare  sănătate unul altuia. Câţi îşi făceau asemenea urări, atât de curat, cu luni în 

urmă? E, în fond, ceva frumos, să te îngrijeşti mai mult de soarta celuilalt. Şi nu sunt cuvinte 

spuse într-o doară.... 
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Vremea reflecției 

 

 

Teodora Dumitroaea, clasa a XI-a UC 

 

Libertatea e un termen relativ. Ne aparține. E a noastră atât ca popor, cât și ca ființe 

umane diferite. Noi decidem când suntem liberi și când nu. Unii oameni s-au simțit liberi 

chiar și în timpul regimurilor politice totalitare, afectați fiind mai mult sau mai puțin de 

conformism. Cauza era sau plierea la cerințe sau o ignoranță periculoasă. De aceea, cred că 

libertatea e a noastră. E ceva ce ține de cum vedem noi lumea. Dacă suntem liberi în acțiunile 

pe care le facem, dacă ne impunem singuri reguli, dacă le și respectăm. Dacă asta ne face să 

ne simțim mai liberi pentru că putem decide cine vrem să fim sau din contră, pornind lupte 

interioare din care doar noi avem de pierdut sau de câștigat. E ca un dans pe care îl poți 

repeta, dar care, construit pe mișcări neclare, riscă să se schimbe sau să cadă în dezechilibru. 

Îi trebuie o fundație solidă, migălos așezată detaliu cu detaliu. 

Pentru mine, izolarea nu a fost în niciun moment o lipsă a libertății. Mi s-ar părea 

puțin extrem să fie considerată astfel. A fost organizată pentru a ne proteja, iar asta a venit cu 

prețul restrângerii anumitor drepturi. Oamenii s-au simțit atacați, iar rețelele de socializare s-

au transformat în câmpuri minate unde părerile contradictorii erau fitiluri aprinse pentru a 

alimenta conflictele. Drepturile și responsabiliățile cetățenilor au fost expuse, criticate, 

lăudate, diminuate sau mărite în mod inegal. Echillibrul a fost dat dispărut ceva timp. Nimeni 

nu știa unde s-a dus, dar îți puteau spune dinainte să-ți expui opinia că e fundamental greșită 

și că ar trebui să emigrăm toți din țară. Statul acasă, care până atunci fusese considerat 

metodă de relaxare, a devenit dintr-o dată o perspectivă sufocantă imediat ce a fost adus în 

discuție cuvântul ,,responsabilitate".  

Cred că problemele au început să apară în momentul în care oamenii au perceput 

necesitatea izolării ca o pedeapsă, în loc să o vadă ca o oportunitate. Timp mai mult cu 

familia, cu tine însuți, teancuri de cărți ce pot fi citite, activități intelectuale sau relaxante ce 

pot fi întreprinse. Lucrurile mici, care aduc zâmbete și care ne fac umani în esență ar fi trebuit 

să ocupe locuri fruntașe. Însă încerc să mă feresc de generalizări. Sunt pe deplin convinsă că 

esențele au fost și ele prioritizate. Am încredere în noi ca popor și, mai ales, ca oameni.  
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Printre gri și alte nuanțe 

 

Cu toate cele spuse și făcute, perioada izolării a reprezentat un timp de reflecție, fie ea 

interioară sau exterioară. Libertatea e a fiecăruia dintre noi. Cuvântul, sentimentul, teoria și 

practica. Important e cum o folosim, dacă e disciplinată, haotică, echilibrată, dacă se distruge 

ușor sau dacă o sprijinim când existența îi este atacată din exterior. Ne aparține. Sper doar să 

știm să o deținem cu folos, atât pentru noi, cât și pentru societatea în care trăim, amintind de 

cuvintele lui Albert Camus: ,,Libertatea nu este nimic altceva decât o ocazie de a fi mai 

buni." 

 

Lumea noastră suspendată 

 

Eliza Gabriela Stan, clasa a IX-UC 

      Perioada de izolare forțată a reprezentat o luptă grea  pe care nu am dus-o doar cu 

acest virus, Covid-19, ci și cu noi înșine. Această izolare imediată ne-a privat de toate 

activitățile pe care le practicam zi de zi și cel mai important, ne-a împiedicat să vedem 

persoanele dragi sufletului nostru. Am fost obligați să stăm în casă și,  dintr-o dată,  sa 

renunțăm la viața noastră. Lumea s-a schimbat peste noapte, tot ceea ce ni se părea  banal: o 

ieșire în parc, la un restaurant, mersul la școală și chiar la  serviciu, au devenit interdicții. Am 

fost separați de oamenii pe care îi vedeam zilnic, de cei care ne făceau să ne simțim minunat 

și care ne ajutau mereu. N-am avut ocazia să ne luam rămas bun, să-i strângem puternic în 

brațe și să le mulțumim pentru tot ceea ce fac pentru noi, n-am putut nici măcar să le spunem 

cât de mult îi iubim. Peste  noapte o mască, niște mănuși si o hârtie scrisă au devenit condiții 

elementare vieții,  fără acestea singurul mijloc de a reuși să ieșim din propria casă ar fi fost 

imposibil de realizat.  Într-o zi, în câteva ore, lumea noastră a rămas suspendată, ,,oferindu-

ni-se’’, în schimb, o viață în carantină.  Izolarea forțată ne-a făcut să luptăm cu noi, cu 

dorințele noastre, însă ne-a învățat să prețuim din plin esențele vieții, activitățile ce ni se 

păreau nesemnificative, banale.                     
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Printre gri și alte nuanțe 

 

 

 

Desen realizat de Cornelia Găucă, clasa a XI-a UB 
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Printre gri   și alte nuanțe 

                                                                                         

 

 Fuga de libertate 

 

Andreea Urzică, clasa a X-a RB 

 

        Izolarea este totdeauna o experiență neplăcută. Pierderea libertății, separarea de cei 

dragi, nevoia de a alege să-ți petreci timpul doar în casă, îți pot schimba modul de viață sau 

pot crea efecte dramatice. „Libertatea mea se termină acolo unde începe libertatea altuia”, 

afirmă  John Stuart Mill, care a venit cu o nouă perspectivă asupra acestui concept. Libertatea 

este rodul unei lupte pe care omenirea o poartã, probabil, de la Adam si Eva. Mai întâi în 

confruntarea cu natura, mai apoi în confruntarea cu semenii. De atunci, de la începuturi, 

aceastã veşnicã luptã se perpetuează şi pare sã nu mai aibã sfârşit. Pe înţelesul tuturor, 

explicaţia e simplã. Libertatea mea se terminã acolo unde începe libertatea altuia. Filozoful 

abordează o problemã mult mai delicatã, mult mai grea şi foarte controversatã, libertatea 

interioarã a individului. Omul e situat permanent într-o relaţie cotidianã. Astfel, cotidianul îi 

dicteazã anumite limite de comportament. Aceste limite de comportament sunt la rândul lor 

nişte arici care au mii de ţepi convenţionali şi care permanent ne spun: procedeazã aşa sau 

invers, fiindcã aşa va fi bine, iar aşa va fi rãu. Aceste convenţii ne însoţesc de la naştere şi 

pânã la moarte.  

În urmă cu două luni am primit vestea despre răspândirea unei pandemii peste toată 

Europa. Am fost supuși la izolare. Știam că pentru siguranța noastră și a celor din jur, e mai 

bine să stăm în case. ,,A fost prima dată, probabil, când putem salva omenirea stând la 

televizor” – nu  pot să fiu de acord cu această afirmație, pentru că o dată cu acest haos, în 

mințile noastre își aveau locul multe întrebări, din păcate fără răspunsuri: ,,Oare cât va dura 

această stare de urgență?”,  ,,Îi vom mai putea vedea vreodată pe cei dragi nouă?”, ,,Bătrânii 

noștri sunt bine?” și încă altele, la fel de dureroase. Am fost puși să alegem izolarea în loc de 

libertate, mai mult decât atât, să fugim de libertate. Unde găseam, de fapt, liberatatea? În 

izolare cu familia. De-a lungul acelor zile chinuitoare, am avut timp să ne gândim la ce e bine 

și ce e rău, la viitorul nostru în ceea ce privește cariera, și să împărțim zâmbete împreună cu 

familia, ceea ce a făcut carantina mai suportabilă. Citind o carte bună sau lucrând mai mult la 

o materie la care  nu reușeai să ai note mari niciodată în timpul școlii, se alungau temerile, se  
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Printre gri și alte nuanțe 

 

diminua așteptarea sau nerăbdarea de a trece mai repede peste aceste vremuri. În fapt, ce 

poate fi mai frumos decât să-ți petreci timpul alături de frații tăi mai mari, de tatăl care acum  

avea timp de tine și nu doar de serviciu, de mama care a devenit mult mai grijulie în această 

vreme? Așadar, izolarea a avut și părțile ei bune, însă trebuia să avem răbdare, dacă 

frumusețea constă în lucruri mărunte. Izolați între libertate și alegere, ne-am gândit cum să 

facem carantina mai frumoasă. Școala online a fost una dintre bucuriile noastre. Dorul de 

colegi și de domnii profesori s-a diminuat pe această cale. Dureros este însă pentru elevii din 

anii terminali care nu știau că pe 10 martie a fost ultima zi de școală. 

 Am izbutit în fața acestor reguli și am rămas sănătoși. Cum? Prin răbdare și siguranță. 

Am ales izolarea pentru o libertate mai frumoasă care urma să vină. Virusul încă plutește 

peste noi, însă acum avem dreptul la o parte din libertatea pe care nu am avut-o în cursul 

celor două luni.  

 

 

Desen realizat de Elena Coșofreț, clasa a X-a RB 
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Printre gri și alte nuanțe 

 

 

 

Mica mea fermă 

                                                                                                 George Timofte, clasa a VII-a B 

         Pe timpul izolării m-am simțit un pic în  „vacanţă”, deoarece am avut mai mult  timp 

pentru odihnă, după toate testele de la începutul semestrului al II-lea. Ce mi-a umplut mult 

timpul a fost  să îngrijesc cei  zece boboci de raţă pe care mi i-am cumpărat.  Eu îi aşteptam 

de trei luni, deci aveam totul pregătit: un iaz, mâncare şi multă apă. Acum  rățuștele sunt deja 

mari, dau din aripi, încearcă să zboare.  Nu strică să încerci, nu? Nu strică să te simți liber, 

chiar și în izolare. Când le văd zburând, îmi dau seama ce bine este să fii liber, să nu te simți 

în stare de asediu sau în stare de alertă! 

        Până în prezent nu-mi merge rău. Mica mea fermă prosperă. Mă uit cu drag la cele 20 de 

rațe și la cele 5 gâște. Sincer, aș dori să măresc, în viitor, mica mea afacere, chiar până termin 

liceul, apoi să devin un fermier cunoscut. Poate că nu a fost chiar totul rău în toată această 

perioadă a pandemiei, astfel am descoperit o nouă pasiune, și chiar o posibilă îndeletnicire. 
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Poezia –  ,,o pictură  parfumată’’ 

                                                            Copacul 

Flavian Ursache, clasa a XI-a RF 

Se pot spune multe, despre un copac,  

Un copac căzut,  

Tăiat de oameni, sau sfâșiat de vânt,  

Uitat de soare, mâncat de timp, de pământ. 

Vede cerul, când sunt nori sau stele, 

Vede umbre, lumină și piele. 

Arată mort, dar ploaia-i dă viață,  

Nu se mișcă, dar aleargă prin ceață. 

Cimitirul de lemn e plin de liniște,  

Dar pe cer luna strigă și plânge,  

Varsă lacrimi fierbinți de sânge, 

Peste copacul care putrezește. 

A existat,  

A simțit,  

A văzut,  

Dispare, asa cum soarele apune.  

Noroi, apă  

și frunze uscate, 

Într-o pădure de copaci căzuți. 

Despre un copac, se pot spune multe,  

A căzut... 
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Poezia –  ,,o pictură  parfumată’’ 

 

 

 
                                    Desen realizat de Iustin Vântu, clasa a X-a RB 

  

         Desenul surprinde parcul, mai demult plin de oameni, acum părăsit si monoton. Peisajul 

este unul de toamnă ceea ce face referire la tristețe și îmbătrânire. Copacul din stânga, spre 

deosebire de cel din centru, nu mai are Frunze – semn al  diferențelor în gândirea oamenilor. 

Unii percep izolarea drept ceva normal ce va trece repede, iar alții ca un sfârsit de lume. 

Copacul central poartă mască, fapt ce simbolizează natura distrusă, înfricoșată de cel mai 

periculos virus: omul, un virus ce distruge creația divină pentru scopuri egoiste. Lumina 

felinarului reprezintă speranța, gândul optimist că totul va lua sfârșit, iar oamenii se vor 

întoarce la viețile lor, dar niste vieți schimbate, în care fiecare individ apreciază si ocrotește 

natura așa cum ar fi normal. 
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Poezia –  ,,o pictură  parfumată’’ 

Flori 

Flavian Ursache, clasa a XI-a RF 

Deschide ochiul minții, 

Și vei vedea totul în viziunea morții.                                  

Florile putrezesc precum inimile oamenilor, 

Iar trandafirul se înnegrește în persistența imaginilor. 

O fântână fără apă, în pustietate, 

Acum o groapă, plina de flori moarte. 

Din cer cad petale uscate. 

Luna e galbenă, totul se scufundă în noapte. 

Pe oceanul de sânge plutește o barcă cu flori. 

O furtună o zdrobește de o stâncă. 

Barca se pierde în apa adâncă, 

Iar florile se duc spre nori. 

Nașterea lui Venus în apă și flori e scufundată. 

Ofelia își găsește liniște printre flori și raze de soare, 

Și moarte în nepăsare. 

Macii sunt roșii, iar apa nu e curată. 

Florile au rădăcinile înfipte în pământul morții, 

Si uneori se hrănesc cu sânge. 

Undeva în Infern Euridice plânge, 

Iar Orfeu caută flori în întunericul nopții. 

Artistul 

Flavian Ursache, clasa a XI-a RF 

Pe muntele unde focul e albastru, 

O pictură înhumată în cenușă și zăpadă, 
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Poezia –  ,,o pictură  parfumată’’ 

 

Reprezentând prădători ce se duelează pentru pradă, 

Și umbre spânzurate într-un cimitir sobru. 

Pădurile ard, fiindcă plouă cu foc. 

Porumbelul zboară și are un ochi în cioc. 

Anemonele sunt uscate, 

Iar corbul mort se pierde în noapte. 

Nori de cenușă și apă neagră, 

Un abis și o infinită scară, 

Realitatea este distorsionată 

și moartă. 

Artistul închide ochii, vede o lume plină de atrocitate, 

Iar când îi deschide, vede viață și moarte.  

 

                                                                         Desen realizat de Elena Coșofreț, clasa a X-a  
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Poezia –  ,,o pictură parfumată’’ 

 

 De ce s-a inventat telefonul? 

 

Buhnă Cristiana-Elena, clasa a XI-a UC 

 

A ieșit soarele. Îl auzi? 

—N-ai cum să-l auzi, e prea departe. 

Și de ce crezi că s-a inventat telefonul? 

Tu vrei să-mi spui că n-auzi cum se desfac boboceii? 

Cum se ăntinde pământul după somnul ăsta mut… 

Cum ne scarțâie dinții când încercăm să zâmbim… 

Totul are sunetul său. Ia taci… 

Vezi? Și liniștea are sunet. 

— Ce sunet? 

Păi… în liniștea asta te-am auzit cum mă înjurai. 

În gând. 

Nu te-am prea lăsat să vorbești. Dar știi de ce? 

— Nu. De ce? 

—Tu n-ai răspuns la telefon. 
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Poezia –  ,,o pictură parfumată’’ 

 

Totul o să fie bine 

                                                                                                    Bogdan Lăcătușu, clasa a VII-a  

 

Libertatea este viața:                                                             Doar că s-a rupt armonia  

Mergi la școală dimineața,                                                    Când a venit pandemia. 

Unde înveți cele bune,                                                           Am intrat în izolare, 

Și vezi veselie-n lume.                                                           Nu am mai mers la plimbare… 

 

                                                     Împreună rezistăm, 

                                                     Leacul o să-l aflăm, 

                                                     Totul o să fie bine, 

                                                     Dacă ai grijă de tine! 

 

 
 

Desen realizat de Andreea Boșteanu, clasa a IX-a UC 
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Printre cărți și filme 

 

 

 

Sistemul totalitarist sau izolarea omului în propria carceră 

 

Colaj de lucrări de caligrafie și arte vizuale participante la  concursul 

Carte și film în perioada postbelică românească 

din cadrul proiectului interdisciplinar Identitate și spiritualitate românească 

înscris în CAEJ 2020, poziția 9 

Lucrările expuse reprezintă frânturi din paginile unor cărți care i-au inspirit pe cineaștii 

români contemporani. 

 

 

 
 

 

 

 

 Elena Micu, Seminarul Teologic Ortodox  ,,Veniamin Costachi’’ 
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Printre cărți și filme 

 

 
 

Juganariu Denisa, Seminarul Teologic Ortodox  ,,Veniamin Costachi’’ 
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Printre cărți și filme 

 

  
 

 

Mihai Irinel Lupu,  Seminarul Teologic Ortodox  ,,Veniamin Costachi’’ 
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Printre cărți și filme 

 

 
                                

Elena Iordache, Seminarul Teologic Ortodox  ,,Veniamin Costachi’’ 
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Printre cărți și filme 

 

 
                                   Lucia Ciocoiu, Seminarul Teologic Ortodox  ,,Veniamin Costachi’’ 
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Printre cărți și filme 

 

 
 

Eugenia Ababei, Seminarul Teologic Ortodox  ,,Veniamin Costachi’’ 
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Printre cărți și filme 

 

 
 

Andrei  Purcaru, Seminarul Teologic Ortodox  ,,Veniamin Costachi’’ 

 

 
Petruța Bucătariu, Liceul Economic ,,Al. I. Cuza’’ Piatra-Neamț 
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Printre cărți și filme 

 

 
 

Nicuță Andreea, Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare’’ 
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Printre cărți și filme 

 

 

 
 

Elena-Sabina Mutu, Școala gimnazială ,,I. Gr. Teodorescu’’, Ruseni, comuna Borlești 
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Printre filme și cărți 

 

 
 

Prisăcaru Roxana, Colegiul Național  ,,Roman-Vodă’’ 
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Printre cărți și filme 

 

 

 

 

 

 
 

 

Iustina Lazăr,    Școala Gimnazială ,,Iustin Pîrvu’’ Poiana Teiului 
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În loc de concluzii 

 

De la elevi adunate... 

 

      Larisa Manolache, clasa a XI-a UC 

 

     În contextul momentului când în mass-media se fac statistici peste statistici, când 

rețelele de socializarea sunt pline de nenumărate teorii, opinii, ipoteze despre perioada 

pandemiei și a ceea ce va urma după epoca Covid-19,  ne-am gândit și noi, elevii de la clasa a 

XI-a UC,  să concepem o altfel de ... statistică: de fapt, un top al aspectelor negative, dar și al 

celor pozitive din perioada pandemiei.  Ca orice top, și acesta poate fi suficient de instabil, 

asemenea timpurilor pe care le trăim. Evoluția topului este în raport cu ... evoluția/involuția 

pandemiei. Important este  ca  pozitivitatea, speranța în regăsirea firescului să se mențină pe 

primul loc.  

 

Aspecte negative: 

1. riscul  de-a pierde abilitățile sociale; 

2. activitatea fizică  redusă considerabil; 

3. creșterea dependențelor de tehnologie; 

4. randament scăzut pentru îndeplinirea responsabilităților; 

5. criza economică; 

6. dorul de prieteni sau  de alte persoane; 

7.  rutina, monotonia cotidiană crescută; 

8. prea multă panică; 

9. eficiența scăzută a orelor online; 

10. reducerea/oprirea călătoriilor. 

Aspecte pozitive: 

1. mai mult timp de petrecut cu familia; 

2. mai multe ore de somn dimineața; 

3.  flexibilitatea programului de la orele online; 

4. valorificarea timpului liber prin hobby-uri vechi sau recent descoperite; 

5. mai mult timp pentru dezvoltarea personală; 

6. reducerea considerabilă a poluării; 

7.  aprecierea libertăților de care dispuneam până acum; 

8.  timp pentru relaxare; 

9. mai mult timp pentru citit, gătit, scris etc.; 

10. posibilitatea (unora) de-a ieși mai mult în natură (păduri, dealuri, râuri). 
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