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CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR 

 

   Odată cu începerea unui nou 

an şcolar, la Colegiul Naţional 

Silvania s-au desfăşurat 

alegerile pentru Biroul Executiv 

al Consiliului Şcolar al Elevilor. 

   Consiliul Şcolar al Elevilor este 

format din şefii claselor şi Biroul 

Executiv (Bex). Din Bex fac parte 

: Secretarul, cei trei 

Vicepreşedinţi şi bineînţeles 

Preşedintele. Pe lângă aceste 

mari funcţii, mai există nişte mici  

departamente, a căror alegeri  

s-au desfăşurat după punerea în 

funcţie a preşedintelui. 

În acest an şcolar, alegerile au 

avut loc în data de 8 Octombrie 

2019, în sala festivă. Astfel, în 

fiecare pauză, elevii puteau să 

vină să îşi voteze favoriţii. 

   Fiecare candidat şi-a pregătit o 

campanie de promovare prin 

care a dorit să dovedească 

elevilor de ce este potrivit pentru 

funcţia la care candidează. 

 

 

Alexandra Buciu
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CINE SUNT EU? 

   

   Un univers ,opt planete și 

miliarde de oameni existenți pe 

Terra , miliarde de suflete ,cărora 

în fiecare secundă li se alătură 

altele pure , asemenea unor 

ghiocei care ies de sub mantia 

albă și altele istovite care 

părăsesc tiptil această lume 

,fiecare având o stea 

călăuzitoare în galaxie. Din 

aceste miliarde de stele fac parte 

și eu ,dar cine sunt eu?  

       Sunt doar un suflet minuscul 

în această lume ce încearcă să 

se facă simțit si auzit. Sunt o 

persoană cu sentimente  ,care 

încearcă să-și croiască un drum 

prin viață pentru a-i da acesteia 

un rost. Sunt un om plin de 

defecte si calități ,lucruri fără de 

care nu aș mai fi eu. 

       Nu sunt perfectă ,nici nu 

încerc și nici nu vreau să fiu. Mă 

autocaracterizez drept o 

persoană foarte sensibilă, 

asemănându-mă cu floarea 

numită „ Mimosa ”. Sunt plină de 

speranță ,vise dar și de greșeli. 

În unele zile sunt o frunză in 

bătaia vântului , într-o clipă sunt 

cel mai zâmbitor și prietenos om, 

iar în alta , brusc devin directă și 
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sinceră. Sunt o persoană care nu 

se mulțumește cu orice , cu 

fiecare bătaie a inimii îmi doresc 

mai mult de la mine , știu că pot 

, așa că vreau să fiu o voce 

auzită în marea de inimi , nu doar 

ecoul cuiva. Sunt acea persoană 

care știe că „încercarea moarte 

n-are”, care nu renunță. Știe că e 

dificil , iar drumul este lung și 

ostenitor , dar asta o 

ambiționează și mai tare să lupte 

până la capăt. 

         Mai am multe de 

descoperit despre mine însămi 

,dar trăiesc cu gândul că „toate 

vin la vremea lor”, pană la 

capătul acestei misiuni , numite 

viață voi afla cu siguranță 

răspunsul la întrebarea „Cine 

sunt eu?” . 

Maria Gorgan
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CINE SUNT EU? 

   

   La întrebarea asta aș putea 

răspunde cu atât de multe lucruri 

și totodată atât de puține... 

    Sunt o persoană ca oricare 

alta , cu calități și defecte. Nu 

sunt perfectă ș i nici nu vreau să 

fiu. Îmi place că sunt unică , spre 

asta și tind. Când sunt fericită, 

sunt un curcubeu pe cerul 

albastru , iar când plâng , sunt o 

picătură de ploaie ce se varsă în 

mare. Câteodată sunt asemenea 

unei pene in bătaia vântului. 

Plutesc ușor, ușor… spre infinit, 

spre nicăieri , încercând să ating 

absolutul. Sunt o inimă care bate 

, câteodată mai tare , câteodată 

mai încet. Sunt o stea pe cerul 

plin de stele. Acum mă înalț ,  

strălucesc , dar va veni un 

moment când voi cădea și prin 

căderea mea , sper să aduc 

fericire cuiva. Sunt fiica a doi 

oameni minunați , oameni culți , 

pe care îi consider un model 

demn de urmat. Sunt o artistă 

care pictează cu cuvinte și vorbe 

zilnice , încercând să se remarce 

prin „arta” sa. 

      Asta sunt eu cu bune și cu 

rele , sunt o rază de lumină ce 

luminează o perioadă , apoi ... 

apune. 

 Amalia Șimișnean  

 



6 
 

 

CINE SUNT EU?  
 
 

 

 

   „Cine sunt eu?”, aceasta este 

întrebarea la care nimeni nu îmi 

poate răspunde concret. Totuși, în 

mintea mea ... eu sunt ... Sunt un 

nor pe azurul bolții cerești. Sunt o 

stea pe cerul întunecat al nopții. 

Sunt o scânteie din focul izbitor al 

soarelui. Sunt o ramură de măslin 

căzută pe pământ. Sunt o lacrimă a 

dalbei luni ce în blânda adiere a 

vântului a devenit o ființă mistică și 

plină de mister. Sunt o zână , sunt 

o nimfă a pădurii , al cărei scop e 

nemurirea. Aceasta , însă , îmi 

poate fi furată în momentul găsirii  

 

zburătorului ,iar in neștirea mea , 

aceasta  mi-ar aduce sfârșitul ,  

pierirea, stingerea văpăii aflate in 

inima mea, luându-mi ce-am mai 

scump pe lume ... eternitatea. 

      Și totuși...de unde vin? Aparțin 

unor timpuri istorice, de mult 

trecute. Vin din vremurile 

strămoșilor noștri , din timpurile 

războaielor              daco-romane , 

din ritualele vechi ale geților , din 

tainele șoptite de codru și susur 

dulce de izvoare , din legende 

neuitate de poporul nostru. 

       Mă îndrept spre o mare 

necunoscută , un infinit alb , dar 

întunericul blestemului aflat asupra 

mea îmi împiedică dorința 

arzătoare. Chiar și speranța mă 

lasă rece...Mă îndrept spre abis 

deoarece o viață veșnică devine 
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tristă , jalnică , apăsătoare și fără 

sens. Și totuși imortalitatea mea 

este neprețuită... 

 

     Vreau să devin liberă , 

independentă . Vreau să pot 

decide asupra propriului meu 

destin. Deși soarta îmi joacă feste 

,iar drumul vieții îmi este croit deja 

, reușesc să rămân eu însămi și să 

exprim diferența dintre mine  și 

restul lumii prin moduri 

nonconformiste și prin simplul fapt 

de a fi eu. 

 

Ariana Pop 
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CINE SUNT EU?  
 

 

Din sămânță de iubire 

În țărâna roditoare 

Printre alte miliarde 

Dumnezeu m-a făcut floare. 

 

 

Așa am venit pe lume 

Din dorința arzătoare 

Așteptată și iubită 

Cu destin de-nvingătoare. 

 

 

Am venit s-aduc cu mine 

Bunătatea și iubirea 

Să trezesc în minți uitate 

Bucuria și sclipirea. 

 

 

Și în piepturi împietrite 

Să aprind scânteia vie 

S-aduc zâmbete pe buze 
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Și să-mpart doar veselie. 

Să arat de mai e cazul 

Ce-i puterea florilor 

Ca și-un fir plăpând, subțire 

Ține piept furtunilor. 

 

 

Să scald lumea în culori 

Să fiu visul tuturor 

Să trezesc la viață VIAȚA. 

Cu mireasma florilor. 

 

 Anda Moldovan 
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Castane 
 

De ce te plac? 

De ce mă complac  

În tăcere 

Mi se pare 

Că mâna ta se întinde  

Dincolo de porțile călite 

Ale pieptului meu. 

 

Trebuie să recunosc- 

Am visat 

S-ajung fiică de-mpărat. 

Sau măcar să mă mărit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-un prinț chipeș, răsărit . 

 

Dar parc-acum, 

Când te privesc,  

Pot, sincer 

Să mă mulțumesc 

Cu zâmbetu-ți dulce 

 

De înger șmecheresc, 

Cu ramele  

Din castanele 

 

Privirilor tale. 

 

Alexandra Buciu 
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Zilele Ady

 
    În fiecare an, elevii și cadrele 

didactice de la Colegiul Național 

”Silvania” organizează festivalul 

cultural Zilele Ady, un eveniment 

de o mare importanță , deoarece 

duce mai departe memoria 

marelui poet maghiar Ady Endre 

care cu o sută de ani în urmă , era 

și el elev la școala noastră. Astfel, 

pentru comunitatea maghiară Ady 

reprezintă unul dintre patronii 

spirituali al Colegiului Național 

”Silvania”. 

   Zilele Ady, sau Ady napok se 

organizează în jurul lunii 

noiembrie, cât mai aproape de 

data de naștere a poetului, anume 

22 noiembrie. De regulă, acest 

eveniment se desfășoară pe 

parcursul a două zile. Vineri 

reprezintă prima zi a festivalului,  

 

 

zi în care are loc o prezentare în 

legătură cu viața poetului. Sâmbătă, a 

doua zi a festivalului, elevi de 

pretutindeni recită poeziile lui Ady în 

cadrul concursului de recitare, unde 

sunt criticați de către un juriu alcătuit 

din profesori, actori sau  

inspectori. La acest concurs participă 

și elevii din școlile parteneriate din 

Csenger și Balassagyarmat, Ungaria.  

     Anul acesta, în 2019, a avut loc  

a 30-a ediție a festivalului Zilele  

Ady. Pentru a celebra acest an de 

centenar, organizatorii au propus un 

program deosebit. În prima zi a 

festivalului, vineri, 22 noiembrie, a 

avut loc o seară nostalgică, în cadrul 

căreia zece elevi au prezentat un 

spectacol sub numele de ”Mă aliez cu 

însumi” (Lepaktálok önmagammal), 

bazat pe poeziile și citatele date la  
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concursul de artă plastică în 

ultimii cincisprezece ani. De 

asemenea, profesoara de limba și 

literatura maghiară Szabó Katalin, 

alături de profesoara de 

matematică Zay Éva și profesorul 

de istorie László László au 

prezentat volumul memorial 

”Hajh, gyerekek!...”, în care este 

descrisă relația strânsă a poetului 

Ady cu Zalăul, cu școala sa, cu 

debutul său poetic. În continuare, 

profesoara Faragó Erzsébet a 

cerut câțiva oaspeți să-și relateze 

experiențele, impresiile căpătate 

de-a lungul celor treizeci de ani de 

la prima debutare a festivalului 

cultural Zilele Ady.   

  A doua zi, sâmbăta, elevii au 

recitat poeziile de la Ady și cele 

selectate la alegere. Ei au fost 

evaluați de către un juriu alcătuit 

din cinci membrii, printre care se 

numără Laczkó Vass Róbert, 

actor maghiar din Cluj-Napoca, 

Törék Ildikó, actriță din Oradea, Antal 

Krisztián, fost elev al școlii noastre, și 

două profesoare din școlile 

parteneriate. Pe lângă primele trei 

premii și mențiuni, juriul a oferit și 

premii speciale, astfel încât niciun 

recitator n-a rămas nepremiat, și mai 

mult, publicul a avut șansa de a vota 

pentru recitatorul lor preferat. Premiul 

publicului a constat dintr-un tort adus 

de școala parteneră din Csenger. De 

asemenea, și anul acesta elevii și-au 

trimis desenele, picturile, fotografiile 

create pe baza a două citate date, în 

cadrul concursului de artă plastică. 

Creațiile au fost expuse și puteau fi 

vizionate de către public. Ele au fost 

evaluate de către directorul adjunct 

Faluvégi Ervin și profesoara Szabó 

Katalin, iar cele mai bune au fost 

premiate. 

   Festivalul s-a încheiat sâmbătă 

după-amiază în cadrul unui spectacol 

ținut de Laczkó Vass Róbert și Szép 

András. Cei doi au interpretat poeziile 
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lui Kányádi Sándor,iar actorul 

clujean Laczkó și-a prezentat 

  

seria de cărți 

intitulată ”Cu ochii deschiși” (Nyitott 

szemmel).  

   În acest fel s-a derulat a 30-a 

ediție a festivalului cultural Zilele 

Ady, aducând omagiu marelui poet 

Ady Endre și amintind și împlinirea a  

 

100 de ani de la trecerea în neființă 

a poetului. În viitor sperăm că vom 

putea continua această tradiție și că 

memoria patronului spiritual nu va fi 

uitată în comunitatea maghiară.  

 

 Dóra  Módi-Ösz  
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Cititori în suflet

   

Aș vrea să-mi spună cineva ce 

simt. 

Serios! 

Măcar un sentiment de mi-ar 

numi 

I-aș da un argint. 

 

De unde pot eu ști 

Că-s tristă? Fericită? 

Singură? 

Împlinită? 

Un lucru știu: 

Sunt nedumerită. 

N-are cine mă lămuri? 

În stele cititori, 

În palmele grele, 

În ceai de surcele, 

Pământule, de toate ai!     

 

Dar  

Cititori în inimi, 

Cititori în suflete 

Nici măcar un minim, 

Nici măcar unul la cinci sute 

N-ai!

Alexandra  Buciu 
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Destin roșu 

   Tăcerea nopții îmi surâde. 

Savurându-mi paharul de 

șampanie, încep a mă destinde. Un 

amalgam de sentimente mă 

pătrunde. Vântul lin îmi domolește 

părul, în timp ce privirea-mi 

scânteiază și se abate peste rochia 

de mătase de un roșu aprins. 

Sângele îmi fierbe și eu 

încremenesc. Fug.  

   Cuvintele mi se învârt în cap și 

vreau să țip. De ce nu se oprește? 

Ce abilități am eu? Nu pot ajuta pe 

nimeni, nici măcar pe mine. Nu-mi 

pot descărca furia decât prin 

strigăte, dar voi rămâne etern prinsă 

în acest joc crucial al omenirii, jocul 

celor superiori.  

   Nu pot fugi! Trebuie să mă întorc! 

Trebuie să-i pun capăt!  

... 

   Roșu? Iubire, sânge, foc. 

...  

   -Anastasia, mă bucur că ești aici! 

Ai alergat? Începi să transpiri. Te 

simți bine?  

   -Roșu... 

   -Poftim?  

   -Ăăă ... Aveți o rochie minunată 

doamnă Carla. O rochie ... roșie. 

Minunată.  

   -Vino , simte-te ca acasă! Acum 

faci parte din echipa noastră. 

   Sute de chipuri străine îmi pătrund 

intimitatea. Mă simt privită, analizată 

și inferioară lor. Nu pot face față 

acestor minciuni! Ce vor de la mine? 

De ce mă vor pe mine?  

   -Anastasia, perioada de probă s-a 

terminat. Mâine va avea loc prima ta 

misiune. Vei fi însoțită de colegul tău 

Alex și totul se va petrece la periferia 

orașului.. 
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   -Scuzați-mi întreruperea.. Despre 

ce este vorba mai exact? 

   -După cum ai fost instruită, mâine 

va avea loc o “asasinare”. 

   -Tr..tr..trebuie să ucid o 

persoană? 

   -Nu, draga mea. Este doar o 

înscenare. După cum știi, lucrăm cu 

toții pentru Ted. Ted își dorește 

fapte. Vrea să animăm acest oraș. 

Vrea ca presa să scrie despre 

teribilul nostru oraș plin de 

accidente, victime și nedreptăți.  

   -Carla, îmi pare rău, dar nu pot să 

înțeleg de ce m-ați ales pe mine. 

Sunt o fată sensibilă și timidă! Nu 

îmi place să joc murdar! Nu poți face 

astfel de lucruri doar ca revista lui 

Ted să aibă succes. Ceea ce e grav 

cu adevărat este că prin aceste 

înscenări, au murit mulți oameni! 

Oameni nevinovați!  

   -Se mai întâmpla și greșeli... 

uneori întâmpinam greutăți chiar și 

noi. Dar... fii sigură ca familiile celor 

ce și-au dat duhul în urma scenelor 

noastre, au fost bine plătite! Atât de 

bine plătite încât...nu cred ca le vor 

mai duce dorul vreodată. 

   -E inuman. Nu vreau să fac parte 

din acest complot! Nu mă 

interesează banii voștri! 

   -Shhh, nu mai țipa! Ted te-a ales, 

asta înseamnă ca ai ceva special. 

Dacă va auzi bazaconiile astea, te 

va omorî și va schița un zâmbet 

sănătos după ce o va face.  

   -Vreau să plec!  

   Trântesc ușa în urma mea. Nu pot 

să-mi stăpânesc furia și mă 

amăgesc singură sperând că va fi 

bine. Îmi pun căștile, pornesc 

muzica și mă plimb înspre casă. 

Sunt doar eu și luna, mă simt în 

siguranță, dar în același timp, mă 

simt vinovată. Ted...acel Ted care 

pretindea că e unchiul meu... acel 

Ted care îmi citea povești înainte să 

adorm... acel Ted e un criminal. Tot 

ce își dorește este avere și bogăție. 
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Nu i-a păsat niciodată de mine, mă 

folosea și m-a atras în jocul lui 

murdar. Știa că aș face orice pentru 

el, pentru omul care m-a crescut! 

Dar am clacat. Am dat prea mult din 

mine.  

 

   Dimineața mă găsește la periferie. 

Alex a ajuns și totul este pregătit. 

Începe misiunea. Îl ochim pe un 

domn înalt, bine făcut, îmbrăcat într-

un sacou și blugi. Alex mă 

îndeamnă să îl ameninț cu un cuțit, 

până îi ia el banii. Zis și făcut, 

misiune completă. Alergăm. În mai 

puțin de zece minute apare presa și 

două echipaje de poliție. Oamenii lui 

Ted încep să scrie “Bărbat jefuit la 

periferia orașului...”, iar noi ne 

încasăm banii și plecăm acasă. 

Despre asta e vorba de fapt? 

Despre a face rău? Despre a face 

un om să sufere pentru bani? Nu pot 

trăi așa. Am nevoie de un plan.  

 

   Zilele următoare le petrec acasă. 

Fac curat, meditez și îmi gândesc 

fiecare mișcare. Trebuie să opresc 

toxicitatea acestui capăt uitat de 

lume. Sună telefonul.  

   -Anastasia, bună, sunt Carla! 

Misiunea ta a avut succes, te-ai 

descurcat de minune! Am ajuns la 

un rating excelent și aproape 5000 

de ziare cumpărate în doar două 

zile. Uimitor!  

   -Mulțumesc, Carla, dar eu nu sunt 

mândră de ceea ce am făcut.  

   -Bine, bine. Nu contează. Te-am 

sunat să-ți spun ca mâine va avea 

loc a doua ta misiune. Îți trimit 

detaliile prin sms.  

   -Dar, Carla...Alo, Carla?  

 

   Nu am dormit toată noaptea. Nu 

îmi vine să cred că nu am încă o 

soluție. Totul devine mai murdar și 

mai murdar...  

   Mă îmbrac și plec. De data 

aceasta, misiunea are loc la o 
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cafenea din centrul orașului unde se 

presupune că eu și noul meu 

partener, Dan, invadăm localul 

amenințând cu un pistol. E prea de 

tot pentru mine! Zeci de gânduri îmi 

sfâșie mintea și sufletul. Sunt un om 

rău, involuntar, dar totodată voluntar 

pentru că eu sunt singura vinovată.  

   Intru în cafenea, fac ce mi se 

spune și ies, plecând capul, din 

rușine și frustrare.  

   -Anastasia?  

   Aud o voce pătrunzătoare și ridic 

capul. 

   -Ted?  

   Mă prăbușesc plângând în brațele 

lui. E tot ce îmi face rău, însă fără el 

probabil că nu aș mai fi fost în viață 

până la vârsta de optsprezece ani.  

   -Ted, de când așteptam să-ți 

vorbesc! Cum ai putut să-mi faci 

asta? Aveam încredere în tine! Erai 

singurul om care mi-a rămas! 

   -Despre ce vorbești, Anastasia? 

Parcursul tău e o reușită! Chiar nu 

observi? Presa scrie, iar noi ne 

îmbogățim. Ți-am făcut un bine! 

   -Îmi faci rau! Nu vreau să mai 

continui așa! Te rog, e ultimul lucru 

pe care ți-l mai cer vreodată. 

   -Este prea târziu pentru a te putea 

retrage. Acum ne cunoști misiunile 

și toată compania se bazează pe 

tine.  

   -Ted, te implor... Am să mă mut în 

alt oraș! Doar te rog, ajută-mă!  

   -Nu te mai plânge ca un copil, asta 

e viața ta acum. Toată copilăria te-

am pregătit pentru asta.  

   În ochi mi se citește răzbunarea. 

Ard și sunt gata împroșc cu foc 

acest oraș blestemat plin de oameni 

temători și răi.  

   Mă îndrept spre stația de autobuz 

și urc fără nicio remușcare în primul 

venit. Departe. “Du-mă departe”, 

gândesc.  

   Autobuzul oprește în mijlocul 

pustietății, într-un așa zis cartier, cu 

cinci sau șase căsuțe mici și copaci 
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în jurul lor. Îi analizez cu atenție și 

dintr-o dată se aude un strigăt. Alex 

iese dintr-o căsuță, mă vede și vine 

spre mine.  

   -De ce stai degeaba? Ajută-mă!  

Alex e rănit. Are ochiul vânăt și pare 

că a încasat-o bine de data asta.  

   -Ce s-a întâmplat? întreb 

nedumerită și simt cum un fior mă 

pătrunde pentru că presimt că nu se 

va sfârși cu bine.  

   -Ține pistolul acesta și nu mai 

pune întrebări! Să mergem!  

   Îl urmez până pe veranda casei. 

Înăuntru, legată de un scaun, stă o 

femeie de vârstă mijlocie care strigă 

după ajutor. Nu o aud și nimeni nu o 

aude. “Îmi fac doar treaba”, îmi 

repet. “Nimeni nu va fi rănit.” 

   Alex scoate o sacoșă și începe să 

o umple cu lucruri scumpe, precum 

bijuterii și bibelouri de o raritate 

absolută. Eu am grijă ca femeia să 

nu scape, ținând pistolul îndreptat 

spre dânsa.  

   Aud zgomot de afară. Parchează 

o mașină.  

   -Trebuie să plecăm!  

   -Taci, Anastasia! Tu doar fă ce ți-

am spus.  

   Mânerul ușii se rotește și îl văd 

cum intră. Un bărbat simplu, scund 

și totuși îngrijit. Observă femeia 

legată și se repede asupra mea.  

   Strânsoarea pe care o exercită 

asupra mea îmi scoate ființa din 

trup. Simt că îmi dau duhul, sunt la 

pământ, iar pistolul îmi e încă în 

mână. Instinctul îmi spune să apăs 

pe trăgaci, deoarece e o luptă 

cruntă, pentru viață, între mine și el. 

Alex scapă, alergând ca un laș, iar 

eu rămân sechestrată.  

   “Poc”, îmi răsună tare în gând. 

   Roșu. O baltă de sânge se 

formează pe podea. Un roșu aprins 

mă învăluie în mânia lui și eu sunt în 

șoc.  

   -Scu.. scu.. îmi cer scuze! Îmi pare 

rău.  
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   Femeia mă privește cu ochii în 

lacrimi, dar eu nu o mai pot privi. Ies 

din casă și mă dezbrac de hainele 

pătate cu durere și suferință. Îmi e 

frig. Unde să plec? Cine mă mai 

poate salva?  

   Am comis o crimă. “Se mai 

întâmplă greșeli”, îmi amintesc cu 

regret de surâsul Carlei.  

   Carla.  

 

   Ajung la companie și merg direct 

în biroul ei.  

   -Anastasia, te simți bine?  

   -Nu, doamnă Carla, adevărul e că 

nu sunt deloc bine! Am omorât o 

persoană și e doar vina voastră! 

Vreau să vorbesc cu Ted. 

   La gândul că sunt în stare de 

orice, Carla nu mă contrazice și îl 

sună pe Ted. În mai puțin de zece 

minute, Ted apare și mă ia în brațe.  

   -Draga mea, totul va fi bine. Nu 

trebuie să te îngrijorezi. Lucruri ca 

astea se întâmplă când ai un astfel 

de job.  

Mă gândesc la Alex, care m-a 

abandonat și îmi e silă de cei ce mi-

au făcut acest joc murdar, lipsit de 

milă. Vocea lui Ted mă copleșește. 

Vreau să sufere așa cum sufăr eu! 

Sunt un monstru! 

   Răbdarea din mine a ajuns la 

apogeu. Îl împing pe Ted și încerc 

să fug.  

   -Alo, paza! Nu o lăsați să scape!  

   Îl aud pe Ted în urma mea și 

încerc să gândesc logic. Pot să mă 

predau și în cel mai rău caz voi muri. 

Pot să fug și să încerc să plec 

departe. Astfel, voi mai avea șansa 

să am o viață normală. 

   Mă strecor prin holurile înguste 

încercând să nu atrag atenția. 

Cobor cu liftul până la subsol și 

împrumut un halat de-al companiei 

ca să mă infiltrez mai ușor prin 

camere până la ieșire. Mă caută. 

Sunt peste tot.  
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   Ajung în ultimul hol și văd în fața 

mea semnul ce indică ieșirea. Sunt 

așa aproape!  

   Pun mâna pe ușă, dar cineva mă 

prinde de picior. Încerc să scap, dar 

nu pot. 

   -Anastasia, ți-am spus să nu 

încerci să fugi! 

   -Carla, ajută-mă! 

   -Ea nu mai are cu ce să te ajute! 

Vei suporta consecințele!  

îmi zice Ted pe un ton aspru.  

  Un echipaj de poliție ajunge 

îndată. Sunt condamnată pentru 

uciderea unui bărbat, pentru 

sechestrarea unei femei și pentru 

intrare prin efracție în locuința lor. 

Sunt denigrată. Acum nu mai există 

nicio cale de scăpare. Ted m-a 

distrus.  

   Roșu. Roșu e iubire, precum 

dragostea pe care Ted mi-a oferit-

o. Roșu e foc, precum durerea 

provocată de un pistol într-o 

singură secundă. Roșu e sânge, ca 

sângele ce-mi curge prin vene plin 

de venin și condamnare. 

MARIA LORENA MOGOȘ 
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