
 

RITMURI ADOLESCENTINE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martie 2020 

 



1 
 

Ritmuri adolescentine- 

revista Colegiului 

Naţional "Silvania" 
 
 

Coordonator şi iniţiator 

Prof. dr. MARIA ŢICALĂ 
 

 
Nr. 58 



2 
 

 

Viaţa este TOT ce avem. Şi o primim 

gratis, în dar 

 

    Văzând ceea ce se întâmplă în 

societate şi percepţia pe care unele 

persoane o au despre mica făptură 

din pântecele mamei, am început să 

mă gândesc serios la cauzele care îi 

împiedică pe oameni să înţeleagă 

valoarea unui copil şi să se 

gândească mai mult la factorii 

externi (stare materială, posibilităţi 

de întreţinere, carieră, succes pe 

plan profesional).. 

   Dar ce este viaţa până la urmă? Nu 

este oare darul pe care noi toţi l-am 

primit în momentul în care mamele 

noastre au spus „DA” vieţii? Nu este 

oare ce avem noi cel mai de preţ, 

lucrul pentru care muncim din greu,  

ne sacrificăm, la care nu suntem 

niciodată pregătiţi să renunţăm şi pe 

care marea majoritate îl apreciem cel 

mai mult în momente critice? 

   Câţi dintre noi nu ar da orice pentru 

a-şi prelungi viaţa, pentru a ajunge 

să aibă o viaţă fericită, încununată cu 

reuşite , cu mulţumire şi linişte 

sufletească? Oare chiar avem 

nevoie neapărat de un necaz sau de 

o nenorocire în viaţa noastră pentru 

a descoperi cu adevărat că viaţa 

este TOT ce avem? 

   Din păcate, adesea aşa se 

întâmplă. Atunci când omul cunoaşte 

suferinţa pe propria-i piele, începe să 

privească dincolo de aparenţe, să se  

întrebe cum şi de ce a ajuns în starea 

în care se află, ce îl poate ajuta să se 
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ridice şi să îşi continue drumul mai 

departe, sau pur şi simplu care îi este 

rostul şi de ce nu îşi află liniştea în 

ceea ce face. 

   Analizând puţin, realizăm că, într-

adevăr, viaţa pe care nu putem să o 

definim cu prea multe cuvinte din 

punct de vedere fiziologic decât prin 

bătăile inimii , respiraţie sau alte 

aspecte care ne indică prezenţa 

vieţii, este cel mai mare dar pe care 

îl avem şi pe care, în unele situații, 

ne-am dori să îl dăruim la rândul 

nostru mai departe. 

   Viaţa este motivul pentru care 

astăzi ne aflăm aici (oriunde ar fi 

acest loc) , motivul pentru care 

spunem: „Sărut mâna, mamă!” şi 

„Sărut mâna, tată!”, motivul pentru 

care respirăm , vorbim , simţim , 

iubim şi multe altele. 

   Viaţa este cea care ne dă toate 

oportunităţile pe care ni le-am putea 

dori! Muncim pentru a avea o viaţă 

fără griji, iubim pentru a avea o viaţă 

frumoasă, ajutăm pentru a avea o 

viaţă bună , ne întemeiem o familie 

sau urmăm calea pe care inima ne-o 

indică, pentru a avea o viaţă 

împlinită. Alergăm zilnic după 

idealuri ,  muncim mult , învăţăm şi 

ne străduim să creştem permanent 

(spiritual, material, profesional) , dar 

uităm să ne mai oprim niţel, să ne 

odihnim sufletul , să ne limpezim 

gândurile şi să ne liniştim cugetele. 

 Alexandra Maria Boldea
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IMPRESII BALUL BOBOCILOR

 Antrenate într-un joc al originii, al 

entității culturale, nouă echipe s-au 

adunat în data de 31 ianuarie 2020 

la Clădirea Transilvania din toate 

colțurile pământului ca o întruchipare 

a tot ce înseamnă originalitate și 

creativitate. Aceștia au pornit în 

căutarea ideii de pace, idee care, în 

cele din urmă s-a concretizat definitiv 

în acea zi prin putere, înțelegere și 

muncă în echipă, seara fiind colorată 

de varietatea culturilor prezente. În 

deschidere, cele nouă echipe au 

semnat tratatul de pace printr-un 

dans, urmând ca mai apoi fiecare 

dintre cele nouă echipe să-și 

reprezinte echipa printr-un moment 

artistic, fie el dans, moment muzical 

sau scenetă de teatru. Am fost plăcut 

impresionată în timpul momentelor 

de dans să observ bucuria, 

devotamentul și străduința cu care o  

parte din participanți își desfășurau 

momentul artistic. În tot acest timp 

am descoperit și unele calități 

ascunse ale prietenilor mei 

participanți la bal în momentul în 

care s-au prezentat ori și-au 

desfășurat scena de teatru, 

expresivitatea si libera lor exprimare 

ieșind la iveală. Am avut parte de 

două momente muzicale, care pe 

mine m-au impresionat și m-au 

sensibilizat până la lacrimi. Aceste 

ultime momente ale serii ne-au dus 

cu gândul pe fiecare dintre noi la 

momentele frumoase trăite 

împreună, atât pe parcursul balului, 

cât și cele din viața de zi cu zi. În 

încheiere, au fost anunțați 

câștigătorii printre lacrimi și bucurie, 

agonie și extaz , toate acestea 

făcând parte din balul nostru de anul 

acesta, toate cele nouă echipe, în  

final, având de câștigat câte ceva. 

Diana Alexia Criste 
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* * * 

   O veche zicală spune că 

„toamna se numără bobocii ”. Ei 

bine , pe data de 31 ianuarie , s-

au înfruntat nu mai puţin de 10 fete 

şi 10 băieţi  pe care noi i-am ales 

şi care au vrut să ia parte la  Balul 

Bobocilor de anul acesta, poate 

chiar să-l câştige! 

 Mulţi oameni , multă agitaţie, 

dar până la urmă totul a început! 

Stăpânindu-şi emoţiile , încercând 

să pară cât mai originali şi 

carismatici şi în acelaşi timp să-şi 

pună în valoare calităţile , bobocii 

au dat dovadă de atitudine, stil şi 

uneori de mult…umor! 

   Anul acesta, colegiul nostru se 

poate mândri cu multe fete 

frumoase ce au intrat în lupta 

pentru coroana de Miss Boboc!  

Elegante, marea majoritate dintre 

ele fiind foarte degajate, ele au dat 

dovadă că pot merge destul de  

 

bine pe tocuri, că au calităţile fizice  

necesare şi că pot face faţă unui 

asemenea concurs! Mai 

zâmbitoare sau mai serioase, mai 

concentrate sau cu multă 

atitudine, toate au arătat că au 

ceva special şi că merită să 

ajungă pe scena mult-râvnitului 

concurs! 

 Băieţii de anul acesta au 

dorit să-şi arate personalitatea! 

Flotări executate pe podiumul 

improvizat , acorduri cântate la o 

chitară ,etalarea aptitudinilor de 

dans în timpul prezentării şi multe 

alte poze destul de îndrăzneţe au 

fost „armele”  cu care ei au  



6 
 

încercat să impresioneze juriul şi 

în acelaşi timp… şi domnişoarele 

din public. Deşi acest lucru a 

stârnit bună-dispozitie şi haz, vom 

vedeea în ce măsură aceşti 

cavaleri vor fi premiati! Poate că 

mult prea multă „imaginaţie” nu e 

mereu bine-venită. Sau poate că  

este! După diverse momente care 

mai de care, aşteptăm decizia 

juriului!  

 

Anda Moldovan
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Miere și lapte 
 
 
Ruptura dintre 

Noi face luna să pară 

La o aruncătură 

De băț. 

E-un dezvăț 

De la normalitate 

În ale noastre fapte, 

Unse pe-o parte 

Cu miere și lapte 

Și pe cealaltă 

Cu cianură. 

O fi vorba de ură? 

Amândoi se jură 

Cu juma’ de gură 

Că totul e bine. 

Alexandra  Buciu
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Ikebana 
 
 

Ikebana este tehnica 

artistică de aranjare a florilor şi 

altor părţi ale plantelor, ȋn vase, 

după anumite principii, arta 

aranjamentelor florale in stil 

japonez, arta tablourilor vii. 

Ikebana este o artă care 

cultivă minimalismul. 

Aranjamentele Ikebana au 

apărut in secolul al VI-lea si au fost 

folosite mai ȋntâi la decorarea 

templelor budiste din Japonia. 

Treptat, ele au ȋnceput să facă 

parte din viaţa de zi cu zi a 

locuitorilor din această parte a 

globului. Ocupând un loc de 

seamă ȋn altarul familiei din fiecare 

casă, aranjamentul beneficia de 

acelaşi respect acordat lui Budha. 

Elementele florale dintr-un 

aranjament sunt puse ȋn vază cu 

intenţia transpunerii lor  

într-o nouă viaţă , 

ȋncercându-se recrearea 

universului lor natural. 

Aranjarea florilor este o 

expresie a vitalităţii, a competiţiei 

neȋntrerupte dintre viaţă şi moarte, 

o artă ȋncărcată de simboluri care 

a devenit o parte indispensabilă a 

interioarelor japoneze. 

Plăcerea pentru aranjarea 

florilor caută să exprime pacea 

sufletească, echilibrul din natură şi 

al naturii cu omul. În aranjamentul 

florilor se urmăresc câteva reguli 

specific şi necesare cum ar fi 

forma imperfectă, neregularitatea, 

asimetria, ȋnfăţişarea simplă, 

săracă, dar ȋn acelaşi timp delicată 

şi fragilă. 

Simbolurile trecerii timpului 

au o mare importanţă ȋn Ikebana. 

Nici un aranjament nu este 

acceptat dacă nu sugerează acest 
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lucru. Aranjamentele diferă ȋn 

funcţie de anotimp, precum şi de 

perioadele vieţii omului. Trecutul 

este simbolizat de plante inflorite 

şi frunze uscate, prezentul-de flori 

ȋntredeschise şi frunze verzi, iar 

viitorul este simbolizat de boboci 

de floare. 

Bogăţia aranjamentului 

variază şi ea ȋn funcţie de anotimp. 

Dacă primăvara şi vara 

aranjamentul este bogat, iarna el 

va fi mai sărac şi fără strălucire. 

                         
  Dorina Faur
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Virusul anului 2020 

Coronavirus 

 
 

   Noul deceniu a fost o promisiune 

pentru începutul a ceva nou, o 

schimbare care ne-ar duce viața 

spre o altă direcție. În timp ce ne 

făceam planurile pentru noul an, o 

știre ne-a bombardat care a avut un 

efect asupra toți indivizilor.  

   Un nou virus, nemaivăzut și 

nemaiauzit de până acum, a apărut 

în Wuhan , capitala provinciei Hubei 

din China, un oraș cu 11 milioane de 

locuitori. Virusul a fost detectat 

pentru prima oară când un grup de  

 oameni, majoritatea lor lucrând la 

tarabele de la o piață de pește și 

animale vii numită Huanan , au 

arătat simptome de pneumonie cu o 

cauză necunoscută. Atunci doctorii 

au identificat un nou virus care 

asemăna mult cu virusul SARS, care 

a apărut tot în China, la finalul anului 

2002.  

    

   Acesta a căpătat numele oficial de 

COVID-19, deoarece denumirea 

Coronavirus se referă la familia de 

virusuri care pot cauza alte boli, 

precum răceli sau sindromul 

respirator acut sever. De asemenea, 

au apărut și alte denumiri ca și 

”pneumonia chineză”, ”pneumonia 

Wuhan” sau ”coronavirus Wuhan”, 

care implicau rasism și xenofobie 

nenecesară, așadar au trebuit să fie 

înlocuite cu un alt nume.  

   COVID-19 se manifestă prin 

simptome asemănătoare 

pneumoniei sau gripei, adică apare 

febra, tusea, insuficiența 

respiratorie, dureri musculare sau 

oboseala. Experții au ajuns la 

concluzia că acest virus are un timp 

de incubație între două și 

paisprezece zile, timp în care 

purtătorul nu arată simptome. În 
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această perioadă asimptomatică 

individul afectat este contagios, dar 

cu toate acestea, contagiozitatea 

cea mai mare o au cei care deja 

manifestă simptomele specifice 

acestei boli.  

   Boala poate fi transmisă prin 

contact direct cu cei bolnavi, prin 

fluide corporale sau prin aer. Totuși, 

cei care poartă cel mai mare risc de 

a contracta boala sunt oamenii din 

Wuhan, cei care au călătorit acolo în 

perioada când a apărut virusul sau 

cei care au fost în contact cu 

persoane diagnostizate, majoritatea 

acestora fiind doctori sau asistenți. 

Trebuie luat în considerare și faptul 

că această boală reprezintă un risc 

mai mare indivizilor peste 80 de ani, 

sau celor care suferă de o boală 

cronică. Imunitatea lor scăzută nu ar 

face față nici gripei. 

   În momentul de față există 

aproximativ 87 de mii de cazuri 

diagnosticate cu COVID-19, dintre 

care 99% provin din China. Acest 

număr include aproape 3 mii de 

oameni decedați, dar și 42 de mii de 

oameni care au fost vindecați de 

această boală. În comparație, gripa 

omoară între 12-61 de mii de oameni 

anual, și totuși nu ne temem de gripă 

așa de mult. Atunci care este motivul 

pentru care acest virus a căpătat atât 

de multă atenție și mediatizare față 

de gripa care ne afectează în fiecare 

an, și în momentul de față se arată 

mai periculos? Până acum, nu s-a 

găsit un tratament în potriva COVID-

19, pe când împotriva gripei există 

deja un vaccin care se administrează 

în fiecare an. 

   Ne putem întreba, dacă nu există 

niciun tratament împotriva acestei 

boli, cum de sunt oameni care s-au 

vindecat? Răspunsul poate fi găsit în 

corpurile noastre. Precum la fiecare 

boală, sistemul nostru imunitar luptă 

împotriva acestui virus prin 

producerea anti-corpurilor. Ceea ce 

pot face cadrele medicale este 

ameliorarea simptomelor printr-un 

tratament suportiv, precum intubare 

și ventilație mecanică în cazuri mai 

severe, dializă dacă rinichii sunt 

afectați, antibiotic sau perfuzie în caz 
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de deshidratare. În prezent sunt mai 

multe încercări în găsirea unui 

vaccin sau tratament împotriva 

COVID-19, iar experții aproximează 

că într-un an un antidot va fi 

descoperit.   

   Este important să înțelegem 

raportul dintre cât de multă panică a 

cauzat această boală, și cât de 

periculoasă este de fapt. Pentru a 

pune în perspectivă, cea mai 

periculoasă boală infecțioasă, Ebola, 

are o mortalitate de 50%, boala 

MERS care a afectat oamenii din 

Occidentul Mijlociu în anul 2012 are 

o mortalitate de 30%, SARS, o altă 

epidemie apărută la începutul 

mileniului, a numărat un procentaj de 

10%, iar până acum COVID-19 se 

arată a avea mortalitatea de 2%, dar 

experții se așteaptă ca acest 

procentaj să se micșoreze. Acest 

număr variază în funcția locului 

geografic și a vârstei, iar conform 

unui studiu chinezesc, indivizii între 

10 și 39 de ani au o mortalitate de 

0.2%, un risc care este apropiat de 

cel ai gripei obișnuite.  

   Riscul de mortalitate scăzut se 

poate atribui faptului că există trei 

tipuri de manifestare a bolii: ușoară, 

medie-severă și critică. Dintre toate 

cazurile 81% sunt ușoare, adică 

acești indivizi nu sunt afectați 

puternic de această boală și nu sunt 

internați în spitale. 14% arată 

simptome medie-severe, aceștia 

sunt internați în spitale și tratați cu 

tratamente de susținere. 5%, 

procentul rămas au nevoie de măsuri 

de terapie intensivă.  

   În aceste timpuri este foarte 

important să fim alerți, și nu 

îngrijorați sau panicați. Ne putem 

proteja de această boală prin 

menținerea unor măsuri de 

siguranță. În primul rând, pagina 

Organizației Mondiale de Sănătate 

(WHO) ne sfătuiește să ne spălăm 

des și eficient pe mâini, utilizând apă 

și săpun sau dezinfectant pentru 

mâini pe bază de alcool. De 

asemenea, ne este recomandat să 

evităm atingerea ochilor, nasului și a 

gurii, deoarece prin aceste cavități 

ajung virusurile cel mai ușor în 
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corpurile noastre. În continuare, este 

important să menținem o distanță de 

cel puțin un metru de la persoanele 

care strănută sau tușesc. Iar când 

noi strănutăm sau tușim, cel mai 

indicat este să ridicăm cotul în fața 

gurii în loc de mână, sau să folosim 

o batistă. Dacă apar simptome de 

răceală este sfătuit să folosim o 

mască chirurgicală, dar cel mai 

indicat este să stăm acasă și să 

evităm publicul, iar dacă este cazul, 

să parcurgem la intervenții medicale.  

Ce este de făcut dacă credem că 

suntem afectați de COVID-19? Întâi 

trebuie să sunăm la 112, iar apoi ne 

vor fi pus o serie de întrebări din care 

dispeceratul va afla dacă chiar este 

un caz de COVID-19. În continuare o 

ambulanță va veni la noi, echipați 

pentru a face testările pentru boală și 

o izolare la domiciliu până când 

boala va fi confirmată.  

   În cazul României, oamenii s-au 

panicat și au început să cumpere 

alimente într-o mare cantitate, deși 

până acum doar trei cazuri au fost 

confirmate în țara noastră. Trebuie 

să reținem să ne menținem calmul, și 

să respectăm măsurile de protecție, 

iar astfel vom evita expunerea la 

acest virus. 

 
Dóra Módi-Ösz  
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Concursul de Recitare Madách-Mikszáth 

în Balassagyarmat 

"Poezia este o fereastră spre diversitatea 

uluitoare a omenirii"  

Irina Bokova 
 
 

    În educaţia copilului, poezia îi 

învaţă pe copii arta exprimării 

creative, care, cel mai adesea 

lipseşte din peisajul educaţional 

prezent. În esenţă, poezia le 

conferă un instrument excelent 

pentru dezvoltarea de sine şi 

pentru creşterea abilităţilor lor 

verbale şi de scriere. Imprimând 

un ritm şi o înşiruire de cuvinte 

însoţite de o cadenţă, poezia 

ajută la înţelegerea cognitivă a 

cuvintelor şi unde se potrivesc 

ele.  

   Școala profesională Madách-

Mikszáth, școala noastră 

parteneră din Balassagyarmat, 

organizează anual un concurs 

de recitare la care sunt invitați în 

fiecare an 3 elevi și profesori din 

Colegiul Național ,,Silvania".  

Acest concurs se organizează în 

mijlocul lunii ianuarie. De regulă, 

acest eveniment durează numai 

o zi iar în anul acesta , în 2020, 

a avut loc a 30-a ediție a 

concursului,astfel organizatorii 

au propus o seară nostalgică 

pentru a celebra acest an de 

centenar. Cu începutul serii 

Puterea poeziei ("A költészet 

hatalma") oaspeții (alcătuiți din 

foști  recitători, elevi, premiați și 

profesori) au povestit despre 

propriile experiențe, impresii 

capatate de-a lungul celor 30 de 
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ani. Au povestit și despre viața 

lor după liceu și despre modul în 

care literatura este prezentă în 

viața lor.  

   A două zi, sâmbătă ,elevii au 

recitat poeziile de la Szabó 

Lőrinc și cele selectate la 

alegere. Ei au fost evaluați de 

către un juriu alcătuit din 3 

membrii, iar un trandafir alb a 

simbolizat al patrulea membru al 

juriului, Kiss László,care din 

nefericire a murit pe 28 

decembrie 2019. Cu un moment 

de liniște am onorat memoria 

Președintei al Asociației 

Maghiare de Poezie. 

   Procesul juriului a fost foarte 

greu, deoarece toți participanții 

au fost foarte talentați, deci pe 

lângă primele trei premii și 

mențiuni, juriul a oferit și premii 

speciale, astfel încât niciun 

participant n-a rămas nepremiat, 

iar publicul a avut șansa de a 

vota pentru recitătorul lor 

preferat. 

 

Seres Dorka-Eszeter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16 
 

Compania fantomelor 
 

Singurătatea mă apasă, 

Greutatea ei nu mă lasă 

Să respir. 

În mine aspir 

La compania fantomelor 

Care nu mă văd. 

 

Ca lacrima marinarului care se îneacă în mare 

Exist, dar nu contez. 

Dorm, dar nu visez. 

 

Tăcerea maselor îmi e mormânt, 

Privirile  lor goale cuie în coșciug. 

Niciun cânt 

Nu-mi acompaniază plecarea 

Dintre cei mulți, 

Dintre cei morți. 

Alexandra Buciu 
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De 8 Martie 
 

   

 Ești femeie, ești început și 

sfârșit, ești patimă și dor, ești 

înger al iubirii și regină între 

flori… 

   Dacă te vei întreba vreodată 

care este el mai frumos dar pe 

care ți l-a hărăzit Dumnezeu, e 

că te-a creat femeie. O femeie 

frumoasă, puternică, dulce ca un 

surâs de copil, senină ca o zi de 

vară și fermecătoare ca un basm 

străvechi. 

  Te-a făcut femeie pentru că știi 

ca nimeni alta să iubești până 

dincolo de infinit, să cazi, apoi să 

te ridici demnă ca și cum n-ai fi 

căzut niciodată. Să semeni în 

jurul tău iubire, să dăruiești viață 

și să scrii cu litere mari în cartea 

continuității vieții. Astăzi, soarele 

s-a ivit mai cald și mai luminos ca 

niciodată. Soarele așteptat atât  

 

de ochii noștri dornici de culoare, 

cât și de inimile noastre doldora 

de iubire. 

Dar, soarele nu a venit cu mâna 

goală și nici măcar nu a venit 

fără să prevestească o bucurie. 

A răsărit ca s-o sărbătorească pe 

cea care este începutul tuturor 

începuturilor, bunătate fără 

margini și iubire nesfârșită, pe 

ea, Femeia. 

Astăzi este ziua în care întreg 

universul se închină la picioarele 

tale, minunându-se de 

desăvârșirea ta. Oprește-te un 

pic și ascultă vântul care îți 

șoptește cuvinte de dor, 

privește  cerul care îți creionează 

frumos chipul angelic și miroasă 

plăpânzii ghiocei care poartă pe 

fiecare petală mirosul făpturii tale 

firave. 
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Bucură-te că ești femeie, că poți 

face din noapte zi, că în ochii tăi 

se clădesc și se prăbușesc 

palate. Bucură-te că la 

iarmarocul timpului tu ai primit 

cei mai mulți ani, din care nu 

încetezi să tot dăruiești făpturilor 

pe care le crești cu dragoste sub 

inima. 

 
Alexandra Maria Boldea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Paradis amar 

 
    Ploaia se întețește. Fulgeră și 

tună, iar peisajul determină o 

avalanșă de fenomene greu de 

îndurat, ce pot distruge lumea.           

E asemenea unui început de 

sfârșit. Casele iau foc, iar orașul 

se preface in cenușă. Agitația 

urbană domolește focul, însă 

chiuielile sale se transformă în 

fum. Cerul e negru și o tornadă 

curajoasă vine spre ea. Diana. 

Omenirea ia sfârșit.  

   -Lisa, ia-mă de mână.  

   -Dar Diana, îmi e frică. Îl vreau 

pe ursulețul Teddy, l-am uitat în 

casă!   

   -Vino! Totul se prăbușește în jur!  

  Diana intră în casa pe jumătate 

acoperită de fum, ia alimente și nu 

uită de ursuleț. Părăsește casa 

înainte ca aceasta să explodeze, 

o ia în brațe pe sora ei, Liana, și 

se îndreaptă spre râu. O ploaie 

torențială se așterne peste oraș, 

iar fetele fug nestingherite luptând 

pentru viața lor.   

   Cabana de lângă râu reprezintă 

salvarea în situații de urgență, 

însă valurile învolburate ale râului 

o vor cuprinde în curând.   

   -Liana, nu atinge nimic! Voi suna 

la  

serviciul de urgență! 

   În timp ce Diana caută un telefon 

cu fir, Liana se plimba prin toată 

cabana.  

   -Uneori mă gândesc la mama 

noastră... și la felul în care ne-ar fi 

apărat ea într-o astfel de situație.   

   -Liana...sunt cu tine! Îți promit că 

nimic nu ne va despărți!  

   -În spatele tău!  -Ce?  -Telefonul!  

Diana se repezește la telefon și 

emite un apel către urgențe în 
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speranța că vor găsi ajutor.   

   -Alo! Suntem la cabana de lângă 

râu! Vă implor, ajutați-ne!  

   -Bună ziua! Rămâneți calmă, 

domnișoară! Situația orașului este 

una complexă și încercăm cu toții 

să facem față! Pentru a rămâne în 

siguranță, va trebui să traversați 

râul pentru că  

singurul loc dotat cu necesarele 

condiții de trai și construit 

antidistrugere se află în partea de 

vest a orașului. 

  -Dar furtuna e în toi! Cum putem 

traversa izbutind supraviețuirea?  

   -Ne pare rău, nu răspundem de 

viața nimănui din afara 

campusului special amenajat 

pentru urgențe! Călătoria pe râu 

durează două zile. Vă urăm multă 

baftă! La revedere!  

-Alo...Alo? Suntem pierdute. 

   

  Liana își ține ursulețul strâns la 

piept și plânge. Printre lacrimi îi 

scapă un zâmbet suav.  

   -Diana, eu știu că vom reuși! Nu 

putem aștepta aici! Eu nu o să mor 

azi și nici tu!   

   -Liana, încerc să înțeleg ce îmi 

spui, însă plecând pe râu, șansele 

sunt foarte mici să ajungem pe 

partea cealaltă.  

   -Mama noastră ar fi plecat la 

drum fără să stea să se 

gândească! Dacă trăim aici, vom 

rezista cel mult trei zile. În schimb, 

dacă plecăm, avem o șansă să 

trăim ca înainte.  

   

   Barca de lângă cabană este 

rebegită și pare nesigură, dar 

cuvintele sunt de prisos. Ultima 

șansă de evadare din acest haos 

al naturii este încercarea de 

traversare a râului.   

   Tornada nu se potolește, ci din 

contră, răzbate cu mai multă forță.  

   -Liana, urcă în barcă!   

   -Nu te aud!  Diana își ia sora în 

brațe și pornește contra vântului, 

înspre vestul orașului, așa cum au 
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fost avertizate.       Barca se clatină 

și pare că nu va rezista mult.   

   -Vom improviza un acoperiș. 

Ține frânghia asta, Liana!  

    -Încearcă să faci un nod care să 

susțină pelerina deasupra 

noastră.  

   -Au! Am reușit!  

   -Sângerezi!   

   -Sunt bine! Trebuie să ne 

adunăm gândurile și să privim cu 

speranță în suflet tot ce se 

petrece.  

  

   Orele trec, iar furtuna rămâne 

constantă. În urma lor, cele două 

fete observă adeseori copaci care 

se prăbușesc sau alții care iau foc.   

   Apusul nu se mai ivește. Cerul 

prezintă doar suferință și 

distrugere. E negru asemenea 

unui corb ce își așterne coloritul în 

vârful unei cupole, la biserică.            

   Luna nu apare pe cer, însă un alt 

pântec de lumină strălucește tot 

mai tare.   

   -Simt frica. Vreau să fim în 

siguranță!   

   -Liana, încearcă să dormi...  

   -Privește cerul. Ceva nu e in 

regulă.   

   -E negru, așa cum l-am lăsat 

când ne-am părăsit casa.   

   -Nu. Privește mai departe de 

culoarea cerului. Privește-l pe el în 

sine, în esență, nu doar aparența 

lui.   

   -Cred că ești obosită. Și sunt de 

acord cu asta, pentru că simt la fel.  

   -Diana! Ascultă-mă! E o lumină 

pe cer! Cum poți să nu o vezi?  

   Un portocaliu aprins se zărește 

în depărtare, în înaltul cerului și 

pare că se apropie. Căldură? 

Stele? Un semn bun? Se înfiripă o 

urmă de nostalgie în ochii Lianei. 

Îi e dor. De mamă. De viață. De 

fericire.   

   -O minge de foc?   

   -Liana... este cumva...Soarele? 

Și se îndreaptă spre noi?   

   -Prinde-mi mâna și nu-mi da 
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drumul!   

   Soarele se apropie și atinge 

pădurea cu a sa manta de foc. 

   Barca se rupe, iar fetele cad în 

apă.  

   -Liana! Unde ești?   

   -Ajutor!   

   -Te-am prins! Vino!  

   -Nu știu să înot! Îmi este teamă, 

Diana!   

   Înotând până la mal, Diana își 

ține sora în brațe, protejând-o. 

   Vremea e tot mai rea, iar 

fenomenele naturii sunt tot mai 

îndrăznețe.   

   -Va trebui să mergem pe jos, e 

singura cale!  

   -Dar pădurea a început să ardă, 

ce ne facem?   

   -Nu avem timp. Mai avem puțin 

până la capătul râului! Să 

mergem!  

   Fetele aleargă prin ploaie și sunt 

conștiente că viața lor e în joc. 

Totul se petrece repede. Nu au 

timp să gândească. Copacii se 

prăbușesc, iar pădurea arde în 

urma lor.   

   În timp ce alergă, zăresc o 

căsuță improvizată din lemne. 

   Tornada nu a ajuns încă la ea, 

dar oprirea aceasta le poate costa 

viața.  

   -Să intrăm măcar câteva minute! 

Picioarele mele nu mai rezistă.   

   -Haide, Diana! Fii puternică! Nu 

putem muri acum, când suntem 

așa aproape de izbândă!   

   -Liana, îți promit, doar două 

minute! Vom fi bine.  

   Ușa se deschide la o simplă 

atingere, iar înăuntru, o ființă 

firavă își așteaptă soarta.   

   -Vă rog să nu mă răniți! Sunt 

conștient că voi muri îndată, dar 

nu vreau să trec prin suferință. 

   -Tu cine ești?   

   -Mă ...mă numesc Ian.  

   -Ești singur aici?   

   -Ddda. Părinții mei au murit 

încercând sa mă salveze. Au murit 

înecați. Voiau să ajungă în partea 
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cealaltă a râului unde știau ca voi 

fi salvat. Iar eu...m-am refugiat 

aici. Voi cine sunteți și ce căutați 

aici?   

   -Noi am pornit înspre campusul 

de refugiere, vrem să ajungem în 

locul în care voiau și părinții tăi să 

te ducă!   

   -Diana, nu mai avem timp! Să 

plecăm!  

   -Dar, nu îl putem lăsa aici! Vino 

cu noi, băiete!   

   -Nu pot, nu vreau sa am același 

sfârșit precum părinții mei.  

   Diana îl apucă de mâna și îl 

privește în ochi cu sinceritate și 

bunătate. 

   -Vom ajunge unde ne-am 

propus și ne vom salva viețile. Tu 

vii cu noi.  

 

   Cei trei reiau traseul, înaintând 

de-a lungul râului. Vântul suflă cu 

o putere nemaipomenită, iar ei se 

mișcă tot mai greu și  

încearcă să răzbată. Tornada e 

aproape, iar Liana, în încercarea 

de a sări peste o piatră, se 

împiedică și se prăbușește.   

   -Nu mă lăsați! Ajutor!   

   -O, nu! Tornada se apropie! 

Ridică-te, Liana!   

   Ian se întoarce și îi întinde 

brațul!  

   -Haide!   

   -Mă doare piciorul.   

   -Te vom ajuta să mergi!  

   Diana și Ian nu slăbesc pasul, și 

în același timp, nu își lasă 

coechipiera în urmă. Aleargă 

bezmetic încă o oră și ajung în 

dreptul unui gard. Poarta e 

închisă.  

  -Să ne ajute cineva!   

   Un trăsnet puternic confruntă 

gardul, iar cei trei sunt împinși de 

o forță vindicativă la câțiva metri 

distanță. Zac pe pământul crud și 

abia respiră, apoi leșină. 

   

   -Respiră?   

   -Nu are puls.  
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   Dani și Rebeca stau în fața celor 

trei încercând să-i trezească. 

Rebeca începe manevrele de 

resuscitare pentru Diana, în timp 

ce Ian și Liana se trezesc.   

   -Voi cine sunteți?   

   -Bine ați venit în campusul 

pentru urgențe. Eu sunt Rebeca, 

iar el e Dani. Urmați-l. Vă va 

conduce înăuntru.  

   -Cum rămâne cu sora mea, 

Diana? Vă rog, nu o lăsați sa 

moară! Am ajuns până aici și 

trebuie sa trăim împreună  

   -Căzătura a avut un mare impact 

asupra ei, dar va fi bine. I-am 

injectat o doză de “energie” și își 

va reveni în curând.  

 

  Dani îi îndrumă pe cei doi copii 

spre baie. Le dă haine curate și le 

spune să rămână acolo cât timp 

au nevoie, apoi le va prezenta 

întregul campus. Între timp, Diana 

își revine și ea și este îndrumată 

să meargă să facă un duș și să-și 

ia haine curate.  

   -Acum sunteți în siguranță. Nu 

trebuie să vă mai temeți de nimic! 

Veniți, vă voi arăta locul.  

  

   Campusul dispune de încăperi 

amenajate atent, de grădini 

închise,  care au geamuri din sticlă 

groasă pe post de tavan, de 

piscine și camere confortabile, dar 

și de săli de jocuri educative.   

   -Ce loc frumos!  -Știam eu că 

mama ne-a pregătit ceva minunat! 

Sunt sigură că ea a avut grijă ca 

noi să ajungem în siguranță aici!  

   -Așa e, Liana. Într-adevăr, e un 

loc magic!  

   -Încă nu ați văzut magia 

completa, spune Rebeca. Veniți 

cu mine.   

   Cantina este plină la aceasta 

oră, e timpul pentru cină. Toți 

oamenii din campus sunt la masă, 

cântând și dansând și bucurându-

se de o nouă viață, departe de 

pericol.  Ușile cantinei se deschid.  
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   -Nu se poate! Credeam că 

suntem doar câteva persoane aici!   

   -Ce fericire! Atâția oameni 

fericiți! Mă voi simți ca acasă!   

   -Dani..Rebeca..nu vă putem 

mulțumi îndeajuns.   

   -Draga mea, casa noastră e și 

casa voastră. Omenirea nu se 

sfârșește aici. Omenirea nu se 

va sfârși niciodată. Natura se va 

răzbuna pe noi pentru ca suntem 

păcătoși și merităm, dar nu ne va 

șterge niciodată de pe fața 

pământului, pentru că suntem 

copiii ei.   

  Acest loc se asemănă cu 

paradisul, dar totodată, puțini au 

ajuns să îl descopere. E 

asemenea unui paradis cu gust 

amar, pentru ca doar cei norocoși 

se pot bucura cu adevărat de 

acest paradis.  

  
         Maria Lorena Mogoș
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