Scrie povestea ta

Proiect de promovare a culturii scrise
în rândul adolescentelor
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A fost o dată ca niciodată dorința de a aduce fete de vârsta adolescenței la ateliere de scris, citit și spus
povești. Mai mult, de a le prilejui întâlniri speciale și interesante cu femei care scriu, talentate, pasionate,
inteligente, cu multe lucruri de spus, care să le ajute pe fete să înțeleagă mai bine ce înseamnă să fii
scriitoare. Și a mai fost și dorința de a crea un spațiu al fetelor, în care acestea să poată vorbi liber despre
ele, despre ideile și speranțele lor, despre pasiunea lor pentru literatură.
Așa a apărut proiectul ”Scrie povestea ta”!
Așa le-am cunoscut pe Erica, Teodora, Adelina, Bianca, Teodora, Georgiana, Cristina, Maria, Larisa,
Anastasia, Andreea, Lavinia, Daria, Alexandra, Ana Maria, Andreea, Alina, Alexandra, Irina, Maria,
Andreea, Ana-Maria, Ioana, Alexandra, Ioana, Rebeca, Silvia, Valentina, Delia, Cristina, Doroteea, Patricia,
Ana-Maria, Alexandra, Monica, Teodora, Amelia, Andreea, Ana, Maria, Andrada, Carina, Iuliana,
Georgiana, Iulia, Diana Elena, Iulia, Oana, Andreea, Andreea și Andreea, cărora le mulțumim pentru
călătoria făcută împreună 
Foarte mult le mulțumim și autoarelor care au fost alături de noi la ateliere: Ioana Bâldea Constantinescu,
Clara Burghelea, Anca Chimoiu, Irina Georgescu Groza, Corina Sabău, Angelica Stan, Anca Vieru, în
momentul jurizării concursului de creație literară realizat în cadrul proiectului: Ioana Bâldea
Constantinescu, Clara Burghelea, Svetlana Cârstean, Ana Nicolau, Corina Sabău sau la evenimentul final
al proiectului: Svetlana Cârstean, Ana Nicolau, Simona Popescu.
Nu în ultimul rând, mulțumiri speciale Emanuelei Ignățoiu-Sora, care ne-a însoțit pe parcursul tuturor
activităților și care ne-a bucurat permanent cu ideile, creativitatea și priceperea ei!
Scriem acum, la final de proiect, această broșură tocmai pentru că suntem sigure că mai sunt foarte multe
adolescente pasionate de scris și citit pe care noi nu le cunoaștem încă, dar voi da! Și atunci ne-am gândit
că poate v-ar fi util vouă – profesori, consilieri școlari, reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale
cu programe pentru adolescenți și tineri – să vedeți cum am lucrat și să aplicați la rândul vostru programul,
în întregime sau doar pe bucăți, după cum doriți! Iar dacă aveți întrebări sau nevoie de sprijin în aplicare,
suntem aici și ne puteți contacta oricând, la adresa laninosanu@cpe.ro, persoană de contact Livia
Aninoșanu, Directoare de Programe.
Mult succes!
Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția
Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele
proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Ce știam atunci când am scris proiectul?
În momentul formulării proiectului ne bazam cunoștințele despre nevoile adolescentelor pe munca
anterioară realizată cu ele în perioada 2012 – 2016, în diferite licee și școli din București și nu numai, pe
demersul de cercetare realizat în 2016 în cadrul proiectului FETE – Fete Echitate Toleranță Egalitate, dar
și pe rezultatele altor studii întreprinse de organizații neguvernamentale sau instituții relevante din
domeniul educației. Știam, de exemplu, despre:
a) Nevoia de a construi sau consolida legătura adolescentelor cu cultura și literatura într-un mod
prietenos, informal, flexibil, care le vede pe acestea drept potențiale creatoare și nu le
trateaza drept recipienți pasivi de informație.
O cercetare calitativă realizată de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate în anul 2016
(http://www.cpe.ro/wp-content/uploads/2016/03/Adolescente-vulnerabile-si-supereroine.pdf), bazată
pe interviuri și focus grupuri cu 200 de adolescenți si adolescente a reliefat că aceștia văd drept dificultăți
principale în relația cu școala supraaglomerarea cu informație, adesea neînteleasă și nechestionată, însă
obligatoriu de memorat. Adolescenții nu se simt susținuți în a înțelege utilitatea lucrurilor invățate, pe
termen lung și in mod practic, acestea nefiind predate în limbaj clar, prietenos și adaptat, conținuturile
ramânând adesea inaccesibile, ceea ce accentuează distanța între școală, mesajele școlii și elevi,
provocând revoltă sau inhibiție în rândul acestora din urmă. In opinia lor memorarea este baza sistemului
românesc de invațământ, ei percepând această sarcină drept istovitoare și inutilă și un mod foarte
superficial de raportare la educație, care nu are beneficii reale pe temen lung ți care nu pregatește
adolescenții nici pentru viitoarea profesie, nici pentru viață, ci mai degraba îi descurajează și le limitează
potențialul. In pofida acestui lucru, adolescenții implicați în cercetare menționează creativitatea drept un
aspect foarte important pentru ei, care îi diferențiaza și le dă încredere, chiar daca aceasta este atât de
puțin explorată și utilizată în relația cu școala. Dorințele si cerințele lor se îndreaptă în mare masura spre
activități non-formale, care să îi stimuleze, să le ofere contextul pentru dezbatere, gândire critică și
implicare activă, la nivel profund, personal, în învățare.
b) Nevoia de a promova modele feminine reale, inclusiv pentru a contracara abundența de
mesaje stereotipe despre fete și femei, care continuă să le plaseze pe acestea în roluri
tradiționale și să le limiteze aspirațiile si potențialul.
In anul 2016 CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate a lansat un studiu media bazat pe analiza a peste
30.000 de articole din cele mai citite ziare la nivel național (Adevarul si Libertatea), precum și din
principalele reviste și forumuri pentru adolescente, cu scopul de a surprinde modul în care sunt
portretizate prin intermediul acestora femeile și fetele adolescente (http://www.cpe.ro/wpcontent/uploads/2016/03/Chipuri-ale-adolescentei-in-media.pdf). Rezultatele studiului indică faptul că
adolescentele au acces la foarte puține modele feminine cu realizari remarcabile, inclusiv în ceea ce
privește domeniul cultural. Puține femei sunt subiectul principal al știrilor, numărul femeilor personaj
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principal în articole fiind semnificativ mai mic decât cel al bărbaților. Majoritatea articolelor consolidează
stereotipurile și prejudecățile de gen, prezentând fetele și femeile în manieră stereotipă, tradiâionalistă,
plansându-le în special în sfera privată, a familiei și a muncilor casnice. Femeile nu sunt citate drept
experte decât în puține articole și în special în legătură cu subiecte tratate ca având interes scăzut. De la
limbaj la imagini, femeile sunt portretizate în special ca victime, gospodine sau bombe sexy, iar
problematica adolescenților este marginală în cadrul produselor media. Articolele care vizează
adolescentele sunt predominant din zona dietelor, a menținerii greutății scăzute, a aspectului fizic, a
relațiilor sexuale sau de cuplu. In anul 2011 un alt studiu, ”Imaginea femeilor și bărbaților în mass-media
și publicitate”, sublinia faptul că spațiul audio-vizual este impregnat cu stereotipuri tradiționaliste și
sexiste, femeia având un rol controversat (de la gospodină la obiect sexual), și doar o treime din femeile
invocate de jurnalisti sunt prezentate în calitate de profesioniști sau experți, în restul cazurilor acestea
fiind prezentate ca actori sociali care își dobândesc statutul datorită asocierii cu un barbat puternic ori
datorită calitatilor fizice și sexuale.
In 2015, remarcăm încș absența personalităților feminine care au contribuit la zestrea culturală a
României atât din educația formală, cât și din cea informală. Astfel, conform analizei "Alice in Tara
Manualelor" a Facultății de Sociologie a Universitatii Bucuresti (2015) personajele din manualele scolare
"sunt puternic stereotipizate: femeile sunt mai ales mame care pregătesc masa, învățătoare sau doctorițe
- in timp ce barbatii apar într-o diversitate de meserii". Mai mult, "toate personajele din manualele de
educatie civică pentru clasele a III-a și a IV-a care au profesiuni legate de știință, filozofie, literatură sau
artă sunt bărbați (cu exceptia Isadorei Duncan, dansatoare)." Aceasta în condițiile în care România a
beneficiat de talentul, cunostintele și activitatea prolifică a unor femei excepționale, in domeniul literar
si nu numai, noi oferind aici doar câteva exemple: Elena Văcărescu – laureată a Academiei Franceze, la fel
ca Anna de Noailles si Martha Bibescu, toate trei cu o extinsa activitate culturala, sociala, politica; Elisa
Leonida Zamfirescu – prima femeie inginer din Europa; Alice Voinescu – intelectuala cu multiple
preocupari artistice si prima femeie care a devenit doctor in filosofie la Sorbona; Sarmiza Bilcescu, prima
femeie doctor in Drept din lume; Cecilia Cutescu-Storck – prima femeie profesor la o universitate de arta
de stat din Europa; Virginia Andreescu Haret, prima femeie din lume care a ajuns la gradul de arhitect
inspector general; Sofia Ionescu, prima femeie neurochirurg din lume etc.
c) Nevoia de a aborda literatura și creațiile literare într-un mod relevant pentru viețile și
dezvoltarea adolescentelor, cu impact de susținere a sănătății emoționale și a stării de bine,
literatura și scriitura personală având un potențial înalt de elaborare și procesare a conflictelor
interne și a experiențelor de viață marcante.
Adolescența reprezintă o perioadă de dezvoltare dificilă, cu provocări complexe de creștere și
maturizare, în care nevoile din copilărie coexistă, uneori în mod complicat, cu nevoile firești legate de
autonomie și de construirea unei vieți independente. In mică măsură există spații în care adolescentele
pot vorbi în mod direct sau pot procesa în mod pozitiv aceste tipuri de experiențe interne sau externe.
Utilizarea creațiilor literare deja existente, precum și scriitura personală pot contribui semnificativ la
apariția acestui cadru care să permită elaborarea și procesarea conflictelor interioare prin acte de
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creație. Utilizate în mod potrivit, literatura și scriitura personală pot avea impact puternic în susținerea
dezvoltării emoționale sanatoase în adolescență.
d) Nevoia de a deconstrui în mod creativ stereotipuri și prejudecăți existente la nivel social,
promovând astfel diversitatea și toleranța.
Numeroase cercetari realizate în România indică un nivel încă semnificativ de stereotipuri și prejudecăți
care există la nivel social. La nivelul școlii, atitudinile discriminatorii sunt în continuare prezente,
manifestându-se fie prin tratament diferit și lipsa de acces egal la educație din partea unor profesori,
dar și prin experiențe de discriminare și hărțuire din partea colegilor și a grupului de egali.
Luând în calcul toate aceste nevoi am scris și implementat, în perioada februarie – noiembrie 2017, cu
sprijin financiar din partea Administrației Fondului Cultural Național (www.afcn.ro), proiectul ”Scrie
povestea ta”. Ne-am propus ca prin intermediul acestui demers să oferim adolescentelor din București
educație culturală care să susțină dezvoltarea lor ca public pentru cultura scrisă, dezvoltarea lor
personală, precum și înțelegerea și deschiderea față de toleranță și diversitate. Am îmbinat creativ
literatura, scriitura personală și mecanismele psihologice și emoționale, oferind contexte de învățare și
dezvoltare personală, prin intermediul unor metode și instrumente interactive și inovatoare.
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Cum am promovat atelierele ”Scrie povestea ta”?
Întâi și întâi am făcut pagina de Facebook a proiectului, pe care și voi o puteți găsi aici –
www.facebook.com/scriepovesteata și căreia îi puteți oferi aprecierea voastră. Suntem foarte aproape
de a ajunge la 1.900 de like-uri și sperăm că vom atinge acest prag, cu ajutorul vostru, până la sfârșitul
anului.
Pagina de Facebook a fost esențială pentru noi în relația cu adolescentele, căci astfel am ținut cel mai
mult și cel mai bine legătura, am schimbat mesaje private, am colectat înscrieri și muuuuuulte întrebări,
am schimbat idei, gânduri și informații cu fetele chiar mult după momentul încheierii atelierelor și este
pentru noi cel mai bun mijloc de a rămâne în contact cu ele.
Tot pe pagina de Facebook și de acolo mai departe am promovat anunțul de lansare a proiectului și a
înscrierilor.
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Am decis să folosim pentru înscrieri o întrebare care ni s-a părut simplă: ”Care e cartea ta preferată și
de ce?”. Dar adesea fetele care ne-au răspuns ne-au spus că întrebarea nu a fost deloc simplă pentru
ele, ba chiar s-au supărat pe noi că le cerem să aleagă o singură carte  Însă în final am primit foarte
multe răspunsuri pe care ne-a făcut multă plăcere să le citim. Iată câteva dintre răspunsuri:
”Care este cartea mea preferata? Pffffff...Nu pot alege una singură, iubesc fiecare carte în parte, fiecare
poveste reprezintă o parte din sufletul autorului așezat într-o pagină umilă.. Aleg să povestesc despre un
roman încărcat de emoție pură, de iubire, de durere, dezamăgire, la care nu cred că există cititor să nu fi
vărsat măcar o lacrimă.” (Alexandra, 17 ani)
∞
”Am aflat de desfășurarea acestui proiect prin intermediul doamnei mele profesoare care m-a îndrumat
către această înscriere. Îmi este greu să mă decid în alegerea unei cărți preferate pentru că lectura nu
înseamnă o singură tipologie de povești. Cititul, prin poveștile cărților, ne cufundă în realitatea alternativă
a personajelor. Pentru mine, lectura înseamnă traiul multiplu. Fiecare carte își prezintă povestea prin
intermediul unor personaje ce ne fac să le îndragim încă de la început.” (Alice, 15 ani)
∞
”Am avut multe cărți preferate în biblioteca mea pe care le-aș citi necontenit, însă în ultima perioadă o
opera literară mi-a atras atenția. Cartea este intitulata "Se numea Sarah". Autoarea, Tatiana de Rosnay,
vorbește despre o fetiță de doar 11 ani care reușește sa scape de invazia naziștilor asupra Franței în anul
1962. Deși a fost luată de lângă familia sa, Sarah, împreună cu o alta copila care era ținută în lagăre,
reușește sa își găsească adăpost la o familie nu foarte departe de unde au scăpat. Ceea ce îmi place la
carte, desi lucruri traumatizante se întâmplă în acea perioadă, este faptul că deși această fetiță nu are
familia aproape, îi e frica și încearcă sa trăiască de pe o zi pe alta, găsește curajul de a părăsi lagărul
pentru a încerca să iși salveze familia. Cred ca aceasta este o lecție foarte importanta de viață. Atunci
când iubești pe cineva merita sa riști totul. Multumesc pentru timpul acordat.” (Rebeca, 14 ani)
∞
”N-aș putea să-mi explic conceptul de care preferată. Uneori, după ce termin o carte, am impresia că
aceea este cartea care mi-a plăcut cel mai mult. Dar, adeseori mă înșel. Atunci, e oare cartea pe care am
deschis-o de cele mai multe ori? E oare cea pe care am citit-o cu sufletul la gură? Sau cea pe care am
parcurs-o într-o noapte? Cea pe care am termina-o în mai puțin de două ore? Cea care m-a fascinat de la
un capăt la altul? Cea care mi-a schimbat viziunea asupra vieții? Cea care îmi doarme sub pernă? Cea care
mi-a furnizat răspunsuri îndelung căutate la care nu mai speram să ajung? Deși aș putea să înșir titlurile
tuturor acestor cărți și ale altora care mi-au picat în mâini în acele momente de răscruce și care mi-au
oferit puterea, aș putea spune, de a merge mai departe, nu aș putea spune care e preferata mea, imi este
foarte greu să mă hotărăsc asupra uneia dintre ele. Totuși toate aceste cărți fac parte din viața mea. Eu
le-am trăit, pot spune, și au existat stuații în care, citind 2-3 cărți concomitent și făcând față temelor,
Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția
Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele
proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

testelor și a altor obligații școlare și nu numai, mă întrebam în care dintre acele vieți prefer să fiu sau care
este viața mea cu adevărat. În copilărie visam o carte fabuloasă, care să nu se termine nicicând și să fie
valabilă pentru toate timpurile. Mai apoi, realizând imposibilitatea existenței unei asemenea venerabile
hârțoage, mi-am zis că este mulțumitoare și o carte a cărei acțiune să se întindă de-a lungul întregii mele
vieți. Bineînțeles, să fie captivantă, interesantă, să îmbine realitatea cotidiană cu fantasticul, posibilul cu
imposibilul, cunoscutul cu nedefinitul, prostia cu filosofia, frumosul cu grotescul, armonia cu hâdoșenia,
ca în sfârșit tot ce fusese rău să devină bun. La fel de imposibilă ca transformarea plumbului în aur curat,
nu-i așa? Poate că acea carte a fost scrisă cu secole în urmă de o Mână a Cuiva nevăzut și abia la momentul
potrivit se va materializa spre a putea fi citită și deci trăită. Cartea aceasta nu este ceea ce își imaginează
oamenii când rostesc sau aud acest cuvânt. Dar cuvintele care o alcătuiesc există, ilizibile, șterse parcă.
Această carte este încă în lucru. Nu pe vreun suport (re)cunoscut de oameni. Dar ea e vie. Personajele ei
sunt oameni, oameni din realitate care dacă și-ar vedea numele și caracteristicile lor în acea carte, s-ar
recunoaște cu ușurință, deși ea nu e și nu se vrea a fi oglinda lor. Cu toate acestea, ei sunt acolo, foare
reali, iar faptele în care sunt implicați, la fel de reale. Și totuși, ceva mai presus de lume și mai presus de
ce poate lumea concepe, un sens tainic, mai puțin accesibil, se poate ascunde îndărătul lor. Nimic
întâmplător de altfel. Niciun moment irosit și totodată nimic monoton. Aceasta este viața mea. Va fi ea
oare vreodată pusă pe hârtie?”(Maria, 13 ani)
∞
”Iubesc sa citesc. De aceea as fi tare onorata sa particip la atelierele dvs., sa scriu toate povestile care-mi
trec prin minte, sa ma cunosc mai bine si, pe deasupra, sa intalnesc si niste autoare geniale! Cartea mea
preferata? Imi e greu sa dau un raspuns imediat, pentru ca iubesc sa citesc cele mai variate creatii literare,
cu subiecte extrem de diferite, de la cel mai pur roman istoric pana la cea mai fantastica nuvela. Totusi,
daca trebuie neaparat sa va zic un raspuns, voi spune fara prea multe ezitari ca romanul „Quo Vadis” este
clar un cap de lista. Ei bine, de ce? Pentru ca de mica am fost pasionata de civilizatia Romei Antice si de
felul in care a fost abordat crestinismul. Si acest roman (coincidenta sau nu) le cuprinde pe amandoua si
le intrepatrunde armonios, cu un tact demn de scriitor laureat al Premiului Nobel. Da, chiar asaSienkiewicz a primit Premiul Nobel pentru literatura datorita creatiilor sale extrem de interesante si pe
buna dreptate, l-a meritat in totalitate.Revenind la actiunea romanului. Impresionanta. Tensionata.
Emotionanta. Istorica. Cu adevarat uimitoare, care te zguduie pana in adancul sufletului si te face sa-ti
pui niste intrebari neprevazut de enigmatice. Cu niste personaje care evolueaza atat de mult pe parcursul
actiunii, incat te miri cum totul poate lua o intorsatura complet neasteptata intr-un moment de calm
absolut. „Quo Vadis” nu a devenit unul dintre romanele mele preferate doar datorita actiunii, ci si gratie
faptului ca, citindu-l, m-am regasit. Intr-adevar, mi-am schimbat anumite idei, m-am aflat pe mine, miam (re)descoperit propria personalitate, mi-am priceput mai bine sufletul. Si cred ca acest lucru e cel mai
important la abordarea unei lecturi- a se intelege mai bine pe sine si a-si accepta propriul eu.” (Silvia, 16
ani)
∞
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”Cartea mea preferată, după o selecție ce a durat parcă o eternitate, este Exuvii de Simona Popescu
pentru că acest volum mă face să-mi readuc aminte de cine şi cum sunt de fiecare dată când îl recitesc.”
(Andreea, 17 ani)
∞
”The Bell Jar (Clopotul de sticlă) de Sylvia Plath rămâne cartea mea preferată încă de la vârsta de 12 ani,
când am început să explorez artele și cultura în general, moment în care mi s-a schimbat radical viziunea
despre viață și în care personalitatea mea a început să se formeze cu adevărat, definind cine sunt în
prezent. Această carte mi-a redat impulsul de a mă organiza în așa fel încat să-mi urmez visul de a scrie,
a citi și a aprecia literatura. Mi-a redeschis o pasiune nebună pentru aceste lucruri și mi-a demonstrat întrun fel sau altul că a scrie îmi este de fapt chemarea. Pentru un copil de 12 ani contează enorm să își
regăsească măcar o părticică din cine este în ceea ce citește - eu m-am identificat, mi-am modelat stilul
de a scrie într-o oarecare măsură după Sylvia Plath și mi-a și fost deschis apetitul pentru subiecte
controversate, întunecate sau tabu. Pot spune că The Bell Jar a avut un rol major în formarea caracterului
meu. Sunt la fel de captivată de această carte ca-n prima zi.” (Mara, 17 ani)
∞
”Cartea preferata? Cam greu. De ce? Imediat cum aud intrebarea asta, muschii mi se contracta automat,
nu pot sa respir, mi se pune un gol in stomac, iar la nivelul creierului vajaie mii de nume, autori, citate care
mai de care mai emblematice si intamplari mai mult sau mai putin amuzante. Murakami, Dan Brown,
Rebreanu, Christie, Eliade, Ionesco, "Padurea norvegiana", "Adam si Eva", "Inferno", "Delir in doi" sau "10
negri mititei"? Se amesteca intre ele, fiecare particica formand un tot unitar ce alcatuiesc fiinta colturoasa,
usor acida si prea zambareata pe care o numesc cu o mandrie exagerata "eu". Si totusi, daca ar fi musai
(si este) sa aleg o carte pe care s-o stampilez cu fosforescentul "preferata", o sa tind stingher spre
"Ciuleandra" lui Rebreanu. De ce? Sigur pentru ca e o minunatie peste care am dat intr-un anticariat,
scoasa din tipar in 1924, legata in piele si mancata usor de o forma stranie de mucegai. Asta si pentru ca
povestea ma fascineaza. O actiune ce se invarte ca o tornada in jurul unui nebun ce se vrea normal. Pentru
ca prezinta o schimbare fortata (Madalina-Madeleine). Si pentru ca are loc o crima deloc normala, ce se
explica pe parcurs. Pentru ca e narata simplu, clar si la subiect. Pentru ca prezinta viata din acea epoca,
iar eu am o pasiune imensa pentru felul in care isi desfasora oamenii viata de-a lungul istoriei. Pentru ca
prezinta o criza. Pentru ca se impleteste perfect cu un motiv atat de placut mie din folclorul romanesc.
Poate cel mai placut. Pentru ca simpla ciuleandra ajunge sa fie ceva de o mie de ori mai importanta, fara
a fi exagerat de importanta. Fara a cadea in groapa "kitsch", mult mai mare ca Groapa Marianelor. Pentru
ca, pentru mine, se rupe granita dintre real si fantastic si totul devine o "Twilight Zone" romanesca, unde
Puiu devine nebun pentru ca este infestat cu placebo-ul unei dorinte-nevoi. Pentru ca Madeleine e simbolul
unei metramorfoze gingase, afectata doar de o situatie nefericita. Pentru ca... imi place. Pentru ca imi
place fara sa am vreun motiv clar, o actiune cu care sa ma identific, un citat care sa puna in 3 randuri
razlete toata esenta mea. Imi pur si simplu place.” (Valentina, 17 ani)
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Peste 100 de adolescente din toată țara ne-au scris, interesate de proiect. Erau din Cluj, Timișoara, Iași,
Brașov, Bacău, Constanța, Craiova, Botoșani și din multe alte locuri și ne-au rugat ca data viitoare să
organizăm atelierele ”Scrie povestea ta” și în orașele lor. Pe 51 dintre ele le-am cunoscut la ateliere.
Ne-am bucurat foarte mult pentru ce ne-au spus:
”Pe mine m-a trimis doamna mea de română, care știe cât de mult îmi place să scriu și să citesc și a zis
că aici sigur e locul potrivit pentru mine!”
”Doamna psiholog a citit o compunere de-a mea acum câteva luni și când a văzut anunțul
dumneavoastră mi-a zis să vin neapărat, că aici o să îmi dezvolt creativitatea!”
Profesorii de limba și literatura română, consilierii școlari și reprezentanții organizațiilor
neguvernamentale care lucrează cu tineri au fost, deși nu ne cunoșteam, susținătorii noștri principali în
proiect. Le suntem foarte recunoscătoare că au transmis mesajul proiectului nostru adolescentelor cu
care lucrează, fără ei nu am fi ajuns la aceste fete minunate, nu le-am fi cunoscut, nu am fi lucrat
împreună! De asemenea, un alt grup de susținători importanți au fost părinții, care au văzut anunțul și
care și-au îndemnat fiicele adolescente pasionate de scris și citit să vină către noi! Mulțumim foarte mult!

Imaginea proiectului, pe care am utilizat-o în activitățile de promovare a atelierelor ”Scrie povestea ta”
ne-a fost dăruită de Andreea Molocea. Mulțumim, Andreea!
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Cum am lucrat în cadrul atelierelor ”Scrie povestea ta”
În perioda iulie – octombrie 2017 am organizat 6 serii de ateliere, pentru 51 de adolescente. Acestea au
avut loc pe 3 și 4 iulie (9 participante), 12 și 13 august (7 participante), 19 și 20 august (10 participante),
23 și 24 septembrie (7 participante), 14 octombrie (13 participante) și 28 și 29 octombrie (5 participante).
Fiecare atelier a avut durata de 2 ore și jumătate. Atelierele au fost susținute de o formatoare cu
competențe în domeniul psihoterapiei (Livia Aninoșanu) și de o formatoare poetă (Emanuela IgnățoiuSora), care au fost prezente la toate sesiunile de ateliere; în plus, la fiecare dintre ateliere au fost invitate
și scriitoare contemporane, care au putut astfel interacționa cu adolescentele participante la program,
au putut răspunde întrebărilor acestora și le-au vorbit despre scriitoare de origine română și nu numai
care le-au inspirat. Scriitoarele participante la ateliere au fost: Angelica Stan (3-4 iulie), Irina Georgescu
Groza (12-13 august), Anca Vieru (19-20 august), Clara Burghelea (19-20 august), Anca Chimoiu (23-24
septembrie), Corina Sabău (14 octombrie), Ioana Bâldea Constantinescu (28-29 octombrie).
Ce obiective ne-am propus în cadrul atelierelor?
- Să facem cunoscute și să aducem operele scriitoarelor din România aproape de
adolescentele din prezent și să creaștem interesul, nivelul de înțelegere și pasiunea
acestora pentru literatură, poezie și dramaturgie, oferindu-le în același timp modele
feminine importante și înlocuind distanța psihologică dintre generații și epoci cu
înțelegerea existenței unor emoții și trăiri umane universale
- Să susținem dezvoltarea personală a adolescentelor prin intermediul unor activități care
combină utilizarea unor opere literare importante, deja existente, cu scriitura personală,
cu auto-cunoașterea, elaborarea și înțelegerea emoțiilor, creșterea stimei de sine și a
rezilienței personale
- Să utilizezăm operele literare deja existente, scriitura personală și dinamicile de grup
pentru a forma gândirea critică și pentru a stimula toleranța, respectul și prețuirea
diversității și bogăției diferențelor, dar și pentru a atrage atenția asupra unor procese
sociale importante, precum cele de formare a stereotipurilor și a prejudecăților față de
alte culturi sau față de persoane aparținând unor grupuri cu caracteristici diferite, de
instalare a dinamicilor de respingere a unor persoane cu trasături dintre cele mai diverse.
Vom descrie, doar parțial, modul în care am lucrat cu adolescentele în cadrul atelierelor. Desigur, această
descriere reprezintă doar un rezumat fragmentat al întâlnirilor și nu poate avea pretenția că poate reda
foarte bine tot ceea ce s-a petrecut. Însă sperăm să fie de folos oricărei persoane care ar dori să pornească
într-o călătorie similară, iar dacă nu vă este suficient vă așteptăm cu multă plăcere cu întrebări!

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția
Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele
proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Cum am început?
Am început cunoscându-ne! Le-am așteptat pe fete cel mai adesea sâmbăta dimineața, iar ele au sosit
însoțite de părinți. Părinții au completat un formular de consimțământ care atesta acordul lor pentru ca
fiicele lor minore să participe la ateliere. De asemenea, formularul descria ce implică participarea la
ateliere, ce obiective ne propunem, cum vor lucra. Și adolescentele au completat un formular
asemănător, care atesta propriul lor acord pentru participare!

Apoi am început lucrul împreună. Ne-am prezentat și am vorbit despre decizia de a veni la un astfel de
atelier, de ce au dorit să participe, ce le-a motivat să fie alături de noi. Ne-au vorbit despre pasiunea lor
pentru scris și citit, despre cum se folosesc de ambele pentru a pătrunde în lumi noi, necunoscute, pentru
a-și pune gândurile pe hârtie, pentru a-și păstra ideile și, de multe ori, pentru a lua din scris și citit forță,
echilibru, sprijin!
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Așteptări, dorințe, temeri
Am vorbit cu fetele și despre așteptările și temerile lor legate de atelier. Ne-au impresionat dorința lor
de a învăța, de a afla lucruri noi, de a se implica în lucruri care să le facă plăcere, să le ajute să crească, să
vadă lumea și să se vadă pe sine în mod diferit, să capete mai multă încredere în talentul și creativitatea
lor.
”Scrisul pentru mine a fost mereu ca o portiță, prin ea evadez de la probleme și îmi doresc mult să crească,
să devină o poartă cât mai mare.”
”Îmi doresc foarte mult să scriu și să am puterea să fiu mândră de mine!”
”Vreau să descopăr ce fel de scriitură îmi place, să cunosc autoare și perspectivele lor, să învăț cum să
transmit cât mai bine ceea ce vreau să transmit”
”Vreau să găsesc povestea mea, să găsesc în mintea mea ceva care merită să fie scris!”
”Vreau să scap de inhibiții, de timiditate, de neîncrederea în mine, de frica de ceilalți!”
Am vorbit la începutul atelierelor și despre spaime, despre blocaje, despre lucrurile care le fac să se simtă
neconfortabil la gândul că vom lucra împreună două zile. Cel mai des temerile lor au fost legate de faptul
că nu vor scrie bine, că nu vor înțelege cerințele și că nu vor putea răspunde la ele în mod corect, că vor
fi cele mai slabe din grup, că vor scrie lucrări proaste, lipsite de valoare, că nu vor fi înțelese, că nu vor fi
acceptate de restul grupului, că nu vor avea curajul să se exprime în grup, să își exprime toate părerile și
ideile, că vor spune lucruri banale, că nu vor reuși să dea o formă conținutului dininterior și astfel nu vor
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reuși să facă sufletele celorlalte să vibreze, că vor pleca cu regretul de a nu se fi exprimat sau de a nu se
fi exprimat suficient, că se vor simți nule, că se va pierde până și ”încrederea aia mică pe care o am”.
A fost foarte importantă discuția despre așteptări și temeri și o recomandăm! Pentru că astfel putem
decontamina, încă de la început, participantele de ceea ce își imaginează în legătură cu așteptările noastre
de la ele, putem vorbi despre modalități de a gestiona momentele de disconfort, timiditatea și dificultatea
de a vorbi în grup, auto-dezvăluirea și limitele sale, feedbackul primit de la formatoare, autoare și colege.
Acesta este momentul în care temerile pot fi discutate, parțial îndepărtate, neînțelegerile pot fi clarificate
și putem începe lucrul mai relaxate și mai încrezătoare!
Folosirea unei imagini drept sursă de inspirație
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Mai relaxate, am putut face primul exercițiu de scriere creativă. Cel mai adesea, primul exercițiu propus
a fost acela de a alege o imagine care ne inspiră și de a scrie, pe baza acelei imagini, o povestire.
”Când mă gândesc la secolul XXI, totul mi se pare firesc și colorat. Perioada comunismului o văd gri,
interbelicul e crem-roșcat, iar ce se află înainte de secolul XX e un tablou pictat în griuri
colorate. Îmi place să visez cu ochii deschiși la Bucureștiul interbelic. Mă scufund printre tonuri sepia și
ajung pe străzile pavate cu piatră cubică, împrejmuite de castani și case cu cariatide și flori de piatră la
ferestre. Vorbesc fluent franceza, mă urc grațios într-o trăsură și-mi flutur rochia de mătase cu talie
joasă.” (Ana, 14 ani)
∞
”Ivan avea ochii frumoși, deși purta haine urâte. Ivan era foarte expresiv, deși nu vorbea cam niciodată.
Ivan iubea mult lumea, deși trăise mereu în Singurătate. Ivan avea zece ani și era, cu adevărat, greu de
înțeles. Pentru că nu se juca fotbal după amiaza cu ceilalți copii și pentru că nu era înscris la nicio școală
din sat. Ivan nu avea doar o înfățișare diferită, ci și un suflet diferit. Și iubea asta, deși nu cunoștea prea
bine termenul de ,,iubire" - iubirea era un element abstract, avea margini ascuțite și era foarte frumos
colorată. Iubirea însemna ambiguitate și protecție divină - doar că băiatul nu prea era dus la biserică.
Tocmai de aceea, se temea de Aparență și fugea atunci când cineva dădea vreun semn cum c-ar vrea săl strângă-n brațe. Pentru că el avea încredere doar într-o singură ființă, și aceea nu era nici bunica sa,
nici asistenta socială care-i aducea în fiecare lună făină, ulei și lapte. Și asta pentru că bunica lui vorbea
ciudat și-l striga Iva, iar Iva, spunea el, este nume de fată. Un fel de Eva, dar cu I. N-avea ce face nici cu
uleiul, nici cu făina, nici cu laptele - pentru că n-avea cereale cu care să-l mănânce. El avea încredere în
Mama lui, și doar în Mama lui. Chiar dacă n-o mai văzuse de aproximativ trei ani. Pentru că așa
funcționa încrederea asta oarbă, legăturile acelea, deși fragile, nu se rupeau și nu se rupeau niciodată.
Relațiile reci erau și ele tot relații, iar iubirile pierdute erau și ele tot iubiri. Și erau sacre. Pure. Unice.
Devastatoare, chiar dacă nu erau veșnice. Dar Ivan nu-și căuta decât mama, nicidecum nu alerga spre a
găsi un infinit care nu există, pentru că nu credea în abis, cum nu credea nici în fantome și nici în Moș
Crăciun. Chiar dacă până la vârsta de șapte ani primise mereu cadouri de sărbători. Frigul i se cuibărise
cu repeziciune în oase. Pâinea i se terminase în urmă cu ceva timp. Dorul nu i-l alina nimeni, deși multora
le era cu adevărat dor de băiețelul cu ochi albaștri și fără niciun Dumnezeu. Da, numele lui era Ivan
(niciodată Iva). El nu ieșea în parc și nici nu prea avea prieteni. Nu-i plăcea ciocolata și avea tot felul de
vise ciudate. Dar Ivan avea mai mult de atât - Ivan avea un scop, avea de purtat o luptă, avea de
câștigat un război, și încă unul crâncen. Avea de menținut o legătură reală, prezentă, cu o Inexistență.
Ivan era un băiețel ce își căuta, dintotdeauna probabil, MAMA.” (Patricia, 18 ani)
∞
”Îmi trăgeam zgomotos respirația, analizând tragic cum aburul se dilata din ce în ce mai mult dintre
nările mele paralizate. Aerul umplea cu o consistență volutoasă spațiul letargic dintre plămâni, se
contracta cu fiecae secundă din ce în ce mai mult. Presiunea creștea odată cu frigul, ce-mi ronțăia
enervant vârfurile degetelor, apoi pătrundea ușor prin oase, provocând spasme periodice și dure. Între
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două zguduituri bruște, mușchii mi se relaxau, permițându-mi să arunc privri frugale în stânga. Unde
știam că lipită de mâna mea, la fel de înfrigurată și, poate, un pic mai calmă, mâna ta mă strângea
constant, ca un ecou surd al spasmelor înghețate. Doar că mai calde.” (Valentina, 17 ani)

După fiecare exercițiu de scriere creativă am oferit feedback, nu doar din perspectiva calității scriiturii și
a posibilelor modalități de îmbunătățire, ci și din perspectiva emoțiilor care se simt în text, a legăturilor
dintre personaje, a motivațiilor aparente, dar și a motivațiilor subtile. De asemenea, am făcut legături
între ceea ce scriu adolescentele din prezent și modul în care aceste teme și emoții pot fi universale, se
regăsesc în operele altor scriitoare, contemporane sau din trecut.
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De unde vin poveștile? Unde este sursa creativității?
Am vorbit mult în cadrul atelierelor despre cum cine suntem, poveștile noastre de viață, experiențele
noastre ne marchează semnificativ modul în care scriem, temele pe care le abordăm. Am vorbit și despre
cum literatura, pasiunea pentru scris și citit, au rădăcini multiple, adesea în relații. Adolescentele ne-au
vorbit chiar ele despre modul în care au început să citească, să scrie: despre tatăl plecat căruia îi scriau
scrisori, despre mama împreună cu care făceau liste de lectură, despre copilăria unei fetițe care nu putea
să adoarmă și căreia mama îi citea povești până la ore târzii din noapte, despre biblioteca mare, cu cărți
serioase și intimidante ale tatei, la care fetița privea cu speranța că într-o zi le va putea citi și înțelege,
despre pasiunea pentru literatură împărtășită cu un bunic, despre talentul la scris moștenit de la bunica,
despre foarte multe relații importante. Despre istoria plăcerii de a scrie și de a citi, așa cum se regăsește
la fiecare dintre ele.
Există un pericol al poveștii unice?

https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story
”Am crescut în estul Nigeriei. Am început să citesc devreme, cărți scrise de autori englezi și americani. Am
început și să scriu devreme. Și când am început să scriu, la vârsta de șapte ani, povești scrise cu creionul,
pe care biata mea mamă era obligată să le citească, am scris exact tipul de povești pe care le citeam. Toate
personajele mele aveau pielea albă și ochii albaștri, se jucau în zăpadă, mâncau mere și vorbeau mult
despre vreme, despre cât de plăcut e că a ieșit soarele. Scriam așa în pofida faptului că locuiam în Nigeria,
unde nu exista zăpadă, mâncam fructe de mango și nu vorbeam niciodată despre vreme, pentru că nu era
Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția
Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele
proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

cazul. Personajele mele beau multă bere de ghimbir, pentru că personajele din cărțile autorilor englezi pe
care îi citeam beau bere de ghimbir. Habar nu aveam ce era berea de ghimbir. Cred că vreau de fapt să
subliniez cât suntem de vulnerabili în fața unei povești, în special atunci când suntem copii. Pentru că în
toate cărțile pe care le citeam existau străini, eram convinsă că orice carte, prin natura ei, trebuie să aibă
străini în ea și trebuie să fie despre lucruri cu care eu personal nu mă pot identifica.” (Chimamanda Ngozi
Adichie)
Am vorbit cu adolescentele despre cât de importantă este găsirea vocii proprii, dar nu doar aceasta, ci și
accesul la povești diferite, care provin dintr-o multitudine de surse și care ne pot deschide uși și ne pot
da acces către lumi pe care nu le cunoaștem și, necunoscându-le, nici nu le înțelegem. Astfel, am vorbit
despre importanța de a citi autori care reprezintă culturi diferite de a noastră, etnii diferite de a noastră,
care prezintă realități diferite, inclusiv moduri diferite de a trăi în aceeași lume, autori nevăzători, care
trăiesc cu dizabilități locomotorii etc.
Creativitatea…altfel!
Am explorat nu doar prin scriitură, ci și prin joc alte moduri de a ieși din cutie, de a lua în posesie spații
noi de exprimare. Unul dintre aceste jocuri a fost legat capacitatea de a convinge chiar atunci când ai
resurse foarte limitate, descurajante, când simți că trebuie să faci un efort semnificativ pentru a comunica
ceea ce dorești.
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Cum, cât și ce citesc adolescentele
Un alt lucru care ne-a interesat foarte mult în cadrul atelierelor a fost și identificarea obiceiurilor și a
practicilor de scris și citit ale adolescentelor, explorarea temelor literare pe care le preferă, identificarea
notorietății autoarelor de origine română în rândul lor, introducerea operelor autoarelor românce din
trecut și prezent. Toate acestea pentru a putea să le oferim, la finalul atelierelor, o listă bogată de lectură,
de autoare contemporane către care se pot întrepta.
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Exerciții de scris
De la exerciții cu teme simple, amuzante, până la exerciții complexe, de tehnică, prin toate am trecut în
cadrul atelierelor ”Scrie povestea ta”. Am utilizat pentru aceasta romane ale unor scriitoare din prezent
și trecut, poezie, proză scurtă. Iată numai câteva dintre idei:
Imaginează-ți că un extraterestru ți-ar vizita casa. Ce ar găsi neobișnuit? Cum s-ar simți? Ce ar gândi
despre obiceiurile tale, ale familiei tale?
Transformă o poveste într-un cântec, într-o poezie.
Mergi afară și găsește un obiect sau o imagine care te inspiră. Întoarce-te și scrie o povestire scurtă
despre el.
Scrie despre un moment jenant sau amuzant din copilăria ta.
Folosește-te de un vis pe care l-ai avut pentru a scrie o povestire.
Scrie un poem de grup pe baza unei imagini sau a unui colaj de imagini dintr-o revistă.
Scrie o povestire din perspectiva unui animal sau a unui obiect.
Privește imaginea unui pantof uzat și scrie o povestire despre posesorul sau posesoarea acelui pantof.
Cu ochii închiși, apucă un obiect din geanta proprie, apoi scrie despre acel obiect.
Scrie o povestire din punctul de vedere al unui personaj secundar.
Ia prima frază dintr-o povestire scurtă și scrie mai departe, bazându-te pe acest început.
Citește un fragment dintr-o carte despre prietenie, apoi scrie în aceeași formă, dar despre experiențele
tale.
Acoperă cuvinte dintr-o poezie și completează tu, cu cuvintele tale, spațiile goale.
Scrie o povestire despre vacanța ta.
Scrie o povestire despre un domn în vârstă, care traversează Bulevardul Magheru cu o sacoșă
voluminoasă în mână.
Privește această cameră și imaginează-ți cine ar sta aici, dacă aceasta ar fi o încăpere de locuit.
Deschide cartea oriunde și continuă pasajul pe care l-ai văzut prima oară.
Schimbă sfârșitul unei povestiri a unei atutoare contemporane după cum dorești.
Citim poezie, identificăm emoțiile și scriem propria noastră poezie, în jurul acelei emoții.
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Identitatea de fată
”Doamna, știați că pe vremuri, acum o sută de ani, de exemplu, femeile scriau sub pseudonim, cu nume
de bărbați, ca să fie luate în seamă? De ce se întămpla așa?”
Unul dintre obiectivele importante ale proiectului a fost și acela de a explora modul în care participantele
își înțeleg propriile identități, inclusiv identitatea de fată. În acest context am lucrat în grupuri,
completând răspunsuri la întrebările:
Ce e frumos în a fi fată?
Ce e dificil în a fi fată?
Pentru că ești fată trebuie să/nu trebuie să…
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Am discutat, apoi, despre limitările pe care le resimt a fi asociate cu identitatea de fată, despre obstacolele
pe care simt că trebuie să le depăsească, despre cum să își găsească vocea și să facă alegeri pe care le
consideră bune pentru ele. Am revenit la ideea proiectului, de a oferi modelele unor femei de succes și
le-am întrebat care văd ele că sunt motivațiile proiectului ”Scrie povestea ta!”
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Încrederea în sine
O componentă importantă a atelierelor a fost dedicată explorării modalităților în care încrederea în sine
poate fi susținută. Am identificat și simbolizat voci interioare critice și momentele în care acestea apar, în
care sunt mai puternice. În același timp, am vorbit despre resursele pe care fiecare dintre ele le are în
diminuarea puterii acestor mesaje critice și în restabilirea echilibrului personal.
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Întâlniri cu autoare
Întâlnirile cu autoare au fost unele dintre activitățile cele mai apreciate ale atelierelor. Aceasta și pentru
că autoarele invitate au vorbit despre copilăria și adolescența lor, despre momentele cruciale pentru
destinul lor de scriitoare, despre motivația și pasiunea lor pentru a citi și pentru a scrie, dar și despre
relațiile importante pentru ele care se regăsesc în scriitură, despre obstacolele întâmpinate, despre critici,
respingeri și dezamăgire, despre obstacole și despre cum le depășesc, despre propriile lor emoții în raport
cu creativitatea. Adolescentele le-au putut pune întrebări, au putut afla despre gestionarea relației cu o
editură, de exemplu, despre modalitățile de a depăși o recenzie nefavorabilă și, nu în ultimul rând, despre
sursele de inspirație. Autoarele au citit din opera lor în fața adolescentelor, le-au vorbit despre scriitoare
de origine română din trecut care le-au inspirat și pe care le admiră, le-au propus adolescentelor exerciții
de scriere creativă, în legătură cu care le-au oferit îndrumare.
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Cum au apreciat fetele participarea la atelierele ”Scrie povestea ta”
Raportul de evaluare este realizat pe baza feedbackului oferit de către adolescentele participante la
ateliere; la finalul sesiunii care a cuprins cele șase ateliere de lucru, acestea au fost rugate să ne ofere
perspectivele lor asupra modului în care am lucrat în cele două zile împreună, ce a fost relevant și util
pentru ele și cum ar evalua întreaga activitate.
Toate evaluările primite au fost foarte bune și au reprezentat, pentru echipa de proiect, un indicator
important al faptului că proiectul este unul deosebit de util pentru participante și că, mai mult, are
potențialul de a fi extins către grupuri noi de adolescente, în cadru școlar.

Utilitatea proiectului poate fi, așa cum rezultă din evaluările participantelor, înțeleasă ca având efecte în
multiple planuri. Astfel, adolescentele au vorbit despre importanța atelierelor ca adevărate posibilități
de a se descoperi ca fiind talentate și creative, într-un cadru flexibil, care le permite să își exerseze aceste
abilități, oferindu-le, în același timp, ghidaj:
”A fost un antrenament pentru talentul și imaginația mea, am cunoscut niște persoane foarte faine și
sper să nu pierdem legătura!”
”Am simțit o evoluție și acum am o listă care mă va conduce spre noi orizonturi, o listă de cărți și autoare
pe care abia aștept să le citesc!”
”Am avut ocazia de a primi sugestii care să îmi îmbunătățească talentul, stilul de scris. Am fost
înconjurată de persoane care m-au încurajat să scriu și să mă înscriu la concursuri!”
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”Aici a fost incredibil, mi-a plăcut mult că mi-am dezvoltat abilitățile de scris și că mi-am făcut prietene
noi.”

Un alt plan al beneficiilor atelierului este legat de descoperirea unor lucruri importante pentru viața
proprie, de redescoperirea speranței, a sensului lucrurilor, de depășirea neîncrederilor, a inhibițiilor și
temerilor:
”Mi s-a mai colorat viața, mi s-a subliniat sensul!”
”Mie mi s-a părut foarte frumos și acum consider că am mai multă încredere în mine, acum sunt
capabilă să scriu creativ! Am reușit să socializez și să cunosc persoane noi, foarte drăguțe, ceea ce
înainte nu aș fi reușit. Eu una m-am distrat și aș mai veni! M-am simțit foarte bine!”
”A fost o întreagă aventură să particip la acest proiect. Mi-am învins foarte multe temeri și am învățat
să am mai multă încredere în mine și în creativitatea mea! Am venit cu drag și plec cu multă pozitivitate.
Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați dedicat atât timpul, cât și ideile dvs.”
”Un proiect extrem de interesant, o idee nouă, despre care nu am mai auzit! Ceva super fain pentru noi,
ca fete, pentru că ne crește stima și încrederea de sine. Îmi place foarte mult ideea, mai ales șansa de a
interacționa cu persoane care sunt pline de pasiune pentru scris și, mână în mână cu el, pentru citit. Cel
mai mult mi-a plăcut activitatea de scriere pe baza unei imagini, pentru că mi-a oferit șansa să îmi
exersez cel mai mult creativitatea și să jonglez cu imaginația!”
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Nu puține au fost adolescentele care au mărturisit, în evaluări, că pentru ele decizia de a veni a fost una
dificilă, pentru că venirea însemna confruntarea cu un mediu nou, necunoscut, cu teama de a nu înțelege
sau de a nu putea răspunde cerințelor, de a nu reuși să se integreze în grup. În același timp, în perspectiva
lor pare că atelierele au răspuns tocmai acestor nevoi, de socializare, de experimentare a ineditului, de
depășire a temerilor și de confruntare a spaimei de eșec și respingere.
”Sinceră să fiu, mi-a plăcut mai mult decât credeam acest curs! Chiar mă bucur că am avut curaj și am
venit la atelier, deși nu cunoșteam pe nimeni. Înainte de eveniment am ezitat, și mă bucur că am ales să
vin!”
”În acest weekend am cunoscut oameni minunați, am învățat să mă cunosc mai bine și am avut parte de
o experiență unică. După acest weekend voi avea mai multă încredere în mine și îmi promit mie că mă
voi apuca să scriu povestea mea!”
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În mod specific, adolescentele au apreciat foarte mult și posibilitatea întâlnirii cu scriitoare, interacțiunea
cu acestea, posibilitatea de a le adresa întrebări care le preocupă, și, mai ales, onestitatea cu care acestea
au ales să răspundă la întrebări, atitudinea de respect față de adolescente și, nu în ultimul rând, pasul
făcut în spate, în propriile perioade adolescentine, și discuțiile despre provocările trăite atunci!
”Am petrecut două zile minunate. Activitățile mi-au plăcut foarte mult. Fetele de la curs sunt foarte
drăguțe. M-am bucurat că am avut ocazia să vorbesc liber cu scriitoare și să aflu despre cărți noi. Mi-a
plăcut felul în care am discutat și am pus problemele. Sunt foarte fericită că am venit și aștept cu
nerăbdare atelierele viitoare. PS: Vă rog mult să o invitați și pe Ioana Bâldea Constantinescu!”
„Vă mulțumesc din suflet că ați invitat-o pe Ioana Bâldea Constantinescu. A fost una dintre cele mai
frumoase și speciale experiențe!”
”Fiind prima mea experiență de genul acesta, nu pot să o compar cu o alta, însă pot să spun că aceste
două zile mi-au dat șansa de a cunoaște oameni noi – copii, cât și autoare. Mi-au plăcut toate
activitățile, pentru că am putut să ne lăsăm imaginația să zburde!”
”Mi-a plăcut foarte mult acest weekend. Pentru mine a fost o provocare. Am experimentat ceva nou,
diferit. M-am distrat, alături de persoane care au aceeași pasiune ca și mine, dar am și învățat lucruri
noi. Am întâlnit scriitoare care ne-au povestit despre debutul lor, dar ne-au dat și sfaturi și recomandări.
Aș repeta oricând această experiență minunată”
”Pentru mine programul a însemnat: comunicare, regăsire de sine, experimentare, înțelegere. Am reușit
să prind curaj, mi-am dezvoltat latura creativă, artistică, într-un mod distractiv, alături de oameni
talentați, pasionați și faini, primind, în același timp, sfaturi și încurajări importante, nu numai pentru
scriere, ci și pentru viață, pentru viitor, dechizându-ne o portiță către un viitor mult dorit. Mi-au plăcut
foarte mult activitățile pe care le-am avut, ce îmbinau creativitatea și imaginația cu povestea noastră de
viață și mă bucur că am avut ocazia să întâlnesc scriitoare!”
”Ziua de astăzi a fost una foarte specială, în care am învățat multe lucruri, m-a impresionat foarte mult
povestea scriitoarei invitate, a fost o experiență foarte bună”
”În weekendul acesta am cunoscut persoane minunate, cu care am putut împărtăși lucruri. Am legat
prietenii frumoase, am cunoscut două autoare minunate! Nu mă așteptam să fie așa de frumos! Mă
bucur enorm de mult că am participat la acest eveniment. Dacă s-ar mai face, aș mai veni cu drag! Cel
mai frumos weekend!”
Multe adolescente au menționat că pentru ele îmbinarea a trei piloni, scriitură personală, literatură și
dezvoltare personală a fost ceea ce a adus de fapt cea mai multă valoare programului. Dincolo de
momentul prezent, multe dintre adolescente văd zilele petrecute împreună drept lecții de viață, pe care
le vor păstra aproape foarte mult timp.
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”A fost o experiență plăcută, pe care aș repeta-o oricând. Am legat prietenii aici, cu fete și femei foarte
faine. Foarte multe glume și râsete, ce au creeat o atmosferă familiară. Mi-am descoperit stilul și
totodată pe mine însămi. Mulțumesc pentru acest weekend plin de culoare și zâmbete!”
”Un weekend de neuitat, alături de niște fete și femei de neuitat, împreună cu poveștile lor, care vor
rămâne mereu în sufletul și în mintea mea!”
”Această zi a fost minunată, am cunoscut persoane care mi-au îmbogățit cunoștințele și m-au făcut să
înțeleg de ce este așa de important să citim. Am avut experiențe minunate și a fost ca o lecție de viață.
Pentru asta vă mulțumesc!”
”Ziua de azi a fost o zi plină de încărcătură emoțională și intelectuală! Mi-a plăcut foarte mult și aș mai
vrea să particip la grupuri ca acesta!”

Adolescentele au apreciat și atmosfera flexibilă, prietenoasă a atelierelor, în care nevoile fiecărei
participante au fost auzite, înțelese și respectate, ceea ce a permis atașamente noi și modalități de
interacțiune deschise. Pentru unele dintre ele tocmai această atmosferă a putut conduce la o proprie
flexibilizare a gândirii.
”A fost minunat. M-am simțit relaxată și liberă să mă exprim artistic. Discuțiile avute m-au făcut să îmi
deschid mintea, iar compunerile create m-au făcut să îmi dezvolt simțul critic. Vă rog, mai faceți
asemenea ateliere!”
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”Mi-a plăcut. Ar fi interesant să vină și artiști, pictori, arhitecți, alături de scriitori. Sa vină oameni care
să ne prezinte lumea altfel decât o văd eu sau prietenele mele!”

”O activitate de 1000 de stele. Am învățat ce înseamnă a fi educatoare, m-am atașat foarte tare de
doamna Livia, doamna Ema și doamna Irina! A meritat să merg cu tramvaiul 8 stații! Super mega giga
ultra fain!”
”Mi-a plăcut foarte mult interacțiunea dintre lector și noi, ascultătorii. Am apreciat foarte mult, mega
mult, super mult, faptul că ați fost open-minded și ați înțeles ideile noastre, personalitățile atât de
diferite. Mi-a plăcut enorm felul în care au fost organizate workshopurile și voi participa cu drag (și aș
dori să mă implic) în orice ediție viitoare a ”Scrie povestea ta”!
”Sincer, mi-a plăcut! A fost o atmosferă plăcută, extrem de relaxată și prietenoasă! Am întâlnit copii noi
și oameni deosebiți, deschiși și înțelegători! Chiar mi-aș dori să mai vin și să mai lucrez!”
”A fost minunat, un weekend care aș fi vrut să dureze o săptămână. Mulțumesc doamnei Livia pentru
acest minunat proiect, care cel puțin pe mine m-a ajutat enorm de mult! Superb! Datorită acestui curs
chiar mă gândesc la ideea de a începe să scriu constant!”
”A fost o zi deosebită. Am învățat lucruri noi despre mine, despre lumea în care trăim și despre
literatură. Consider că am reușit, prin acest proiect, să am o gândire mai liberă, să fiu mai creativă și mai
încrezătoare!”
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Prin intermediul atelierelor, unele dintre adolescente și-au redescoperit inspirația, pe care o considerau
pierdută, au primit îndrumări valoroase și s-au apropiat și mai mult de literatură.
”Am înțeles că inspirația vine de la sine. Nu tu trebuie să o cauți pe ea, oricum ea te va căuta pe tine.”
”În acest weekend am căpătat mai multă încredere în ideile pentru scris. Mi-a plăcut foarte mult
exercițiul în care am ales o poză și am scris pe baza ei o poveste. Prin literatură transmiți mesajul tău,
dar în același timp înțelegi numeroase modalități de gândire ale scriitorilor.”
”M-a ajutat foarte mult acest curs, pentru că am primit feedback atât pozitiv, cât și negativ. Cred că
încep să mă eliberez de blocajul pe care l-am avut, mi-a revenit pofta pentru lectură.”
”Eu sunt de părere că acest weekend petrecut la atelierul de creație literară a fost unul minunat, prin
intermediul căruia am învățat să îmi descopăr mai ușor inspirația, am prins mai multă încredere în
forțele proprii și mi-am făcut noi prietene, care au hobby-uri asemănătoare! Timpul petrecut aici a fost
minunat! Vă mulțumesc pentru tot!”
”Două zile ale scriitorilor și ale cititorilor. Două zile ale creației și ale (re)descoperirii de sine. Veselie,
prietenie, artă. Aparținem cuiva. Aparținem cărților. Din păcate, însă, tot ce e frumos durează prea
puțin! Vă mulțumim!”
”Mi-au plăcut foarte mult temele abordate, pentru că ne-au făcut să înțelegem mai bine rolul literaturii
în viața de zi cu zi!”
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”Mi-a plăcut că am discutat despre cărțile pe care ar fi bine să le citim, despre cum erau femeile înainte
și mi-a plăcut că am putut vorbi pentru prima oară cu o scriitoare!”
”A fost interesant să aflu povestea de viață a altor oameni, să aflu cum au ajuns să scrie, de ce scriu,
cum să citim pentru a pătrunde în ”arhitectura secretă” a unei cărți, cum ne ajută experiențele
anterioare să creăm! Experiența în sine a fost valoroasă prin întâlnirea cu diverse persoane care au
pasiuni asemănătoare și care te pot îndruma, îți pot recomanda cărți și autori necunoscuți, îți
împărtășesc din trăirile lor. Contează foarte mult pentru mine să realizez ce îmi place să fac, cum să fac
mai bine, deși acum, când plec de aici, nu știu sigur dacă să scriu în continuare, dacă chiar o fac bine, în
sensul în care eu înțeleg binele, ca frumos. Voi continua să citesc, în schimb. Sper să reușesc să trec peste
incertitudinile pe care le am acum. E un proiect-oportunitate, în viziunea mea, pentru orice tânără,
adolescentă, copilă care are curajul de a scrie!”
Pentru multe dintre participante timpul dedicat atelierelor a fost foarte scurt! O parte dintre ele au
sugerat reluarea proiectului și în lunile următoare, extinderea sa, astfel încât aceste întâlniri să devină o
constantă în viețile lor.
”Aș mai vrea să fac ceva de genul acesta și acum, după ce am terminat, aș mai vrea 1000 de zile ca
acestea. Mi-a plăcut foarte mult și chiar aș mai vrea să particip la așa ceva”
”Motivant, am învățat lucruri noi, inspirațional, animat, creativ, mi s-a părut că a fost făcut profesionist
și, cel mai important, mi-a depășit așteptările, nu mă așteptam la ceva așa de special! Am câștigat
prietene noi și a fost distractiv și emoționant! Aș mai veni oricând la astfel de evenimente și mi-ar plăcea
să dureze mult, mult mai mult!”
Testimoniale ale participantelor la atelierele ”Scrie povestea ta”
Una dintre participantele la ateliere a ales ca, după finalizarea acestora, să scrie despre experiența pe
care a avut-o pe blogul personal!
„Scrie Povestea Ta,” două zile în care am câştigat mai mult decât o diplomă!
https://deliaelenablog.wordpress.com/2017/09/25/scrie-povestea-ta-doua-zile-in-care-am-castigatmai-mult-decat-o-diploma/
Într-o zi superbă de toamnă, telefonul a început să sune. Răspund somnoroasă.
- Alo, Delia? Livia sunt. Uite de ce te-am sunat, noi organizăm nişte ateliere de scriere creativă pentru
adolescente, ai vrea să participi şi tu?
- Wow, foarte frumoasă iniţiativă! Bineînţeles că da!
Ei bine, iar acel weekend superb, a fost 23-24 septembrie 2017. Attât de splendid, genial şi emoţionant a
fost totul,în cât merită un întreg articol pe acest blog! Să nu mai pierdem timpul.
Sâmbătă, 23 septembrie:
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Ziua a început într-o atmonsferă relaxantă, dar destul de emoţionantă. Trebuia să cunosc încă 6
participante, de vârstă apropiată cu mine, fete superbe, trebuia să aflu 6 poveşti de viaţă costumate în 6
adolescente minunate, pe care odată ce le vezi, nu ai cum să nu fi tentat să îţi rupi din timpul tău pentru
a le cunoaşte. Până la sosirea participantelor, am stat de vorbă cu Livia, organizatoarea proiectului. Livia
este tipul acela de persoannă, pe care dacă ai avut ocazia să o cunoşti, îţi dai seama că trebuie cu orice
preţ să facă parte din cercul tău de persoane apropiate. Cu vocea blândă, caldă şi melodioasă, a animat
discuţia timp de aproape o oră. Am vorbit despre atâtea lucruri, şcoală, pasiuni, proiecte. Mergea prin
încăpere grăbită, având grijă ca toate lucrurile pentru curs să fie pregătite. După aproximativ o oră, a venit
prima participantă, apoi a doua, a treia şi uite aşa toate cele 6 adolescente şi-au făcut apariţia rând pe
rând! Le-am cunoscut astfel pe Cristina, Patricia, Alexia, Monica, Doroteia şi Ana Maria, 6 oameni cu
pasiuni, visuri şi idealuri comune cu ale mele, 6 voci atât de diferite, dar atât de asemănătoare, ce au
strigat timp de două zile cât de importante sunt scrisul şi cititul.
După ce ne-am prezentat fiecare, am început exerciţiile. Ele au fost din cele mai diverse, de la a alege o
fotografie de pe masă, pe baza căreia să facem o poveste, până la a ne imagina că suntem pe o insulă,
barca se strică, pot pleca doar două persoane, iar fiecare dintre noi a trebuit să le convingem pe celelalte
că noi trebuie să supravieţuim, profesia noastră de pe bileţel fiind cea mai importantă. Eu am fost
prezentatoarea emisiunii „Viaţa Satului” şi se pare că da, oamenii voiau să îi fac cunoscuţi, aşa că eu am
putut să supravieţuiesc, convingându-i cât de importantă sunt. În a doua parte a zilei am cunoscut-o pe
Ema, o foarte talentată scriitoare de poezii de la care am avut de învăţat o mulţime de lucruri valoroase!
Am făcut şi aici exerciţii menite să ne antreneze creativitatea. A trebuit să scriem despre lucrul de care ne
e cel mai frică. A trebuit să ne imaginăm că avem un ou, despre care trebuia să scriem o poveste. Am
primit sfaturi şi am pus întrebări.
Duminică, 24 septembrie:
Prima parte a dimineţii am lucrat tot cu Livia. Vocea interioară, emoţiile şi noi din trecut a trebuit să ieşim
la lumină, în nişte exerciţii care mi-au produs trăiri foarte puternice. Scrisoarea pe care a trebuit să i-o
redactez Deliei din trecut, reprezentarea vocii mele interioare, s-au transformat în amintiri greu de scos
din… aş fi spus un cuvânt obişnuit mie dar n-am voie să-l folosesc, intuiţi voi despre ce e vorba! În a doua
parte a zilei, am lucrat tot cu Ema un timp, după care invitata ei, Anca, o scriitoare de proză scurtă, şi-a
pus la dispoziţie întreaga pricepere, tot talentul şi toată răbdarea pentru a ne răspunde la întrebări şi a
ne povesti cum a început să scrie.
Au fost două zile de curs intensiv, două zile în care am râs şi plâns, două zile în care ceva din Delia s-a
îmbunătăţit. Am primit feedback la scrierile mele, am învăţat că ar trebui să mă gândesc mai mult la mine.
Am fost sfătuită să nu-mi fie teamă să scriu despre zona sunetelor şi a vocilor, să nu îmi fie teamă să aduc
ceva diferit. Am învăţat să îmi caracterizez personajele înainte de a mă apuca de scris, să îmi iau mai multă
libertate în exprimarea gândurilor. Am cunoscut fete de vârsta mea care în prima zi erau sfioase în a
comunica cu mine, fete care vedeau că sunt diferită, dar nu îndrăzneau să mă întrebe de ce, iar în a doua
zi, văzând că sunt la fel ca ele, mi-au devenit prietene pe care nu am cum să le uit vreodată. Nu prea ştiu
cum secundele astea şi-au permis să treacă, nu ştiu cum am putut să simt atâtea stări într-un timp atât
de scurt, dar ştiu că sunt o norocoasă că am fost aleasă să cunosc oameni absolut încântători.
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Mulţumesc Livia pentru că datorită ţie celelalte fete m-au perceput normal, mulţumesc pentru
momentele în care mă asigurai că totul va fi bine, pentru sfaturi, pentru că ai transformat weekend-ul
într-un vis ce a prins aripi către cunoaştere. Mulţumesc celor două scriitoare pentru că m-au încurajat să
îmi fructific pasiunea, oferindu-mi sfaturi constructive şi preţioase, pe care promit că încerc să le pun în
practică. Mulţumesc fetelor pentru că mi-aţi oferit o colecţie de fotografii mentale cu zâmbetele voastre,
mulţumesc pentru ajutor, pentru deschidere, pentru că aţi vrut să păstrăm legătura şi după!
Dacă cunoaşteţi vreo adolescentă pasionată de scris şi citit, puteţi să o îndrumaţi către acest curs, e o
oportunitate minunată de a-şi face noi prieteni cu pasiuni comune!
Voi fi sinceră, poate că exerciţiile pe care le-am făcut le voi uita, dar mâinile care mi-au scris, vocea care
m-a invitat, care mi-a dat asigurări să scriu cum simt, fetele cu care am împărtăşit din pasiuni şi experinţe
de viaţă, nu le voi uita niciodată! Pe lângă diploma de participare, am câştigat sfaturi şi prieteni wow!
Mulţumesc tuturor!

O altă participantă a vorbit despre experiența sa pe pagina fundației care a și informat-o în legătură cu
oportunitatea de a participa în program.
https://seedingknowledgefoundation.wordpress.com/2017/09/29/scrie-povestea-ta-experienta-mariei/
Pe 19 și 20 august am participat la atelierele „Scrie povestea ta”, în timpul cărora am aflat multe nume
de autori și autoare, titluri de cărți pe care abia aștept să le citesc și m-am jucat. Desigur, am și scris alături
de toate celelalte participante la ateliere. Am cunoscut câteva scriitoare care ne-au împărtășit din
experiența lor și ne-au dat sfaturi, îndrumări.
Mi-au plăcut foarte mult poveștile Ancăi Vieru, am hotărât că voi căuta cartea sa “Felii de lămâie” ca să o
citesc, căci mi-a trezit interesul. Discutând cu scriitoarele și cu celelate fete care erau mai mari, aveau mai
multă experiență, mi-am dat seama că avem lucruri în comun și am putut să înțeleg mai bine procesul de
scriere și creație în sine. Ceva inexplicabil chiar și pentru mine, minunat, spontan și atât de complex.
Este un proiect ingenions, organizat cu pricepere și recomand oricui este interesat să participe având
certitudinea că nu va pierde timpul și nu se va plictisi.
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Concursul de creație literară ”Scrie povestea ta”
La finalul proiectului, pe 25 octombrie, am lansat pe pagina de Facebook a proiectului ”Scrie povestea ta
un concurs de creație literară.
Lansare concurs de creație literară pentru adolescentele
participante la atelierele „Scrie povestea ta”
În ultimele patru luni am întâlnit adolescente talentate și creative la atelierele ”Scrie povestea ta”, am
vorbit despre literatură, despre pasiunea pentru citit, am scris și am primit îndrumări de la autoare de
poezie și proză. Ne-a plăcut mult! Acum, la finalul programului ”Scrie povestea ta”, este timpul pentru
un concurs de creație literară. Prin urmare vă invităm pe voi, adolescentele participante la ateliere, să
ne însoțiți și în această etapă!
Tema concursului de creație literară (proză scurtă, poezie, eseu etc.) este ”Altfel”. Textele înscrise pot
viza aspecte ca diversitatea, nediscriminarea și drepturile egale, dar nu numai.
Informații importante legate de concursul de creație literară:
• Concursul se adresează doar adolescentelor care au participat la atelierele ”Scrie povestea ta!”;
• Textele trimise nu pot depăși 5000 de caractere (fără spații);
• Textele trimise trebuie să fie scrise cu diacritice;
• Fiecare participantă poate trimite un singur text pentru concurs, care să nu mai fi fost publicat în altă
parte;
• Textele trimise vor fi apreciate doar în funcție de valoarea lor literară;
• Transmiterea unui text implică acordul autoarei pentru inscrierea acestuia în concurs și pentru
publicarea sa pe blogul/pagina de Facebook a proiectului;
• Textele înscrise în concurs trebuie să reprezinte în totalitate creația personală a autoarei. Lucrările
identificate ca plagiat vor fi în mod automat descalificate.
Pentru a te înscrie în concurs, trimite textul tău ca atașament la un email la adresa
scriepovesteata@cpe.ro până cel mai târziu miercuri, 1 noiembrie, la ora 23.59. Textele transmise după
această dată nu vor fi luate în considerare.
Cinci scriitoare vor fi invitate să jurizeze concursul și să selecteze câștigătoarele, oferind trei premii
pentru cele mai bune lucrări. Toate creațiile literare care îndeplinesc criteriile descrise mai sus și care au
fost înscrise în concurs vor fi publicate pe blogul/pagina de Facebook a proiectului, unde vor putea fi
votate de cititori. Astfel vor fi selectate și de publicul larg, prin vot, trei câștigătoare, în final fiind
acordate șase premii. Premierea va avea loc la evenimentul de închidere a proiectului, în luna
noiembrie, la o data care va fi anunțată ulterior.
Mult succes!
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Până la deadline, au fost înscrise în concurs 14 texte, poezie, proză scurtă și eseu. Pe 6 noiembrie au
fost pornit votul online, al cititorilor, iar pe 10 noiembrie, la ora 20.00, a fost oprită votarea online.

START VOT! 14 lucrări au fost înscrise în concursul nostru de creație literară! Din acest moment puteți
citi și vota lucrările voastre preferate aici! Am decis să le includem fără a dezvălui numele autoarelor!
Puteți vota oferind o apreciere (un like) lucrării sau lucrărilor voastre preferate!
Puteți vota până vineri, 10 noiembrie, la ora 20.00, când vom opri votul, vom compara numărul de
aprecieri primite de fiecare lucrare și vom anunța numele câștigătoarelor! Pe baza voturilor voastre
vom oferi trei premii!
Vă așteptăm cu drag voturile!
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Fără niciun efort și niciun buget de promovare din partea echipei
de proiect, în perioada votului (6-10 noiembrie) cele 14 lucrări
înscrise în concurs au avut un total de aproape 20.000 de vizualizări
și au strâns, împreună, un număr de 1.954 de voturi, după cum
urmează:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Teodora Vescan – 487 de voturi
Elena Delia Moise – 424 de voturi
Alexandra Carată – 286 de voturi
Silvia Ioana Niculae – 199 de voturi
Andreea Cristina Ștefan – 126 de voturi
Maria Preoteasa – 91 de voturi
Alexia Ștefan – 83 de voturi
Teodora Puia – 61 de voturi
Rebeca Rupa – 55 de voturi
Iuliana Zaim – 42 de voturi
Valentina Ivorciuc – 33 de voturi
Cristina Ioniță – 25 de voturi
Andreea Dumitrescu – 21 de voturi
Ana Stinghe – 21 de voturi
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O altă categorie de premii care au fost
acordate în cadrul concursului de creație
literară ”Scrie povestea ta” au fost premiile
juriului. În juriu au fost invitate scriitoare
contemporane, precum și reprezentanta
unei edituri, după cum urmează:
Ioana Bâldea Constantinescu
Clara Burghelea
Svetlana Cârstean
Emanuela Ignățoiu-Sora
Ana Nicolau
Corina Sabău
Juriul a decis să acorde trei premii (Premiul 1
– Alexia Ștefan, Premiul 2 – Andreea
Dumitrescu și Premiul 3 – Cristina Ioniță) și
trei mențiuni (Mențiunea 1 – Valentina
Ivorciuc, Mențiunea 2 – Ana Stinghe și
Mențiunea 3 – Maria Preoteasa).
Premiile cititorilor și juriului au fost acordate
la evenimentul de formare și diseminare
organizat în cadrul proiectului, pe 12
noiembrie 2017, la Muzeul Național al
Literaturii Române.

În finalul acestui mic jurnal al proiectului includem textele înscrise de adolescentele participante la
atelierele ”Scrie povestea ta” la concursul de creație literară!
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De ce altfel?
de Alexandra Carată (16 ani)
„Altfel”. Acesta este cuvântul pe care îl aud în fiecare zi. Dacă ești altfel, înseamnă că ești unic, diferit față
de ceilalți oameni. Oare așa o fi? Mama îmi spune mereu că sunt altfel, unică. Dar eu nu am crezut asta.
„Oamenii sunt egali”, mereu am mers pe principiul ăsta. De ce sunt eu diferită față de ceilalți? Respir, la
fel ca toți ceilalți, trăiesc, merg, mănânc, gândesc. Nu-mi amintesc să fi avut vreodată un moment de
fericire. Un moment în care să simt că trăiesc cu adevărat. Să realizez care este scopul meu pe pământ,
să aflu cu ce sunt diferită eu, față de ceilalți. Nu sunt decât o fată simplă cu o poveste dureroasă în spate.
Cu o experiență ascunsă în spatele unui zid de fier. Sunt o persoană greu de cunoscut, un cufăr foarte
bine închis, cu un conținut înfricoșător. Un șiroi de lacrimi, plin de cuțite, găuri și dureri. Mereu m-am
gândit de ce eu pățesc toate aceste lucruri? De ce nu pot avea o viață normală, să pot avea pe cineva
alături care să mă tragă în sus când sunt pe marginea prăpastiei.
Dar am realizat că întotdeauna apar și lucrurile bune. Am talente care îmi depășesc cu mult aceste
greuțăți. Sunt actriță, pentru că vreau să intru în pielea a diferitor personaje, să le simt emoțiile și
experiențele. Scriu cărți, pentru că vreau să îmi creez o proprie realitate. O lume în care totul să fie sub
controlul meu. Și nu în ultimul rând, cânt, pentru că vreau să transmit emoțiile mele și altora. Iubesc ceea
ce fac, și nu am să mă opresc. Nu am să stau să ascult răutățile oamenilor. Este fericirea mea, iar asta mă
ține în viață. Aceste lucruri mă fac să mă descopăr ca om, și să realizez de ce sunt diferită. Am descoperit
că sunt cu adevărat o persoană altfel. Gândesc altfel, arăt altfel, iubesc altfel, simt altfel. Eu știu cine sunt.
Tu știi cine ești?

Mash-up
de Alexia Stefan (17 ani)
Traversez rapid holul şcolii. Am senzaţia că toată lumea mă priveşte...
Chiar mai mult... îi văd pe unii cum se întorc spre prietenii lor şi şuşotesc...holul nu se mai termină.
Merg...merg degeaba! Încerc să alerg, dar picioarele nu mă ajută. Din pereți se aud versuri.
This ain't a song for the broken-hearted.
Văd scăparea mea, uşa... se îndepărtează tot mai mult de mine. Fețele colegilor trec în continuare
pe lângă mine, râzând, arătându-mă cu degetul. Fața mea arde..., e deja roșie de rușine...stă în jos,
nelăsând oamenii sa îmi vadă lacrimile care-mi curg pe obraji.
„Domnișoara din ultima bancă! Domnișoară! Îmi poți răspunde la întrebare?”
Coșmarul meu tocmai s-a transformat în ceva mult mai rău. Profesoara mea de info mă ascultă fix
în ziua în care nu am tema. Știu să o fac, dar aseară nu am avut timp să mă pregătesc pentru școală…
Concursul de sâmbătă îmi face atât de multe griji! Repet non-stop!
No silent prayer for the faith-departed.
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„Vă rog să mă scuzați, doamna profesoară. Dar nu am putut să scriu. În weekend am un concurs
de muzică foarte important… foarte greu… am stat până târziu să repet.”
„Dacă vrei muzică, de ce nu te muți la un liceu de muzică? Aici copiii învață!”
Colegii râd... la pauză ies din clasă și încep să alerg spre ieșire....
I ain't gonna be just a face in the crowd.
Holul școlii… de data aceasta gol și întunecat, îmi apare din nou în față. Acum, pe lângă versurile
piesei care nu mă lasă să dorm de câteva luni, aud în continuu glasul profesoarei mele.
„Nu ai ce căuta la profilul acesta. Aici se învață!”
You're gonna hear my voice.
„Mai bine te-ai muta la un liceu de muzică!”
When I shout it out LOUDDD...
Încerc să mă concentrez numai pe melodie, însă vocea profesoarei este atât de puternică încât îmi
este imposibil să nu o aud. Încep să strig. Nimeni nu mă aude. Încep să strig. Nu mă aud nici eu.
Ridic privirea, dar pereții holului mă apasă din nou... sunt imagini din mintea mea proiectate peste
tot. În stânga, e profa de canto care îmi spune de concurs. „E organizat de Conservator, draga mea, să
știi...”, intri în competiție cu foști studenți ai facultății, cu actuali studenți... Vin și „amatori”... ca mine,
cea din-afară, fără studii…
This is for the ones who stood their ground.
În dreapta, văd zilele de chin, în care stăteam să lucrez piesa…
It's for Tommy and Gina who never backed down.
problemele de matematică, de fizică mă țineau trează... vreau să am timp, mai mult timp!
Tomorrow's getting harder, make no mistake.
Dintr-o dată, holul, întunecat până acum, se umple de lumină... Simt cum toate lanțurile care mă
trăgeau în jos se desprind. Melodia mă poartă către ușa care nu se mai îndepărtează, ci este la doar la un
pas în fața mea.
Luck ain't enough
You've got to make your own breaks.
Sunt aici, am ajuns, eu, fata cu idealuri, de la mate-info, care cântă de plăcere. Pun mâna pe clanță
și fac ultimul pas spre visul meu...
Lumina reflectorului mă inundă, simt că publicul este acolo, în întuneric, privindu-mă. Este
momentul MEU. Încep să cânt, timpul parcă stă în loc.
„Bună seara!
Sunt Alexia... sunt Altfel...
Am pregătit pentru voi un mash-up Bon Jovi... pentru cei care nu știu, este o compoziție care îmbină
două cântece... It's my life. And it's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm
ALIVE”.
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Principessa Jeanne
de Ana Stinghe (14 ani)
-Gata, principessa, mai e puțin și vă veți așeza la casa dumneavoastră.
-Oh, Geninna, eu nu vreau să mă căsătoresc!
-Vai, principessa! Ce-mi aud urechile?! Cum se poate una ca asta? Nu e permis ca o domniță să rostească
asemenea cuvinte. Am mai vorbit despre asta!
-Dar, Geninna...
-Gata, principessa, nici un cuvânt, dacă ne-ar auzi tatăl dumneavoastră ar fi tare mânios. O noapte liniștită
domniță Jeanne!
Era o seară senină. Soarele sângeriu apusese, iar cerul era învăluit într-o mantie vineție. Apa Mediteranei
clipocea sărutând stâncile și mângâind nisipul cald.
Tremurând ușor, tânăra se ghemui printre pernele și cearceafurile dantelate, iar dintre genele lungi i se
înfiripară lacrimi.
Aerul era înăbușitor și încărcat de un miros puternic de trandafiri.
O voce se auzi dinspre geam.
-Scumpa mea, nu mai suspina, am venit la tine.
Jeanne tresări și din doi pași ajunse la fereastră.
-Julio, te rog, te rog să pleci! Eu mă voi căsători, voi rămâne însărcinată, iar peste nouă luni, cel mai
probabil voi fi moartă. Prezența ta, îmi este precum un ghimpe în inimă. Ori mă iei cu tine, ori, te rog,
pleacă!
-Principessa, draga mea, te-aș lua cu mine, dar...
-Nu-ți face griji, îți promit că nu ne vor găsi! Te rog! Îți promit că...
-Nu, Jeanne, tu ești logodită!
-Stai liniștit, asta nu mă oprește! Eu pe tine te iubesc!
-Domniță, oricât mi-ai fi de dragă, nu te pot lăsa să faci o asemenea fărădelege!
-Julio...
-Ascultă, fie că ai fugi cu mine, fie că te-ai căsători cu Giovanni Arnolfini, tot ar trebui să faci copii! Asta e
menirea voastră! Și îți spun, pe cuvântul meu dacă am mai auzit o muiere care să se plângă pentru asta!
-Dar mama...
-Jeanne, nu te mai văicări atâta pentru un lucru care ți s-ar putea întâmpla. Nu ai cum să cunoști viitorul.
-Bine, Julio, dar eu nu îl iubesc pe Giovanni!
-Gândește-te că ne-ar găsi. Atunci, tu, cel puțin, ai sfârși într-o cameră de tortură, ori...
-Te rog, oprește-te!
Cu lacrimile șiroindu-i pe gâtul și obrajii albi, fantomatic de albi, se întinse pentru a-l săruta pe Julio. Acesta
o opri însă și-i ură noapte bună. Tremurând mai tare ca înainte, închise fereastra și cu pași înceți și nesiguri
se îndreptă către pat. Încercă să se ascundă sub perne, sub plapumă. Ar fi vrut să dispară. Să se scufunde
printre pături. Închise ochii strâns apoi îi deschise. Normal, era tot acolo. Început să urle fără glas, să strige
în sinea ei după un ajutor despre care știa că nu are de unde să-l primească. Întunericul camerei se revărsă
asupra ei sufocând-o. Își strânse genunchii la piept, își înfipse unghiile în pielea fină a capului și înnecânduse în propriile-i lacrimi începu să blesteme ea știa pe cine. Îi era frică de moarte, frică de durere, îi era
frică că dacă va supraviețui își va petrece restul zilelor îngropată în muncile casnice, cu spaima ce ar purtao pentru un soț crud.
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Obosită și disperată, lăsă pleoapele scăldate în lacrimi să i se închidă cu un pleoscăit fin, precum o scoică
și-și vorbi în șoaptă.
-Era o dimineață rece, neobișnuit de rece de iarnă. Marie a venit la tata cu cel mai luminos zâmbet pe
buze. I-a spus că vor avea un copil. I-a vorbit despre cum o să-i coasă hăinuțe, despre cum o sa-l strângă
în brațe, cum o să-i cânte și o să-l legene la piept. În fiecare zi îi spunea că nu mai e mult și bebelușul o să
apară. O să-i facă jucării, o să-i prindă flori în păr, o să-l plimbe pe malul mării și o să îi spună povești
despre sirene. Apoi o să îl ia în brațe, o să îl sărute și iar o sa-l îmbrățișeze.Mult așteptata zi a sosit.
Bebelușul s-a născut, dar...Marie a murit. A...murit.
Și șoptindu-și acestea, Jeanne a adormit privind stelele.
Lunile trecură, tânăra își înghiți lacrimile, spaimele și neliniștile și plecă capul în fața celor ce-i stabileau
cursul vieții.
Se căsătorii, apoi, cum bănuise cu mult timp înainte, rămase însărcinată. O urmăriră gânduri negre, nopți
nedormite și pline de teroare. Adeseori se întreba de ce nu este la fel de fericită precum era mama ei la
gândul nașterii unui copil. Într-o vreme se obișnuise cu gândul că va avea un copil. Își aminti vorbele lui
Julio și se mustră singură că se plânge prea mult și pentru nimic. În ultimele săptămâni însă, frica de
moarte si cea de durere puseră iar stăpânire asupra ei.
Degeaba aș sta să descriu atmosfera acelei seri în care bebelușul a venit pe lume, țipetele și lacrimile. Cert
este ca Jeanne a murit. Până la urmă, era încă un copil.
Peste ceva timp, un pictor a venit în casa foștilor soți Arnolfini și i-a înfățișat în momentul căsătoriei, pe
Jeanne cu chipul palid și pântecul umflat. Astfel, copilul putea ști cum arăta mama sa.
Nu s-au vărsat prea multe lacrimi pentru tânăra fată. N-a avut o moarte ieșită din comun.
La înmormântare vremea a fost mohorâtă. Dar când luna s-a ivit, peste cimitir s-a așternut o pulbere de
argint. Dintre florile ce acopereau mormântul fetei, s-a strecurat o tânără străvezie înveșmântată într-o
rochie albă, cu părul arămiu coborându-i peste umerii aproape albi. Pășind desculță pe dalele de piatră
ale cimitirului, se îndreptă către inima orașului.
Ajunsă la fereastra casei în care murise, privi către copilașul ce dormea într-un pătuț cu baldachin lângă
care stătea de veghe o bătrână cu bonetă încrețită, doamna Arnolfini. Se apropie de bebeluș, îl sărută pe
frunte, îi mângâie mânuțele mici, apoi coborâ scările și-și găsi soțul, așa cum îl știa, la masa lui de lucru
făcând calcule.
-Se putea și altfel, dragul meu Giovanni.
Îndreptându-și ochii către tabloul de pe perete ce-i înfățișa în momentul căsătoriei, continuă.
-Si eu pictam când eram mică. Îmi plăcea mai ales să pictez cerul nopții. Constelațiile. Îmi imaginam cerul
ca pe un ocean în care sclipesc mii și mii de peștișori. Geninna mi-a spus într-o seară că fiecare stea este
sufletul unei ființe ce a părăsit Pământul. Atunci am început să o caut pe mama printre stele și pe fluturele
mâncat de Bambi, pisicuța mea. Când nu mi s-a mai dat voie să pictez, cerul a devenit pânza mea. Uneam
stelele prin linii imaginare și astfel desenam. Putea fi și altfel! Poate că am fost prea copilăroasă, iartămă, Giovanni! Iartă-mă, dar nu eram pregătită! Acum voi fi și eu o stea pe cerul nopții. Nu ar fi trebuit să
o rog cu atâta înflăcărare pe Geaninna să-mi spună de ce a murit mama. Atunci m-am speriat. Avea
dreptate când spunea că trebuie sa ma supun și să iau lucrurile așa cum vin. Dar asta ar fi însemnat sa
devin sclava propriei vieți. Te rog să mă ierți, Giovanni, am încercat însă să-mi ascund cât am putut eu de
mult spaimele. Nu am vrut sa mă vezi tristă. Nu cred că mă înțelegi. Nici nu trebuie! Nici eu nu mă înțeleg.
Rămâneți cu bine! Acum sunt liberă! Tot ce a auzit Giovanni a fost un vâlvâit moale de aripi apoi tăcere.
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Altfel
de Andreea Cristina Ştefan (15 ani)
Sub puterea acestui cuvânt
Mi-am prins gândurile alergând
Şi lacrimile cutreierând
Ochii speriaţi ;
Ei vizualizeazӑ
Aceste scenarii ce încadreazӑ
Simplul adverb :
Ce contureaza toate trӑirile prin care trec.
Dar în mine, te regӑseşti şi tu!
Tu, cetӑţene, cu tenul mai închis
Tu, femeie care te lupţi
La putere sӑ ajungi,
Dar cea mai mare piedicӑ
Este structura geneticӑ...
Chiar şi tu, copil sӑrac,
Care chiar dacӑ la şcoalӑ te duci de drag,
Rӑutatea nu ezitӑ sa aparӑ
Din partea colegilor care se cred superiori
Doar pentru ca au o pereche de tenişi noi.
Nu te întrista,
Lumea e de partea ta!
Toţi am trӑit discriminarea!
Intensitatea diferӑ,
Dar nu şi rana internӑ...
Mӑ bântuie totuşi o întrebare
De ce am uitat oare
De dreptul la viaţӑ
Cusutӑ cu propriul ac si aţӑ?
Alegem sӑ sfâşiem
Cu o simplӑ jignire
Toatӑ haina sufletului
Brodatӑ cu fire subţiri şi fragile.
Cu un gest sau cu-n comportament
Putem sӑ tulburӑm violent
Viaţa unui om inocent...
Asta vrei,
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Dragӑ societate,
Sӑ corupi toţi oamenii
Şi sӑ furi orice strop de libertate
Pe care Dumnezeu ne-a împӑrţit-o
Egal, fiecӑruia în parte?
Suflet uzat,
De câte ori în maşina de spӑlat
A societӑţii ai fost îndesat?
Şi apoi stors de siguranţӑ,
De încredere de sine şi de speranţӑ?
Este inacceptabil,
Sӑ limitezi un om
Şi propriile-i dorinţe
Doar pentru cӑ vrei sӑ trӑieşti înconjurat
De aparenţe care sӑ-ţi facӑ pe plac!
În aceste moment de
Preeminenţӑ nefondatӑ,
Amintiţi-vӑ de-ndatӑ,
Cӑ nu suntem la fel
Şi nici nu trebuie sӑ devenim!
Domnul a conferit diversitate
Şi a înmânat câte o viaţӑ fiecӑrei fiinţe-n parte
Sӑ ne alegem ce drum sӑ urmӑm
Nu altuia sӑ ne-o închinӑm.
Astfel cӑ,
Ceaţa de rӑutate s-a risipit
De pe cerul gândirii copleşit.
Acum inima mea se bucurӑ
Cӑ este martorӑ
Actului de acceptare,
De iubire şi de integrare
Cӑci în mediul meu şcolar
Au apӑrut în acest an
Un elev de culoare
Şi incӑ unul cu dizabilitӑţi vizuale;
Dar aceştia nu sunt “toleraţi”,
Ci în vieţile noastre în mod direct
Sunt implicaţi.
Am încetat sa ne uitӑm la înfӑţişare
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Şi-am privit în sufletul lor mare
Acolo am descoperit
Adolescenţi isteţi şi amuzanţi,
Sociabili şi interesanţi
Nişte prieteni deosebiţi
În viaţa oricӑruia doriţi!

Clipe diverse
de Andreea Dumitrescu (14 ani)
Elveția. Ora locală 8 :00. Giganticele motoare AirBus 310 se încălzesc pe aeroportul internaţional de la
Berna. Vârfurile Alpilor se pierd în cerul de un azuriu care se accentuează către linia orizontului. Razele
palide ale soarelui se refractă în sticla groasă a parbrizului, iar ea îşi fereşte privirea. Pure reflexii de lumină
plutesc în ochii ei albaştri. Mai verifică o dată instrumentele de bord. Copilotul tocmai a primit
permisiunea pentru decolare. Accelerează uşor până la 200 de noduri. În timp ce avionul sărută pământul,
golul în stomac o anunţă că de acum este responsabilă pentru vieţile a 800 de oameni.
Franţa. Ora locală 8 :00. Pe culoarele Luvrului parizian custodele se pregăteşte de deschidere. Plimbânduse printre luminile stacojii, tânăra emană un parfum delicat, iar eşarfa roşie se împleteşte în briza colorată
a tablourilor. Se opreşte puţin pentru a privi afară. Din corpul C se poate vedea piramida de sticlă în
perfectă aliniere cu astrul dimineţii. În planul secundar îşi poate zări propria imagine. Buclele ei
strălucitoare, de o parte şi de alta a capului, încadrează conturul armonios al obrajilor albi şi delicaţi, care
scânteiază de lumină şi prospeţime. Inspiră adânc şi îşi îndreaptă mâna trandafirie către ecuson. Un surâs
delicat îi împodobeşte chipul.
Uganda. Ora locală 11 :00. Faldurile mătăsoase ale tunicii galbene îi alunecă pe trupul de culoarea
mangalului. Ea supraveghează printr-un binoclu uzat o girafă tânăra care se ascunde în spatele arcadei de
curmali, santali şi baobabi. Aerul fierbinte îi încetineşte toate simţurile. Valurile de căldură deformează
linia orizontului. Reglează lentilele binoclului şi porneşte către proaspăta mamă. Un pui de girafă tocmai
a deschis ochii în Rezervaţia Naturală din Uganda !
Iran. Ora locală 12 :00. Clădirea de beton este una dintre cele mai anoste, însă sclipeşte foarte frumos sub
prima şi ultima rază de lumină. Mii de suflete curioase şi dornice de aventură sunt adăpostite de această
şcoală. Femeia poartă o burqa de mătase neagră, preferata sa. Ea urcă treptele gri şi o răcoare plăcută îi
învăluie trupul suplu. Câteva eleve îmbrăcate în salwar kamiz alb vin să o salute şi să o conducă către sala
de curs. Fetele aşteptând nerăbdătoare ca ora de chimie să înceapă, îşi ţin profesoara de mână şi cântă
voioase imnul Iranului.
Jamaica. Ora locală 22:00. Stelele anină haina nopţii jamaicane. Femeia taino se pierde în răcoarea de la
poalele munţilor care parcă ar fi sceptrul universului. Îi place să facă plimbări târzii prin plantaţia de arbori
de cafea Blue Mountain. Tot nu-i vine a crede cum câteva boabe din planta aromată s-au transformat în
zeci de hectare. Se potriveşte atât de bine între tufişuri ! Se uită la cerul întunecat şi o lumină celestă se
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imprimă pe chipul ei fermecat de jocul stelelor. Parcă toate basmele s-au adunat în ochii ei şi freamătă a
vis.
Toate aceste poveşti de viaţa au un singur lucru în comun : prezintă femei care nu au renunţat la aspiraţiile
lor. Frumuseţea diversităţii feminine arată că există numeroase căi prin care poţi fi fericită, succesul fiind
doar o variabilă care să amintească lumii că te-ai ridicat de mai multe ori decât ai căzut.

Sub cerul de vineri
de Cristina Ioniță (18 ani)
Se plimba din nou pe străduțele întortocheate ale Bucureștiului. Lumina portocalie a felinarelor
demasca umbrele ce o înconjurau. Muzica ce îi răzbătea din căști o îndepărta de realitate și îi oferea un
sentiment de unicitate. Dar era doar unul aparent, pentru că în realitate era asemenea tuturor: un suflet
ce-și căuta izbăvirea printe pereții de ciment ai orașului. Plimbările lungi îi erau dragi pentru că doar așa
avea timp să lase cuvintele să curgă. Îi era teamă să se confeseze hârtiei așa că prefera să îi șoptească
nopții.
Urmă aceeași rută: strada Doamnei pentru a verifica stocul anticariatului – căuta de foarte mult
timp un volum de-al lui Alice Monroe, apoi coborî spre Piața Unirii pentru a studia agitația serii și se oprea
abia pe Cheiul Dâmboviței pentru a urmări cursul apei. Acest traseu i-a devenit obicei de când sufletul i
se sufoca cu responsabilitățile unui copil mare. La anticariat nu a avut succes și a plecat mohorâtă spre
centru. Panourile publicitare o orbeau iar fărâmele de conversații pe care le auzea peste muzică o intrigau.
Oftă. Atâtea povești pe care nu le va auzi niciodată. Și-ar fi dorit să se dezintegreze pentru a deveni parte
din lume, pentru a-i înțelege rostul care sub formă umană îi scăpa. Se opri la un chioșc oarecare pentru
a-și cumpăra cafeaua de seară. Cofeina era un lux pe care și-l permitea doar o dată pe săptămâna din
cauza sănătății precare. Ochii îi sclipeau de fiecare dată când gusta pentru prima dată lichidul fierbinte.
Cappuccino vienez. Mereu același. Ura schimbarea, dar în fiecare zi era altă persoană.
Așteaptă la semafor și se gândește la cât de monotonă pare a fi viața unui om. Naștere, copilărie,
adolescență, educație, maturitate, loc de muncă, familie și apoi moarte. ,,Trebuie să fie vorba de mai mult
de atât. Refuz să cred că totul se rezumă la asta.’’ Probabil aceste gânduri îi treceau prin minte deoarece
se încrunta. Se face verde. Pășește fără să audă zgomotul mașinii. Claxonul o trezește din reverie, la fel și
smucitura care o salvează. Se găsește în brațele unui necunoscut. Îi întâlnește privirea preocupată și
rămâne blocată. Oamenii îi ocolesc și fac tot felul de comentarii. Dar există doar unul pentru celălalt. Se
trezesc din visare și își cer scuze stângaci. Continuă să meargă și nu realizează momentul în care mâinile
li s-au împreunat. Trec prin fața centrului comercial fără a-și adresa un cuvânt. Fiecare e prea bulversat
de cele întâmplate.
Ajung pe chei și se opresc să privească fântânile. Spre norocul lor funcționau în seara aceea.
Rândurile de apă se înălțau spre înaltul cerului, dar se prăbușeau precum o avalanșă. Sau cel puțin asta
credea ea. Totul se transforma într-o metaforă, toate aveau un înțeles ascuns pe care încerca să îl
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deslușească. Un ton de apel i-a întrerupt contemplația. Băiatul își eliberă mâna dintr-a ei și răspunse calm.
,,Da?’’ Abia atunci realiză că în tot acest timp se bucurase de mâna unui străin. Vraja se rupse. Atât de
multe gânduri îi captaseră atenția încât nu fusese deloc atentă la convorbirea tânărului de lângă ea. Apelul
luase sfârșit. Se priveau reciproc întrebător. Și acum ce? Privită din exterior poate scena părea ilară, dar
pentru cei doi era un adevărat război între confort și un necunoscut promițător. Orașul, prin freamătul
său parcă îi încuraja să continue, în speranța că va uni alte două suflete. Dar nu era și cazul lor. Sau da?
,,Asta chiar este ciudat...’’ afirmă tânara în timp ce își fremăta mâinile în speranța de a se calma și
de a-și încălzi palmele înghețate. El doar aprobă printr-o înclinare a capului. ,,Cappuccino?’’ se auzi din
vocea lui pentru a doua oară în acea seară. Fata îl privi întrebător, brusc, își aminti de cafea. Era toată
împrăștiată pe paltonul ei de culoarea rodiei. Oftă sonor și încercă cu disperare să curețe pata gigantică,
dar reuși doar s-o întindă. ,,Renunță. Ce-ar fi să-ți fac cinste cu altul, dacă tot nu ai apucat să-l savurezi pe
primul.’’ Fără să îi aștepte răspunsul îi luase mâna într-a lui și porniră spre cel mai apropiat magazin.
Fiecare cu propria cafea și totuși ținându-se de mână, se întorc pe chei și coboară spre Biblioteca
Națională, la îndemnul fetei. Ajung pe ultima platformă suspendată deasupra apei și își încep stângaci
conversația. Minutele trec iar chicotelile se înmulțumesc. Glumele se transformă în povești din trecut iar
zâmbetele nu dispar din peisaj.
Ora se face târzie și a venit momentul depărtării. Parcă erau prieteni de-o viață care nu se
revăzuseră de mult timp. Poate erau același androgin. Singurul martor al acestei povești a fost cerul de
vineri seară care mi-a spus această poveste noaptea trecută.

Astăzi sunt altfel
de Elena Delia Moise (18 ani)
”Este ora 08:00!” a anunțat-o ceasul vorbitor pe Alina. S-a ridicat ușor din pat, a făcut câțiva pași
șovăielnici și s-a îndreptat către șifonier. L-a deschis sfioasă și a început să atingă fiecare raft, căutând
ceva de îmbrăcat. Deși părea ceva simplu... astăzi era ceva diferit. În fiecare zi, mama ei o ajuta să se
îmbrace și să facă resul activităților cotidiene, dar azi a hotărât să facă acest lucru singură. Așadar, puțin
confuză a început să exploreze cu mâinile teancurile de haine de culori și texturi diferite.
După câteva minute în care o emoție puternică pusese stăpânire pe întreaga ei ființă, a îndrăznit săși aleagă o bluză pufoasă de culoare roz și o fustă catifelată, portocalie. Deși nu știa ce culori aveau
hainele pe care urma să le poarte, materialele din care erau făcute i se păreau cele mai frumoase.
După ce s-a îmbrăcat a întins ușor mâinile în față, ieșind din cameră. Imediat ce a văzut-o, mama ei a
venit în fugă ca să o ajute. Alina a oprit-o, spunându-i doar trei cuvinte ”-Astăzi sunt altfel!”. Și-a luat
bastonul alb și a coborât încet scările, ieșind afară. Era prima dată când o făcea singură. În timp ce se
gândea în ce direcție să meargă, mama ei o privea cu lacrimi în ochi, de la fereastră. Luând contact cu
multitudinea zgomotelor de afară, fiind singură, siguranța cu care plecase din casă începea să se
risipească treptat. Într-un final s-a decis să meargă înainte. După câțiva pași, lângă ea a venit un tânăr:
- Vrei să te ajut?
- Ai vrea ca astăzi să fii tu cel ajutat?
Necunoscutul o privea uimit:
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N...nu...înțeleg !
În fiecare zi de-a lungul întregii mele existențe am făcut parte din lumea voastră, fiind nevoită sămi imaginez cum arată tot ce se află în jurul meu. Nu am văzut spectacolul razelor de soare, dar
gingășia cu care mi-au mângâiat chipul m-a făcut să-mi dau seama ce lumină puternică au. Nu am
văzut dansul fulgilor de nea, dar am întins mâinile și am putut simți delicatețea cu care mă
atingeau. Dar azi e timpul să se producă o schimbare...și tu să intri în lumea mea, unde sunetele îți
vor fi călăuză. Închide ochii! Ia-mă de mână. Ascultă sunetele...le recunoști? Hai, zi! Le recunoști?
Încearcă să faci câțiva pași singur. Crezi că reușești? În lumea asta, unde toți mă consideră diferită,
eu am învățat să fac asta.
Curios de ce se va întâmpla a închis ochi...și a ascultat.
- Nu pot să deslușesc nimic. Mă simt stingher în propriul corp. E atât de complicat să trăiești într-o
lume în care totul este bazat doar pe nesiguranță.
- La început pare complicat, dar nu este imposibil. Vrei să-ți demonstrez?
- Păi...da...!
Ea și-a scos din buzunar telefonul cu voce sintetică și a început să atingă ecranul.
- Ce se aude?
Alina i-a pus telefonul în mână
- Dă-ți seama singur!
- Un telefon vorbitor!?
- Da!
Din dreapta se aude venind un autobuz. Alina și tânărul s-au urcat în el. Lumea din jur îi privea
întrebător: ”-Vai! Săraci!”; ”-Cum au ajuns în situația asta?”. Ei au mers în direcția vocilor și Alina li s-a
adresat:
- În fiecare minut, pe rețelele de socializare se postează mii de imagini. Tot ceea ce se află în jurul
vostru este plin de culoare, iar vouă vi se pare ceva obișnuit. Frumusețea poate avea atâtea forme,
dar majoritatea o percep ca având o singură formă...cea vizuală. Pentru mine, frumusețea
reprezintă simplitatea sunetelor combinată cu delicatețea unei atingeri. Chiar din secunda asta
puteți face primul pas în lumea mea care nu...nu este altfel. Dacă o veți face sau nu este alegerea
voastră, alegere ce poate aduce un zâmbet pe chipul unei persoane, care în viziunea unora pare
diferită deși...nu e. Ați fi dispuși să încercați măcar pentru o zi?
La următoarea stație, Alina a coborât luându-și la revedere de la tânăr.
- Poți să deschizi ochii! Călătoria în lumea mea a luat sfărșit pentru un moment. Dacă vrei să o
cunoști mai bine încearcă să integrezi persoanele diferite în lumea ta.
În timp ce se întorcea acasă, ea își zise:
- Misiunea de a demonstra că altfel nu există...e cam complicată. Oare mai trebuie să încerc?
-
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Paradisul
de Iuliana Zaim (16 an)

Ghirlande atârnau în grădină,
Îngerii cântau o muzica sublimă.
Primăvara nesfârșită îți provoacă plăcere
Atunci când trăiești într-o lume plină de durere.

Razele soarelui-i mângâiau chipul
Și flori de-argint îi împodobeau părul.
Ea cânta depre iubirea pură,
Iar pretutindeni fericirea sună.

Și când luna cu sfială se-arată
Cântul devine de-odata sonată.
Și-adormi pe-un pat moale de păpădii
Pe câmpul plin de bucurii.

Cântec
de Maria Preoteasa (13 ani)
Ard, mamă, nucii, ard
Cuprinși de-o lăuntrică boală!
Iată-le frunzele din verzi,
În auriu coboară.

și soarele, mamă, e mai departe!
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Norii-l ajung și-l împung,
Iată-i lacrimile curg
Din răsărit până-n amurg.

Ascultă, mamă, vântul mugește
Prins cu aripa-ntre zări.
Chinuit de lungi visări,
Sufletu-i trosnește.

Cuvintele
de Maria Preoteasa (13 ani)
Lasă tăcerea să ne umple cuvintele
De tăria ei,
Ca vinul turnat în pahare fragile
Rubine scântei.

Eu știu? Poate cuvintele-și cer partea lor;
Partea lor de tăcere,
Partea lor de alb,
Partea lor goală. Numai a lor.
Cumva asemenea tuturor
Celor care le pronunță.

Tăcerea ta anunță
Precum lovitura de gong,
Că-n pahar cuvintele torni.

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția
Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele
proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Îmbătrânire
de Maria Preoteasa (13 ani)
Până-ntr-o zi
Voi îmbătrâni,
Cuvintele vor adormi
Ca-ntr-un mormânt,
Lumina va asfinți
Într-o noapte fără lună.
Voi tremura,
Voi fremăta
Încercând să adun
Viața risipită-n cioburi.
Nu voi mai alerga,
După stele și sori
Mă voi odihni
Cu privirea în zori.

Îmbătrânesc.
Cu fiecare clipă îmbătrânesc.
Nu mai vreau să aud
Decât glasul tău.
Nu mai văd
Decât chipul alb pe care-l aveai,
Sau încă îl ai.
Nu mai simt
Decât răceala mâinilor tale.
Nu mai înțeleg
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Nici iota din ceea ce știam,
Poate cândva.
Dacă n-aș ști ce gândești
Aș crede că plumbul ivește aur.
Dacă aș ști unde te găsești
Aș goni să te caut
Cât încă mai port
În spinare
Povara vieții amare.
În vie
de Maria Preoteasa (13 ani)
Eram în vie.
Strugurii dădeau în pârg
Mă apucasem să-i strâng,
Trăgând după mine o găleată
Cât toate zilele,
Plină cu poamă.

Voiam să ajung în vârful dealului.
Până acolo se întindea via,
Să-mi borez mâna în albastru de cer,
Să îi zic câteva cuvinte,
Să înghițim câte o boabă
Între o vorbă și o voroavă.

Mă întrebam de ce e
Cerul albastru, albastru aici
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Deasupra viei mele.
Albastru cum nu era
Nicăieri niciunde altundeva.
ALTFEL
de Rebeca Rupa (14 ani)
Imaginează-ţi cum ar fi fost dacă am fi trăit într-o lume total diferită. Doar... închide ochii şi imagineazăţi cum ar fi fost dacă ai fi putut sa simţi atingerile blânde ale ploii aruncând cristale de apa peste pieleați delicată sau dacă ai fi putut să fi gâdilat de una din razele jucause ale Soarelui. Imaginează-ţi cum ar fi
fost dacă am fi putut alerga pe străzile peste care domnea liniştea. Sau dacă am fi putut sa privim zorii
care incepeau sa arunce cu pulbere stacojii spre orizontul care era gata-gata sa adoarmă, astfel făcândusi apariţia stelele care dansau in jurul Lunii.
Da! Cu siguranţă ar fi fost minunat dacă am fi putut face toate lucrurile astea.
Se spune că acum sute de ani oamenii aveau libertatea de a alege. De a alege între Bine si Rau...
- Bunico, eu cred că oamenii au ales gresit. Era vocea unui copil trecut prin multe, dar cu toate astea
încă mai avea speranţa că într-o zi vom fi eliberaţi.
- Copile, oamenii sunt fiinţe dispuse să rişte şi să lupte, chiar dacă vor avea de suportat consecinţe.
Oamenii au facut ceea ce au crezut ca era mai bine pe vremea aceea.
Răul venise pe Pământ, iar lumea a intrat in panică, era un haos total.
-Şi chiar crezi că ei ne-au vrut la adăpost? Chiar crezi că de aceea timp de secole am trăit intr-o
clepsidra?
Copilul cu bucle aurii avea acum vocea tremurândă din cauza efortului pe care il făcea de a nu plânge.
- Dar oare ştii ce rol are clepsidra, scumpul meu?
Baiatul tăcu.
-Oamenii înainte foloseau clepsidrele pentru a putea stabili o ordine. Pentru a se face dreptate. De
obicei le foloseau la jocuri de societate, astfel cand timpul expira, lucrurile trebuiau aratate asa cum
erau de fapt.
Ştiu că ai puterea de a ierta, copile! Ai trecut prin multe, dar inima ta e inca fragilă.
Gândeşte-te că timpul se scurge, iar cand timpul se scurge...
Atunci, bunica dispăru. Dispăru, de parca nici nu ar fi fost acolo.
-Bunico! Bunico, unde esti?
Niciun raspuns! Bunicii i se scurse timpul. Clepsidra a fost intoarsă...
*
Copilul, care acum acum era un adolescent in toata firea, stătea lipit cu obrazul de geamul clepsidrei. In
faţa lui se zărea un întuneric total. Intotdeauna a fost aşa, insă stia că acolo, afară exista o lume
adevarată care îl aştepta.
Întotdeauna se intreba unde se duc oamenii dupa ce clepsidra este intoarsă. Dupa ce bunica lui
dispăruse, se tot gandise la ea, la felul in care il invăţase despre lumea reală.
În momentul acela, isi dăduse seama ca ii iertase pe stramosii lui. Oamenii care ii blocaseră in clepsidra
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pentru atatea secole.
Atunci, din bezna care se întindea in faţa lui, se facu lumină. Clepsidra a fost intoarsă. Deci, venise
timpul lui sa plece, dar unde?
Cand deschise ochii, nu ştia unde se afla, însă putea să spună ca era mult mai mic decât mâinile care îl
cuprindeau in căuşul lor. Bărbatul care îl ţinea in mâini spuse catre o altă persoană :
- Gata! S-a terminat! Copilul a fost nascut!
In momentul acela, cum necum, intelese: a renăscut, însă de data asta, se afla in Lumea Adevarată!
Iertase! Iertase si fusese lasat sa iasă din întuneric, pentru că nu era nimic înfricoşător dacă îl înfruntai!

Altfel
de Silvia-Ioana Niculae (16 ani)
Dintotdeauna am fost diferită. Când eram mică învățam foarte mult și îmi respectam toți colegii, chiar
dacă unii dintre ei aveau niște probleme serioase. Mereu veneam cu lecțiile pregătite și citeam roman
după roman, pentru că, să fiu sinceră, chiar îmi plăcea să-mi lărgesc orizontul prin lectura intensivă. Eram
altfel față de toți colegii mei și poate acest lucru a contribuit enorm la înrădăcinarea timidității mele în
subconștient... cumva eram prea diferită, prea axată asupra propriului univers încât, fără să-mi dau
seama, am ajuns un copil care nu se mai putea integra așa facil într-un colectiv oarecare. Și, când am
realizat acest lucru, am devenit și mai introvertită. Ei bine, toate acestea au continuat până ce am zis
faimoasa proproziție: "Stop! Trebuie sa devin cine sunt cu adevărat!"
Și, într-adevăr, m-am schimbat. Am folosit acea calitate a mea, aceea de a fi altfel, într-un mod mult mai
productiv. Am început să vorbesc în public fără să roșesc din cauza emoțiilor, stilul de viață a devenit din
ce în ce mai pozitiv și cu asta au venit o grămadă de mulțumiri. Atât personale, cât și sociale. Multe
persoane mi-au confesat că, dupa ce m-au cunoscut, s-au schimbat în bine. Că eu i-am ajutat să devină
niște oameni mai buni, care pot face diferența. Știi cât de frumos e sentimentul când cineva îți zice că ești
o rază de soare în viața sa?
Astfel, am ajuns persoana care sunt acum. Extrovertită, zâmbitoare, recunoscătoare pentru fiecare clipă
și care iubește totul (totul!) în jurul său. Am reușit să mă dezvolt pentru că am știut dintotdeauna ca sunt
altfel. Și am crezut în mine.
Dragul meu, e momentul tău. Împrăștie-ți propria lumină și fii altfel!

Povestea unui balon cu țurțuri de opinii
de Teodora Puia (13 ani)
În această zi toridă de primăvară, eu, un balon, am pornit în călătoria numită "Oameni"...un substantiv
comun, simplu, des auzit! M-am ridicat deasupra clădirilor, iar ceea ce am văzut a fost uluitor, mii de
oamenii, dar nu orice fel de oameni. Oameni cu sacouri din satin alb. Pe fiecare părticică a sacoului era
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scrisă câte o calitate specifică persoanei, iar pe pantalonii făcuți din acelaşi material erau inscripționate
defectele. Eu nu am defecte pentru că sunt un balon, nu exist, nu am viață, sunt ceva trecător care în
curând se va sparge dintr-o greşeală. Dacă s-ar uita un om la mine ar vedea un balon verde şi şi-ar zice: „
Ia te uită!Un balon, probabil un băiețel sau o fetiță l-au scăpat din mânuța firavă. ” Cine s-ar gândi că şi
eu gândesc ? Cine s-ar gândi că sunt un bun sfătuitor ? O pană de vânt cald mă aruncă spre trotuarul
rece de piatră. Mă izbesc de piciorul unui bebeluş, acesta mă loveşte cu toată puterea. Auuu!Doare..
Ajung în brațele unei băbuțe. Se uită la mine cu ochelarii pe nas:
- Salut micuțule, ce te-a adus pe meleagurile astea rele si dure? zise ea.
Lumea grăbită râde de bătrânica care vorbeşte cu un balon. Hei, dar şi eu gândesc..defapt ei nu
gândesc, ci au judecat în clipa în care au văzut pe cineva ce discută cu un obiect care nu este viu. Un
defect notat pe pantalonul lor.
Astfel, prietena mea în vârstă, m-a primit cu duioşie în casa ei. Mi-a povestit cum a luat cea mai proastă
decizie din viața ei.
- Balonaşule, ştii care a fost cea mai proastă decizie a mea? Să mă mut în oraşul ăsta.. uitat de
zâmbete,uitat de iubire,uitat de tot.. Trec pe stradă si văd pantalonii inscriptionați cu defecte.. sute de
defecte! Mai multe defecte decât calități. Orice om face greşeli, orice om are defecte, dar de ce? Dacă
n-ar exista un defect, o greşeală, viața nu ar mai fi palpitantă sau nu am mai avea din ce să învățăm.
Defectele pot fi bune, dar şi rele,enervante. Sunt între bariera asta. Vai, ce mult mi-aş dori să vorbeşti!
Atunci, nu m-am mai putut abține şi am vorbit cu glasul meu pițigăiat:
- Pot! Dar nu vreau..oamenii sunt răi, o să fugă de mine dacă o să le arăt că pot face ce fac şi ei.
Atunci, bunicuța cu ochii verzi îmbrăcată în halatul alb din satin mă privi surprinsă fiind ca un şoc pentru
ea. Neştiind ce să fac, am continuat să vorbesc:
- Dacă ar fi să ne gândim bine, lumea ar fi altfel! Cum ar fi dacă:
Nu am mai râde de oamenii aflați in situații critice, ci i-am ajuta ?
Nu am mai trece pe lângă o biserică fară să ne închinăm ?
Nu am mai merge nepăsători pe lângă nişte animale bolnave sau pe lângă nişte persoane care se simt
rău ?
Nu am mai judeca o persoană după ce a făcut in trecut ? Vorbeşte-mi despre viitor nu despre trecut !
Nu am înjura profesorul pentru o notă proastă învinuindu-l pe el ?
Nu am mai minți fără oprire, ci am spune adevărul şi am fi sinceri ?
Parcă lumea ar fi mai bună, nu ? S-ar schimba totul. Am fost martor la o scenă foarte "frumoasă" acum
două seri. Două fetițe erau in fața blocului, se jucau „De-a Mama Şi Copilul”. Una avea părul şaten, iar
cealaltă blond. Cea cu părul şaten nu avea o situație financiară bună , dar avea un set de 5 mărgele
primite cadou de la mama ei. I-a pregatit prietenei o brățară punând mărgeaua cea mai frumoasă, dar şi
preferata ei. În timpul jocului şi-a amintit că o avea în buzunarul vestei, a strigat „Piua!” şi a scos-o din
buzunar:
- Uite, eu am făcut o brățară pentru tine! Vreau să o accepți !
Fetița cu părul blond şi-o puse la mână. Mămica ei o strigă ca să meargă amândouă să se îmbrace mai
gros pentru că era frig în ziua aceea. După ce veni din nou afară, fata cu părul şaten numai văzu brățara
la mâna celeilalte.
- De ce nu porți brățara făcută de mine ?
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La care mama fetei blonde răspunse:
- Ce să poarte ? Ața aia cu bila aia jegoasă la mână ?
Atunci, fetița care a lucrat la acea brățară a venit fugind spre mine, evident, văzându-mă, m-a luat în
brațe şi mi-a spus:
- Ce bine că tu nu vorbeşti!
După ce am terminat de zis fraza, bunicuța cu ochii în lacrimi, zise:
- Cine ar fi crezut că un balon ar fi putut să treacă prin atâtea întâmplări ?
Am prins avânt spre fereastră şi i-am transmis:
- Eu mai am de colindat! Mai am de aflat ! Rămas bun, bunico !
Fata în negru
de Teodora Vescan (14 ani)
O altă seară banală de vineri în care am rămas doar eu și mintea mea ... După ce a trecut un
taximetru din care răsuna ”Toate-s la fel” am simțit nevoia să privesc către blocul de vis-a-vis, la etajul
trei putând fi bine observat un misterios exemplar ce trântește la pământ teoria lui Cheloo.
Mereu a fost catalogată drept ”ciudată” începând de la faptul că nu s-a străduit niciodată să fie o
Barbie în viața reală, pentru a fi în rând cu restul fetelor, până la stilul ei de gândire și de viață
underground.
Acum e la ea în cameră, dansând pe un rock psihedelic ce-i alungă greutățile prin care trece zilnic,
cum a fost azi de exemplu , la testul de la fizica. Ea scria de zor iar colega ei de bancă era preocupată săși mâzgălească ceva pe piele. Pe timp de recreație, ea o întrebă ce este, o rachetă, un trabuc... Atunci
colega și-a dat cu dispreț ochii peste cap spunându-i că este un salam. Mai și întrebă de ce iar salamofila
răspunse că e de la Florin Salam, în ce grotă a trăit de nu-l cunoaște și idolatrizează? Iar vorbele colegei
suferinde de popularitate au determinat-o pe ciudățică să concluzioneze că duce lipsă de imaginație.
Mulți (printre care și cei ce preferă să-i trântească eticheta de ”ciudată” și să-și vadă de viețile lor
obtuze) presupun că ea e doar o figură a tocilarului fără viață socială... eu consider în ultima vreme că
prezintă trăsăturile unei ființe care își colorează mintea cu versuri din volume lăsate în praf și o ascunde
după paloarea feței sale expresive, care îți va arăta mai mult decât niște ochi dulci și un bot de rață iar
peste va așterne haine de un negru sobru cu o atitudine oferita de trupa de pe tricou. Deși am judecat-o
și eu la început însușindu-i veșnicul termen de ”dubioasă” acum realizez că e o calitate ce deține ea, după
o oră lungă și chinuitoare de străduit să vorbesc pe limba fetelor puternic influențate de bolnăviciunea
depravată a mass-mediei, un om ca ea devine un refugiu în care totul este însuflețit: muzica nu este un
pretext al zbânțuielii haotice ori al obscenității ci redevine un mod de a-ți expune stările spirituale
acompaniat de analize profunde și dans adevărat mișcări eliberatoare ,creatoare de legături între doi
pasionați.
Uite-o, fluturaș al nopții ce colindă strada pustie, cum se ține de drumul ei indiferent de ce
spurcăciuni scoate pe gură un cerșetor cu rădăcini adânci crescute la colțul blocului. Ajunsa în fața porții
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cimitirului îngenunchează și oferă hrană unor puzderii de pisici ignorate, flămânde și considerate simbol
al ghinionului din pricina non-culorii. De aceea poate empatiza mult mai ușor cu firavele animale, lăsate
de izbeliște. S-a asigurat că neințelesele feline și-au primit și o doză zdravănă de afecțiune de care nu
mulți oameni ar fi demni.
Vine spre blocul în care stau. Intră o dată cu vecinul meu comunist ignorându-i discursul moralist.
Aud bătăi în ușă. Firave și sigure simultan. Deschid și este ea. Fata în negru care e prima persoană cu
același nivel spiritual (chiar mai inalt) ca al meu.Privirea ce indica neînțelegerea societății în care trăiește
i-a dispărut fiind înlocuită cu una care vede speranță și cere alinarea singurătății. Să o primesc în viața
mea , să fim diferiți împreună. Atunci mi se așterne involuntar un zâmbet, departe de a fi fals , cum m-am
obișnuit. Ne îmbrățișam ca de la suflet la suflet.
- Ești altfel, îi spun cu fericire.
- Nu. Sunt EU, îmi răspunde cu majestuoasă simplitate.

de Valentina Ivorciuc (17 ani)
Aerul, în sine, nu avea o formă definită de un contur precis, ci se învolbura, răsucindu-şi propria
existenţă neutră odată cu fiecare respiraţie precipitată ce-mi părăsea plămânii într-un val de abur
semiopac.
Liniştea îmi apăsa pieptul coagulându-se între coastele fragede asemenea unui drog ce-mi irita venele.
Senzaţia de moleşeală se dilata semnificativ, invadându-mi organele cu o căldură plăcută,
anesteziatoare. Luminile se deformau treptat, părăsindu-mi retina cu un oftat. Se stingeau încet,
ameninţând totodată acea fărâmă de întuneric cu o reîntoarcere grandioasă. Dizolvându-se într-un colţ
de cer, trăgeau după ele energia unei lumi mate, impenetrabilă ca sticla de geam.
Trăgeam zgomotos din ţigara afumată, într-o disperată încercare de a umple golul ce-mi împrejmuia
corpul bătut de vânt, o umbră poetică a unei fiinţe odată energică. Trecerea fadă a luminii în starea de
dezintegrare smulse de pe pielea palidă ultima fărâmă a unei emoţii exaltate, lăsând în locul acesteia un
gol neplăcut, letargic, crescând în intensitate, animat de bătăile sângelui din vene. Energia se topea
treptat, scurgându-se prin golurile ultimei ţigări, urmând o traiectorie bine definită. Fumul se pierdea
rapid în măreţia cerului, călăuză a unei lumini difuze ce-şi contura existenţă neimportantă, alăturii de
mii de alte surate microscopice. Se conturau ambiţios, delimitând un spaţiu plat, impenetrabil, animat
doar de strălucirea lor, mimând o tentativă eşuată de a încălzi toracele aproape îngheţat.
Ameţite de oboseala amară a zilelor petrecute în starea de insomnie profundă, genele-mi tremurau
pentru o primă dată, rupând cu dinţi ascuţiţi pelicula fină ce opunea rezistenţă unui somn adânc,
odihnitor. Elasticitatea îmi scădea simţitor, lovindu-şi ceafa de zimţii impunători ai unei impasibile
ultime ţigări. O sting în scrumiera înecată de cenuşă şi îndepărtez plapuma moale ce înlănţuie patul.
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Conştiinţa mi se înecă în fluidul negru ce o inundă încăpăţânat, orbecăind cu disperare după o insipidă
urmă de lumină. Oasele trosnesc rapid, încâlcindu-şi severitatea brută în carnea moale a unui trup
epuizat, ce se lasă dizolvat în aşternuturile fragede. Respiraţia devine calmă, atingând echilibrul
ambiental dintre viaţă şi moarte din două inspiraţii profunde, repezi.
Transpusă în valul de emoţii letargice ce se dilată cu o rapiditate precisă, lumea din jur îşi pierde încet
conturul sigur ce o definitivează, lumina-i strălucitoare fiind încătuşată într-o metamorfoză divină ce
alimenteză necontenit starea de linişte. Membrele amorţesc, conştiinţa se cuagulează treptat,
aruncându-mi sufletul fumegând într-un vid plăcut, calmant.
În încercarea eroică de a închide funcţiile de o importanţă majoră ale organelor mele, pe drum se pierde
un ultim sunet, revertebrând în ecouri tremurătoare pe fundalul albicios al unei tentative de somn.
Astfel, curgerea tumultoasă a apei îmi animează într-o ultimă explozie fiinţa amorfă, picăturile inegale
provocând răni superficiale la nivelul stăpânirii şubrede de sine, îndepărtate relativ rapid de o peliculă
albăstruie ce-mi scanează, într-o ultimă verificare, starea de letargie.
Odată îndepărtat pericolul, muşchii mi se liniştesc, permiţând contopirea îngreunată a respiraţiei
sacadate cu fumul ce se iveşte jucăuş din chiştocul uneui amare ţigări, metamorfozată într-un vicios
prieten indispensabil.
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