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Nu mai suntem copiii
care viseaz` multe

Andrei JUJAN

ite c` ne apropiem de februarie.
Nimic interesant \n asta. Poate
doar c` intr`m deja \n a patra
lun` de c~nd derul`m proiectul „Cenaclul
«Pup`za din tei»“. Ac]iuni s`pt`m~nale
la care au participat p~n` acum peste
2.000 de copii din [colile b`tr~nei
Capitale... Acum \mi amintesc cum
a fost la \nceput. C~nd noi ne chinuiam
s` lans`m proiectul. ßi, chiar dac`
toat` lumea aprecia ideea, nimeni
nu credea \n noi, nimeni nu credea
c` vom reu[i s` ne descurc`m. Acum
\mi vine \n minte privirea plin` de
scepticism [i de sfidare a unei venerabile
doamne inspector de la Inspectoratul
ßcolar Bucure[ti. Ne-a tr~ntit-o pe
nemestecate c` nu-i crede \n stare pe
ni[te copii s` organizeze a[a ceva. A[a
c` ne-a \nchis u[a \n nas [i nici
n-a \ncercat s` ne sprijine \n vreun
fel. Interesant management de a \ncuraja
tineretul. ¥ine]i-o tot a[a, stima]i
func]ionari ai statului!!!
Am p`[it la fel \n multe alte institu]ii
ale statului. Singurii c~t de c~t receptivi
au fost cei de la Prim`ria Sectorului
3. Ne-au ajutat cu \nchirierea s`lii,
dar, dup` aceea, s-au f`cut \ncet,
\ncet, de neg`sit.
ßi ca totul s` fie perfect, am
„beneficiat“ [i de mu[truluiala dirigin]ilor
care ne spuneau c` nu mergeam la
olimpiadele de desen, logic` sau sport,
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c` nu scriam la revista [colii „despre
c~t de frumoas` [i \nfloritoare este
materia [i c` pierdeam timpul cu alte
prostii“, de[i era timpul nostru
liber. Tot de la domnii dirigin]i am
mai primit, cu „m~ndrie patriotic`“,
[i apelative de mahalagii iar asta pentru
c` am avut nesim]irea s` scriem \n
ziar lucrurile care ne deranjeaz` la
profesori. Nu c` am ]ine partea
„\ngera[ilor“ de copii, dar nici cu unii
dintre domnii profesori nu ne e ru[ine.
Sprijini]i doar de cei de la ZIUA,
singurii care au crezut, cu adev`rat,
\n noi, am mers din u[` \n u[` la
fiecare [coal` pentru a-i invita la
ac]iune. Uneori am fost refuza]i sec:
„avem olimpiade, medita]ii, teste [i
n-avem timp de voi“. Alteori refuzul
a fost ceva mai politicos, „m`i
copii, voi face]i un lucru dr`gu],
dar cine crede]i voi c` va participa?“.
Deloc u[or nu ne-a fost nici \n g`sirea
sponsorilor care s` ne dea banii de
premii pentru copii, c` prim`ria
ne-a cam l`sat singuri. Ca s` nu
mai zicem c`, neav~nd bani s` pl`tim
cur`]enia s`lii (onor educa]iei unor
copii care man~nc` semin]e prin toat`
sala), am venit cu aspiratoarele de
acas`, iar petrecerea pentru noi se
\ncheia la [motru. Uite c`, „ajuta]i“
intens de toat` lumea, am ajuns la
jum`tatea proiectului, care ar trebui
s` se finalizeze pe 2 mai. Copiii
sunt \nc~nta]i c` au g`sit un loc unde
se simt \n largul lor [i unde \[i pot
ar`ta talentul [i imagina]ia.
Astfel c` lucrurile s-au schimbat.
Copiii au crescut. Nu mai suntem
copiii de la „Pup`za din tei“ care
viseaz` la multe, la mult prea multe.
Suntem copiii CARE FAC multe... Între
timp, am \nceput s` prezent`m interes
pentru cei care, p~n` acum, nici nu
b`gau \n seam`.
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Lipscani doar istorie
av~nd \n vedere peisajul de pe Strada
Lipscani, alc`tuit din cl`diri pe jum`tate
d`r~mate, cu g`uri de un metru \n ziduri.
Adul]ii sunt mai duri c~nd caracterizeaz`
aceast` zon`: „mizer`, cu ma[ini parcate
\n mijlocul str`zii, cu ]igani care v~nd
blugi de calitate \ndoielnic` [i gunoaie,
pe l~ng` care lumea trece impasibil`“,
a declarat trist, domnul Alexandru Oprea,
de 73 ani, un fost admirator al Str`zii
Lipscani. „Acum evit s` mai trec pe acolo“,
a completat b`tr\nul.
Prin mul]ime se pot observa c~]iva
b`tr~nei care \ncearc` s` g`seasc` m`car
unul dintre magazinele bune, de unde,
acum ceva timp, cump`rau haine de
calitate la pre]uri convenabile.
„Aici erau numai magazine de lux
unde g`seai stof` bun` pentru costume,
haine, pantofi de calitate [i toate erau
accesibile pentru clasa muncitoare. Aici
venea lumea c~nd lua leafa“, ne-a spus
domnul Valentin M., \n v~rst` de 52
ani.
Cu toate acestea, pe Lipscani, a r`mas

„Care e m`, Strada Lipscani, aia care
are numai cl`diri ur~te [i care stau s`
se pr`bu[easc`?!“, cam acestea sunt
cuvintele de „laud`“ ale copiilor, la adresa
centrului istoric al Capitalei.
A[ putea spune c` sunt destul de
bine informa]i \n privin]a aspectului. Asta

N. red.: ßcolile care au r`spuns
cu entuziasm la proiect: [colile nr.
16, 21, 43, 47, 54, 55, 70, 78, 80,
81, 84, 88, 89, 92, 95, 112, 119,
116 [i 200.

Desen de RADU POP

La a[a perle r`mâi mut

„expresiile sostificate“, care, de fapt ar
fi trebuit s` fie... sofisticate \ns` a[a
este corect \n opinia doamnei profesoare.
Mai departe o s` afla]i c` str`zile au
mai nou [i... „cod numeric personal“, c`
doar [i ele sunt ni[te fiin]e umane, \n
special, pentru d~nsa care ]ine foarte mult
la ele. ßi pentru c` aceste lucruri nu sunt
foarte spectaculoase „pe momentam l`s`m
a[a“ c` este pu]in mai greu s` l`s`m pe
moment a[a. În plus, sun` mult mai
bine la urechea doamnei profesoare, dar
mai pu]in la urechile elevilor care stau cu
pixul \n m~n` [i a[teapt` ca dasc`lii s`
mai debiteze c~te o prostie. Într-un context
\n care sunt specifica]i termeni [tiin]ifici
nu prea po]i g`si mari gre[eli. Pentru noi
nu a fost \ns` deloc greu. Am g`sit [i
de data aceasta c~teva „elemente care
coincide“ pentru c` „ele are“... ßi asta
nu este tot deoarece dumneaei \ncurc`
foarte des borcanele. Alt exemplu, aceea[i
profesoar` a mai spus \n loc de abscis`
(adic` o coordonat` a unui grafic) „apcips`“,
oare [i de data asta o fi sun~nd mai bine?
Nu cred c` putem spune mare lucru despre
auzul doamnei profesoare \ns` ne putem
lega de felul \n care pronun]` anumite

\n picioare cl`direa „Teatrului de Revist`
<<Constantin T`nase>>“ unde „\nc` se
mai adun` lumea s` vad` o pies` bun`“,
ne-a spus o doamn` de 50 ani.
Faptul c` frumuse]ea acestei zone nu
a disp`rut \n totalitate este un lucru pe
care l-au atestat [i str`inii, reprezentan]i
ai unor centre culturale din afara ]`rii.
Ace[tia au organizat, printre ruine, diferite
expozi]ii, spectacole de teatru [i de dans
pentru a ar`ta rom~nilor c` Lipscaniul
este un loc deosebit, dar care are nevoie
de ajutor.
„Mul]i primari s-au l`udat c` se vor
ocupa de centrul istoric al Capitalei pe
care o aveau sub conducere. Ei au fost
ale[i pentru promisiuni, iar zona arat`
la fel de r`u. E nevoie s` cad` pe noi
o cl`dire, ca s` se schimbe ceva?!“, se
\ntreba, revoltat`, una dintre locatare.
„Din vina oamenilor este mizerie [i zona
a ajuns a[a ur~t`. Omul stric`, omul
trebuie s` repare. De ce s` d`m vina
pe primar c` nu vine [i face ordine pe
aici, at~ta timp c~t noi arunc`m gunoaiele
pe jos [i ne parc`m ma[ina \n mijlocul
str`zii?“, ne-a declarat doamna Elena Petre,
\n v~rst` de 49 ani. Discu]ii pe tema
aceasta probabil c` au mai existat, dar,
de schimbat ceva, mai mult dec~t schimb
de impresii, nu s-a \nt~mplat nimic.
Trec~nd prin Strada Lipscani \n primul
r~nd ve]i fi \nt~mpina]i de noua crea]ie
\n materie de muzic` a cunoscutului
interpret Gu]`. Mai departe, pe m`sur`
ce intra]i \n atmosfer`, ve]i fi aborda]i
de v~nz`torul de [osete, care v` prezint`,
la super-ofert`, dou` perechi de ciorapi
la pre]ul de 10.000. Al`turi, este a[ezat`
strategic m`su]a cu chilipiruri a domnului
Ghe., care comercializeaz` „bunuri“ Adic`
ceasuri demontate [i reasamblate, nasturi,
[urubelni]e, pioneze, carioci. Toate la un
pre] de nimic. Pe partea st~ng`, ascult`torul
de muzic` \ncearc` s` conving` o doamn`
c` la taraba lui se v~nd pantaloni [i buni
[i ieftini \n acela[i timp. Apoi, de oftic`,
\ncepe s` dr`cuiasc` \n timp ce clienta
lui pleac` neinteresat`. Iar spre \ncheierea
traseului pute]i viziona o pies` la Teatrul
de Revist` sau pute]i face o vizit` p~n`
la terasa de pe col], unde pute]i servi
o bere [i o por]ie de mici pr`ji]i \n b`taia
(de joc), a v~ntului.

Nu te opri!

lucruri. Într-un „discurs“ de-al d~nsei ne
spune c` peste tot „e vibra]ii“ [i c`, de
fapt tot ce se \nt~mpl` pe P`m~nt „e
vibra]ii“. Eh... nu de multe ori ai parte de
un discurs de-al dumneaei, \ns` de foarte multe ori ai de-a face cu proasta dispozi]ie
cu care vine la or`. Dac` mai ai [i norocul
s` scoat` pe cineva la tabl` spectacolul
e garantat. Un coleg care a avut „tupeul
[i nesim]irea“ s` ]in` cartea deschis` \n
timp ce era ascultat un altul, a fost amenin]at
\ntr-un mod foarte original: „\nchide dracului
cartea aia c` te bag \nnn... ]i-o bag pe
g~t“. În fine, noi o \n]elegem pe doamna
profesoar` c` mai gre[e[te, dar gre[e[te
mult prea des. Alt exemplu, \n loc de
„vectorii vor diferi“ a spus c` „vectorii vor
difera“.
De[i este distractiv la ora d~nsei, asta
pentru c` avem parte de un show umoristic
pe gratis, ar trebui ori s` \nceap` o carier`
de actri]` de comedie ori s` se concentreze
ni]el [i pe gramatic`. Pentru c` doar
acum d`m Bac-ul ori Treapta ori cine
[tie ce alt` inven]ie de la „\mp`r`]ie“ [i
mi-e c` vom scrie [i noi cum vorbe[te
doamna profesoar`.

Andreea IOSIF

NU, nu-i nevoie s`-mi cite[ti articolul.
Serios, treci mai departe [i nu te
opri! A[a cum, posibil, ai frunz`rit [i
alte titluri din ziar, po]i s` aplici aceast`

Sorin DUMITRESCU

procedur` [i acum, dar, de data aceasta,
cu aprobarea mea.
Ce nu \n]elegi? Ce-i a[a de greu?
G~nde[te-te [i tu un pic: ce sens are
s` cite[ti c~teva r~nduri pr`p`dite uitate
\ntr-un col] dintr-o pagin` din ZIUA ,
mâzg`lite numai de copii care se
pl~ng c`-i greu la [coal`, c` p`rin]ii
lor nu le-au mai dat bani de CD-uri,
c` nu-i las` la concerte?
P`i, [i oricum abia acum vine \ntrebarea
mea: CE rost are s`-]i pierzi timpul
pre]ios \nc`rcat cu at~tea probleme
serioase de adult, citindu-mi articolul?
Nu-i nevoie s`-mi r`spunzi, [tiu prea
bine r`spunsul... tocmai de aceea vroiam
a te convinge s` te opre[ti [i s` nu
te mai chinui \ncerc~nd s` \n]elegi sensul
cuvintelor noastre. Treci mai departe,
pa!
Ce faci, tot aici e[ti? A[a ne-a fost
\n]elegerea? Biiine, deci te ]ii tare,
am dat de o persoan` \nc`p`]~nat`.
Ce m` fac cu tine? Nimic... Asta
e, dar m` \ntreb dac` a[ fi vrut s`
m` ascul]i...
Nu mai conteaz`. Deci ce s` \n]eleg:
vei avea r`bdare s` cite[ti [i articolele
colegilor mei? E[ti dispus s` faci cuno[tin]`
cu mine, cu „Pup`za din tei“?

„ßcoala mea iubit`/Bine te-am g`sit“
iei cu m~inile de cap c~nd vorbesc pe
[leau. Aici mai intervine o chestiune. A]i
citit, probabil, o compunere a unui copil
de 10 ani. Ceva de genul: „Vara e un
anotimp foarte frumos. Eu am fost la bunicii
mei [i a fost ca un vis. Totul a fost minunat.
Cerul era albastru ca bla-bla-bla...“. Copiii
`[tia nu se plictisesc [i ei de vr`jeli?
Sunt sigur c` nici lor nu le place s`
scrie despre c~t de extraordinar de
mirific era la ]ar`, sau ceva \n genul
`sta. Poate c` lor nu le place deloc s`
mearg` la ]ar`, dar nu au curajul s` spun`
liber ce simt, pentru c` a[a au fost crescu]i,
\n spiritul periu]ei [i al lingu[elii.
Sunt copii care la 10 ani pot s` g~ndeasc`
pe cont propriu. Asta dac` sunt l`sa]i. Dac`
se dau teme de soiul: „Alc`tui]i o compunere
cu tema «Copilul [i natura»“, ]inta e sigur`.
Ca s` v` dau un exemplu concret, la
Cenaclu, avem o „prob` de articole“. Adic`
[colile ne trimit articole [i noi le alegem
pe cele bune [i le premiem (apropo, pute]i
s` citi]i cele mai bune articole de la Cenaclu
\n cel mai nou num`r al ziarului „Pup`za
din tei“). E normal ca articolele s` fie
corectate. Dar trebuie s` v` spun c` unul
dintre articole a fost masacrat. ßi \n ce
fel: articolul era scris cu pixul albastru [i
corectat cu creionul. În articolul `sta se
povestea despre c~t de frumos e \n alte
]`ri. Acceptabil. Dar am v`zut scris cu
creionul, cu un cu totul alt scris: „În Monte
Carlo a fost ca \n Paradis“. (Un moment
de t`cere din partea mea.) Judeca]i [i

dumneavoastr` chestia asta. Mie mi se pare
total aiurea. Adic`, fraza aia nu avea nici
o relevan]` pentru restul articolului, era
evident „din burt`“ [i rupea atmosfera
articolului. Se vedea clar c` a fost pus`
acolo de un adult care voia s` se bage
\n seam` [i s` \ndrepte copilul \nspre
telenovele. Deci cum se vrea ca un copil
s` g~ndeasc` coerent [i s` fie \ndreptat
spre cultur` dac` e transformat \ntr-un
lingu[itor [i mai e [i corectat...?! ßi chiar
dac` ar fi avut vreo relevan]`, \n viziunea
„M`riei Sale Adultul“, care e scopul corecturii?
În]eleg s` corectezi ortogramele, dar asta
e cu totul altceva.
Dac` cineva acolo sus mai vrea copii
de[tep]i, cu principii [i cu un punct de
vedere, ar fi bine s` se mai g~ndeasc`. E
strig`toare la cer toat` situa]ia. Solu]ii
posibile, din puctul meu de vedere: poezioare
t~mpe eliminate, subiecte de compuneri
schimbate, m`car pentru cei un pic mai
mari [i o alt` atitudine din partea educatorilor,
fie ei profesori sau p`rin]i.
În traducere liber`:
Fra]ilor, de la 10 ani, copilul poate s`
scrie [i despre altceva. Eu, personal, am
avut \n clasa a patra o compunere cu tema:
„Dialog \ntre soare [i o floare“. Hai s`
fim serio[i. C~t despre chestia cu „ßcoala
mea iubit`, bine te-am g`sit“, dac` nu se
remediaz`, punctele de vedere or s` coboare
[i mai mult, iar rom~nii vor ajunge s` umble
cu periu]a [i la treij’ de ani. Oameni
buni, trezi]i-v`! V` prosti]i copiii!

➽ Cel mai sexy profesor:
M`d`lina Stan - spaniol`
Este \n pas cu moda, iar trupul
dumneaei este „monitorizat“ at~t de
elevi c~t [i de colegii de cancelarie.

➽ Cel mai de ga[c` prof:
Mihaela Musta]` - rom~n`
Este o persoan` \ng`duitoare [i \i
face pe elevi s` vin` cu drag la ora
d~nsei.

➽ Cel mai r`u prof:
Gabriela Dinulescu - chimie
La ora dumneaei po]i \nt~lni cele
mai reprezentative statui deoarece
nici unul dintre elevii dumneaei nu are
curajul s` mi[te \n front.

➽ Cel mai isteric prof:
Monica Popa - biologie
La fiecare or` vine cu o mul]ime
de nervi pe care \i vars` pe copii,
care nu au nici o legatur` cu problemele
dumneaei.

➽ Cel mai sufletist prof:
Mihaela Bartha - sport
Este receptiv` la problemele elvilor
[i \i ajut` pe ace[tia ori de c~te ori
este nevoie.

Ionescu Valentina - muzic`
Îi ajut` pe elevi la materiile importante,
l`s~nd ora d~nsei pe locul 2.

➽ Cel mai stresant prof:
Mariana ßtefireac - latin`
Consider` c` materia pe care o
pred` este mult mai important` dec~t
materiile de baz` [i \i streseaz` pe elevii
d~nsei cu mult prea multe informa]ii.

➽ Cel mai fi]os prof:
Andrei Viorica - geografie
Se crede zei]a frumuse]ii deoarece
nimeni nu-i poate ajunge la nas (c`
poart` tocuri) iar pe elevi \i trateaz`
de la un nivel foarte \nalt.

➽ Cel mai calm prof:
Mironel Milescu - istorie
Este foarte calm la ore, dar, mai
mult, \i face pe elevi s` \n]eleag`.

➽ Cel mai enervant prof:
Gabriel Simion - matematic`
Are un comportament insuportabil
[i se ceart` \ntotdeuna cu cineva
chiar dac` persoana respectiv` nu are
nici o vin`.

ßcoala voastr`,
\n top
ßi la voi \n [coal` sunt profesori
stresan]i, sexy, fi]o[i sau de ga[c`?
Vrei ca ei s` apar` \n „Topul profesorilor“
din acest col] de pagin`? Nu mai sta]i
pe g~nduri, face]i un juriu \n care s`
fie reprezentan]i din fiecare clas` [i vota]i
un top dup` categoriile de mai sus sau
propune]i unele noi. Apoi trimite]i-l pe
adresa redac]iei.
Va ap`rea \n ziar!

Desen de RADU POP

Vai, [coala e at~t de frumoas`, diriginta
e a doua mam` a elevului, lec]iile de chimie
sunt \nc~ntarea metafizic` a copiilor, directoarea
e cea mai simpatic` femeie \n via]`. ßi dac`
mai vre]i astfel de abera]ii, consulta]i prima
gr`dini]` sau prima clas` \nt~i peste care
da]i.
Cu ideea asta \ncep copiii clasele primare.
Au \n cap bine \ntip`rit faptul c` directoarea
e candidata perfect` la Miss [i nu renun]`
la ea dec~t mult mai t~rziu, c~nd \[i dau
[i ei seama cu cine au de a face. ßi cum
se vrea ca un copil s` iubeasc` [coala, dac`
[coala este pentru el nu numai lapte [i
miere? Cum ar fi dac` to]i copiii ar [ti
de la \nceput ce \i pa[te? C~tor copii
le-ar pl`cea s` vin` la [coal` dac` totul
ar fi „verde \n fa]`“? P`rerea mea este c`
toat` aiureala face mai mult r`u dec~t bine
pu[tilor. Îi minte frumos [i le bag` pumnul
\n gur`. În plus, asta prea aduce a „tovar`[a
educatoare“. Poate ar fi bine s` [ti]i c`
[coala 84 are imnul pe muzica mai vechiului
„Partidul Ceau[escu Rom~nia“...
Chestiile astea pe care le asimileaz`
copiii pre[colari poate au fost concepute
cu un scop. Poate. Dar efectul lor este
cu siguran]` unul nedorit: copiii sunt crescu]i
lingu[itori. Totu[i, m` \ntreb, oare chiar
nu se vrea ca Rom~nia s` fie o ]ar` cu
principii? Dac` se vrea un popor cu buza
b`t`torit` de la v~rfurile pantofilor, asta
s-a ob]inut. Cel pu]in \n prima categorie
de v~rst`. Poate a]i observat c` cei mici
sunt a[i c~nd vine vorba s` laude, dar te

Sorin DUMITRESCU

➽ Cel mai bun prof:

Perle de perle... de la profa de liceu
Din respect pentru elevi [i pentru
[coal` nu voi divulga numele profesorului
care spune cele mai tr`snite [i mai comice
perle din tot liceul. Am s` \ncep cu

Mara MARINESCU
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