
Ambitii neauzite si fara glas
Sa auzi, sa simti, sa vezi si sa vorbesti. Astea sunt elementele definitorii ale omului. El ar trebui sa profite
de fiecare dintre ele, sa se bucure la fiecare ciripit al randunicilor, sa sopteasca vorbe frumoase fiecarei
persoane dragi, sa simta fiecare mangaiere sau sa vada fiecare rasarit din zori. Cand vedem, auzim, simtim
si putem vorbi, nu toti ne dam seama de cat de important este sa ai toate aceste daruri de la Dumnezeu.
  
  Iuliei si Simonei, caci asa le vom numi pe cele doua, studente in cadrul Universitatii "Lucian Blaga" din
Sibiu, le lipsesc doua dintre aceste daruri, lucruri atat de banale pentru cei mai multi dintre noi. Ele
urmeaza cursurile Facultatii de ~tiinte, iar acum invata pentru examenele pe care le au in toamna aceasta.
Sunt ambitioase, frumoase si inteligente. Una blonda, alta satena. Au cursurile in fata. Totul pare sa
decurga bine, aparent. Asta pana la intrebarea "Ce faceti?", cand nu dau niciun raspuns. Nu schiteaza
niciun gest, niciun zambet. De altfel, nu isi ridica ochii din foi. De ce? Nu pentru ca sunt neprietenoase,
nici mandre. Doar ca nu aud. Nici nu vorbesc. Doar vad si simt oamenii si prietenii care le iubesc. Nu se
incred in oricine, dar au multe cunostinte care le respecta si pe care le considera ingerii lor pazitori.
  
  
  
  Tacerea din 128
  
  
  
  Camera de camin e mai linistita decat de obicei. Abia se aud bataile in tastatura laptopului ale colegei
din stanga, care vorbeste pe o retea de socializare cu mama ei. ~i, pe langa asta, inca un zgomot. Fara sa
isi dea seama, Iulia a deschis o fereastra pe Internet, de unde se aud animalele din ferma virtuala, pe care
le hraneste. Este incantata. Dupa ce termina jocul, revine la studiu. Citeste si incearca sa descifreze
formulele si desenele geometrice, pe care le-a notat in timpul orelor la facultate. Vorbeste cu sora ei,
mimand vorbirea si gesticuland intruna. Poate ca incerca sa ii desluseasca misterele desenului din foaia pe
care o tine in mana. Semne, maini in stanga, in dreapta, mima, cuvinte fara voce. Acesta este limbajul
lor.
  
  Din curiozitate sa descopere ce au de zis, colegele lor de camera apeleaza la vizionarea catorva filmulete
pe Internet. Deschid site-ul si se straduiesc sa invete mai intai replicile de baza. Astfel, un "Buna ziua!" se
dovedeste a fi facut lasand in jos degetul aratator de la ambele maini, dupa care se indeparteaza mainile in
lateral. 
  
  Liniste din nou. Pe masa, se afla o cutie cu bomboane. Simona alege sa isi serveasca colegele de
camera. Iulia pune mana in barbie, de unde reiese faptul ca sugereaza un "Multumesc!". De altfel, cum
examenele bat la usa, colegele lor au invatat sa le transmita si "Mult succes!". Asadar, o impreunare a
mainilor defineste aceasta incurajare.
  
  Cum comunicarea cu cei din jur nu este posibila prin semne, tinerele apeleaza la scrierea cuvintelor pe o
coala de hartie.
  
  
  
  Diferite, dar,
  
  totusi, la fel
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  Cele doua surori nu sunt din Sibiu. Au ramas fara parinti si, acum, sunt in grija bunicii.
Responsabilitatea, ambitia si perseverenta lor sunt calitati chiar mai de pret decat ale altor tineri de varsta
lor. Curajul de a veni sa studieze in Sibiu surprinde puterea de a pasi pe cararile vietii fara sa aiba in
vedere dizabilitatile pe care le au. Activitatile lor de zi cu zi nu difera deloc de cele ale oamenilor pe care
ii intalnim in mod curent si care dispun de toate darurile divine. Ele se plimba, merg la cumparaturi, se
uita la televizor, isi fac unghiile, se aranjeaza, navigheaza pe Internet, au multi prieteni, ies in cluburi si
merg la facultate. Poate ca un om care chiar poate sa faca ce vrea nu realizeaza atatea. El nu este atat de
ambitios si, poate, motivat, sa ia un examen sau sa isi multumeasca familia prin eforturile pe care le face,
pe cand un om cu anumite deficiente isi doreste sa se faca remarcat chiar si fara vaz sau glas, prin truda la
care se supune. 
  
  Iulia si Simona sunt mereu cu zambetul pe buze. Dis-de-dimineata, isi pregatesc micul dejun. Cu toate
ca au multe restante, optimismul nu le dispare. ~i nici nu ar avea de ce. Asta pentru ca ambitia lor de a se
remarca si a ocupa un rol important in societate sunt mai presus de orice dificultate intalnita.
  
  in ceea ce priveste pasiunile fetelor, acestea sunt impartite. Pe de o parte, Iuliei ii place sportul, de aceea
vrea sa activeze in acest domeniu pe viitor. Pe de alta parte, Simona adora florile, motiv pentru care ar
dori sa aleaga o meserie care sa ii permita sa simta parfumul lor zi de zi pentru a avea o dispozitie
frumoasa intotdeauna. 
  
  Exemplul Iuliei si al Simonei ar trebui sa insemne un model de viata pentru toti. Astfel, sa pretuim
fiecare clipa, fie ea neagra, fie ea roz, sa traim cu bucuria ca auzim fiecare gangurit, sa vedem fiecare pata
de culoare si sa glasuim ceea ce inima nu poate spune fara cuvinte ar trebui sa devina prioritatile vietii, nu
rangul social, faima sau conturile in banca, pe care, daca nu le mai ai, te pierzi pe tine insuti.

Cuvinte cheie: desene  cluburi  lucian blaga  ispa  sport  banca  rent  rasarit  zgomot  conturi  animale

Pagina 2 / 2

https://www.sibiul.ro/cauta/1/desene
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cluburi
https://www.sibiul.ro/cauta/1/lucian+blaga
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ispa
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sport
https://www.sibiul.ro/cauta/1/banca
https://www.sibiul.ro/cauta/1/rent
https://www.sibiul.ro/cauta/1/rasarit
https://www.sibiul.ro/cauta/1/zgomot
https://www.sibiul.ro/cauta/1/conturi
https://www.sibiul.ro/cauta/1/animale

