
Unde gasesc studentii din camine ceapa sau cine merge la non-stop in miez de noapte?

   Locuiesc in camin. Unde gasesc o lingurita de zahar? Dar un incarcator pentru telefon? Un CD cu
Windows? Sau un ac si o ata? Ei bine, la vecini. Daca ora tarzie, confortul ori dorinta de a avea parte cat
mai repede de ceva ii impiedica pe tinerii din caminele studentesti ale Universitatii "Lucian Blaga" din
Sibiu sa mearga la supermarket sau la piata ca sa cumpere ceea ce au nevoie, ei gasesc diverse solutii. Şi
asa isi posteaza cerintele pe grupurile special create de ei pe retelele de socializare. Astfel, fiecare dintre
cele opt camine studentesti are un grup, in care sunt inscrise miile de studenti care si-au gasit aici gazda. 
"O ceapa careva?"
  
  Cerintele nu tin cont de ora si nici de domeniu. Cele mai multe incep, bineinteles, cu... "Cine are sa imi
imprumute si mie...?". Eventual, contin durata folosirii produsului respectiv sau cantitatea, daca vorbim
despre alimente. Din categoria culinara, adesea cer o ceapa, o lingurita de zahar sau de sare, cateva
picaturi de ulei ori otet pentru prepaparea unei salate, un mixer pentru prajituri, o tava, un ciocan pentru
snitele "numai pentru 15 minute", morcovi si asa mai departe. Studentii nu intarzie sa raspunda insa nici
la aceste cerinte. Multi, cunoscandu-se intre ei, raspund fie in gluma, fie sar iute in ajutor, fara sa ezite, si
scriu camera unde ii pot gasi pentru a le da ceea ce au nevoie.
  
  "Pana maine, la ora 13 - 14, va rog frumos"
  
  De altfel, cerintele sunt care mai de care mai variate, de la bilete de autobuz pentru cei care se trezesc
dis-de-dimineata sa mearga la serviciu sau la facultate, CD-uri goale pe care sa isi puna proiectele, fasa
elastica pentru cei care s-au ars cu fierul de calcat, un stick de 4 GB, cateva foi scoase la imprimanta,
banda de izolat, uscator pentru haine "pana maine, la ora 13-14, va rog frumos", lipici sau recomandarea
unui film frumos. Studentii se "ureaza" pe grupurile lor de pe Facebook, de pilda, si cu diferite ocazii, de
Craciun, Paste sau Ziua Femeii. Posteaza filmulete cu ei, hazlii, melodii, invitatii la "un fotbal pe sintetic,
in 15 minute", in cluburi sau, de exemplu, in camera unde este televizorul din Caminul 7, pentru a
"incinge" o carte sau un joc de table ori rummy.
  
  Non-stop? Rar cineva
  
  Tot online isi cer si alte favoruri. "Cine merge la non-stop?" este una dintre cele mai intalnite replici pe
grupul unuia dintre caminele ULBS-ului, iar raspunsurile - cele mai multe negative - nu se dau tarzii.
Pentru a face economie la benzina ori motorina, tinerii intreaba si... "Cine merge maine la Valcea?" sau
"Care are maine drum spre Orastie?". in sesiune, cand cursantii nu prea mai ies din camere sau din salile
de lectura, intreaba cel mai des de cineva care are imprimanta si poate printa cateva cursuri. Cand au timp
liber sau cand situatia o cere, trebuie sa faca si curatenie. Dar - cum - necum - tocmai atunci se nimereste
ca aspiratorul sa fie imprumutat de o alta camera. Deci... "Unde e aspiratorul de la etajul al doilea?". Vor
afla imediat.
  
  Priceperi...
  
  Studentii au si alte indeletniciri pe care le fac publice tot pe retelele de socializare. Fetele fac accesorii,
martisoare, bratari, inele sau medalioane, iar baietii se ocupa cel mai des de instalarea unui Windows.
Astfel, isi mai adauga cativa lei la banii de buzunar. Nici companiile care recruteaza studenti pentru a-i
angaja sau florariile - de pilda - nu lipsesc, caci par sa atraga cat mai multi tineri.
  
  Nemultumiri? Mai ales la masina de spalat
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  insa... Nu totul este perfect in camine. Postarile studentilor nu sunt intotdeauna pline de mutumire. Pe
alocuri, se "vad" nervi. Sau indignare. "Cine a bagat hainele la etajul I peste programul meu? Nu stiu cum
face,dar sa si le scoata, ca eu nu stau pana dimineata sa spal", este una dintre postari. in camine, studentii
au realizat orare cu programul masinii de spalat, pentru a nu se suprapune si pentru a avea fiecare camera
cu studenti o agenda bine stabilita privind acest capitol. Asa ca... "Cititi cu atentie programul, ca nu e pus
degeaba!", mai scrie un student. Nemultumiri apar si cu galagia uneori. Cica... "Mai usor cu sarbele!",
glumeste una dintre tinere.
  
  Daca intampina dificultati in rezolvarea unei probleme privind fie caminul, fie facultatea, de indata
apeleaza la ajutor: "Cineva care stie rezistenta... Ma poate ajuta la doua probleme?".
  
  ***
  
  Astfel, un soi de familie a creat fiecare dintre caminele Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu. Studentii
se ajuta reciproc si mereu isi gasesc de lucru. Fie studiaza, fie se distreaza, dar mai rar pot fi singuri. Caci
tineretea este unica. Şi frumusetea anilor nu ii lasa izolati.
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