
    Șase lecţii de fericire, în pandemie… 

   

Să faci din puţin, mult, din dezagreabil, agreabil, iar din urât,  frumos… Sunt 

lecţii de viaţă pe care mi le predau eu mie, pentru a nu uita să zâmbesc, să văd 

dincolo de zidurile gri ale blocurilor, de ecranele televizoarelor, care, în ultimul 

timp, zilnic, nu transmit decât o ştire unică. E clar pentru toată lumea! E Pandemie! 

Şi viaţa noastră s-a schimbat.  

Poate că e greu de crezut, dar pentru mine, aceasta perioadă a fost una a 

lecţiilor de fericire. În clasa a VIII-a fiind, perioada de carantină a însemnat mai 

puţină şcoală. Prima lecţie! Fără colegi zgomotoşi, fără teme nenumărate, fără 

stres, am simţit că respir uşor, că inima bate mai frumos, că mă pot concentra mai 

bine.  Dintr-odată, dezechilibrul meu de la şcoală a devenit echilibru. Sigur, sunt 

un norocos! Mama şi tata mi-au fost prieteni, profesori, parteneri de film, de joacă, 

de plimbare! Am învăţat relaxat acasă şi am privit examenul de admitere la liceu 

fără stres. Şi a fost bine! Am ajuns la un liceu unde sunt profesori şi colegi 

minunaţi! 

A doua lecţie a fost să înţeleg că frica de boală aduce cu sine şi mai multă 

boală… am văzut în jur! Oameni dragi nouă s-au baricadat în spaţiul casei şi, 

paradoxal, boala nu i-a ocolit… S-au îmbolnăvit, luând acest virus de 

niciunde…Părinţii mei m-au învăţat să fiu prudent, dar să nu îmi fie frică…Şi nu  

mi-a fost! Am gândit mereu pozitiv şi am încercat să îi protejez pe ceilalţi, 

protejându-mă pe mine… 

Lecţia cu numărul trei e magică, așa cum e în poveşti! Cel mai mult îmi 

place să călătoresc şi să văd ţări străine! Suntem norocoşi că putem să facem asta! 

Nu am crezut că în pandemie vom reuşi să trecem de graniţele ţării şi să fim în 

siguranţă! Dar acum sunt sigur că, dacă îţi doreşti cu adevărat ceva, vei realize 

acest lucru… Deşi a fost o perioadă dificilă, am riscat şi am plecat în Mallorca! A 

fost cea mai frumoasă experienţă! Oameni frumoşi dincolo de măşti corect purtate, 

o ţară civilizată în care îmi doresc să trăiesc cândva! Nu ne-am îmbolnăvit, nu am 

îmbolnăvit pe nimeni şi ne-am simţit cumva ,,altfel”, într-un mod frumos, pentru 

că am riscat, pentru că nu am resimţit fricile celorlalţi, fără să exagerăm, cu 

prudenţă şi cu respectarea tuturor regulilor, punând mai presus de toate sănătatea 

noastră şi a celorlaţi… 



Lecţia cu numarul patru ţine de lucruri mărunte… Să vezi filme alături de 

cei dragi, în timp ce alarma Salvării sună apăsător, să asculţi muzică bună, să 

citeşti cărţi noi, să găteşti feluri noi de mâncare, să râzi, să cânţi la pian, să îţi suni 

oamenii dragi care au nevoie de un cuvânt frumos… Nu să uiţi de ceea ce se 

întâmplă, ci să faci faţă într-un mod frumos LUMII CARE PARE SĂ SE 

SCHIMBE! 

Şi trecem la numărul cinci, orele on-line…cum să faci să fie bine în 

Pandemie? Dacă în clasa a VIII-a m-am bucurat că a fost aşa – deşi, între noi fie 

vorba – nu s-au prea ţinut, acum nu e  o fericire! Pentru că îmi plac colegii şi 

profesorii din faţa mea! Însă încerc să fiu serios, să ma concentrez, să învăţ şi să 

fac lucrurile bine! Sper să nu mai dureze mult, pentru că vreau la şcoală! 

Lecţia numărul şase a fost să învăţ să mă bucur de lucruri simple cum ar fi o 

plimbare cu bicicleta, o drumeţie pe munte, o limonadă bună servită cu prietenii, 

bradul împodobit la şcoală cu colegii, chiar dacă până la Crăciun mai e o lună, 

alegerile din Statele Unite ale Americii câştigate de Joe Biden. 

Până la urmă viaţa poate fi frumoasă chiar şi când este dată peste cap de o 

pandemie ce a răvăşit universul. Carpe diem! 
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