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Clipele tuturor elevilor Liceului
„Moldova” din T`rgu Frumos se petrec zi
de zi `n obscuritate. „Oamenii f\r\ suflet
nu ar trebui s\ intre vreodat\ pe poarta
[colii”, crede Maria {tifii. Cumva, afec-
]iunea ar putea ajuta vie]ile fragile s\-[i
dep\[easc\ temerile tr\ite `ntr-un `ntune-
ric ad`nc. 

De[i au un handicap locomotor se-
ver sau o boal\ incurabil\, copiii de la
Grupul [colar „Ion Holban” din Ia[i î[i
asum\ via]a ca pe un dar, cu un zîmbet [i
mult\ determinare. Se bucur\ cînd pri-
mesc, dar le place mai mult s\ ofere ceva
f\cut de mîinile lor. Î[i îndr\gesc profe-
sorii, c\rora le fac deseori confesiuni.

telefon: 0746/230.032, fax 0232/219 520 redactia@opiniastudenteasca.ro  www.opiniastudenteasca.ro Teatrul Na]ional de la Ia[i
este teatrul meu de metanie

Am `nceput cu vreme cald\, ne-am
mirat `ntr-un glas de `nc\lzirea global\.
Am v\zut cum la Cotroceni s-au aprins
c\lc`ie [i cum opinia public\ de pretutin-
deni a luat foc. Toat\ lumea a fost prins\
`n [ah p`n\ `n momentul `n care, pre[e-
dintele B\sescu a ie[it `n fa]a ]\rii cu
biletul `mpricinat. Asta se `nt`mpla la
pu]in timp dup\ ce se codea c\ r\va[ul
ba ar exista, ba ar fi printr-un sertar uitat
de lume. Chiar [i c`nd camerele [i apa-
ratele foto erau focalizate pe B\sescu, el
a ridicat ginga[, ca o domni[oar\, dova-
da, a demonstrat c\ exist\ [i a fluturat-o
`n aer suficient de mult ca s\ se prind\
din zbor con]inutul. 

Prim-ministrul T\riceanu cu sigu-
ran]\ regreta momentul `n care s-a r\z-
g`ndit asupra demisiei sale. Totul a por-
nit tot de la Elena Udrea, cea care [tie
multe [i spune doar c`t trebuie [i c`nd
trebuie. De data asta, a calculat gre[it.
Vina s-a aruncat [i asupra pre[edintelui
t\inuitor, p\rta[ la `ncercarea premieru-
lui de a interveni pe ici, pe colo, prin
p\r]ile esen]iale. „Lan]uri ale sl\biciu-
nilor” sau „scrisori pierdute” s`nt su-
biecte jucate pe o scen\ cu personaje
reale. Certurile celor doi oameni impor-
tan]i ai statului, c\ e sau nu un bile]el, c\
e sau nu moral, a adus `n umbr\ imag-
inea lui Dinu Patriciu, marele protejat. 

Pe l`ng\ scandalurile interminabile,
nu am uitat s\ ne ar\t\m sinceri, s\ ne
pl`ngem de pensii, de taxe, de s\r\cie, de
faptul c\ ne sp\l\m capul cu le[ie [i a-
vem sate f\r\ curent electric. Am ar\tat
Rom=nia profund\, singura pe care jur-
nali[tii str\ini vin s\ o cerceteze. Apoi,
ne-am `ntors fa]a de la „m\run]ii” ]\rii,
ca s\ vedem c\ Voiculescu l-a acuzat  pe
B\sescu, c\ statul are de `mp\r]it ceva
cu Sorin Ovidiu V`ntu. {i ne amintim
c\ doar o prea mic\ parte din ce dicut\m
zilnic scap\ de categorisirea „fleacuri”,
c\ din ce am zis azi, nu mai r\m`ne mare
lucru. 

Am `ntors capul c\tre un Minister al
Educa]iei care nu se uit\ `n oglind\ [i
care, dintr-un exces de transparen]\, pu-
ne pe site-uri subiecte de la teste na]io-
nale [i bacalaureat. Aceast\ „mur\ `n
gur\” arat\ [i c`t de bine au fost formu-
late subiectele pentru examene. Elevii
trebuie s\ povesteasc\ via]a la ]ar\, chiar
dac\ au stat la ora[ sau s\ fac\ tot felul
de descrieri. Nimeni nu are vreo pro-
blem\ cu felul cum ministrul H\rd\u
`n]elege s\ organizeze `nv\]\m`ntul.
Singurul care a pus un semn de `ntrebare
a fost T\riceanu, doar c\ a gre[it desti-
natarul.  

Andreea AARCHIP

EDITORIAL

{i H\rd\u pune un
semn de `ntrebare
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Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” experimenteaz\ pe oameni vii sus]i-
nerea examenului de diplom\ a 15000 de studen]i `ntr-o singur\ s\pt\m`n\
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CULEA, ddirectorul TTeatrului NNa]ional IIa[i
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