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de care nu ne vedem acolo unde suntem acum, căruia îi simțim dorul în vacanță și la care ne întoarcem cu 
drag întotdeauna, fie la începutul anului școlar, în clasa a 11-a, fie peste douăzeci de ani de la terminarea 
liceului. 

 Pentru mine, totul a început cu „Cișmigiu&Comp.”, a lui Grigore Băjenaru, citită pe nerăsuflate în 
clasa a 7-a, astfel încât am devenit lăzăristă cu mult înainte de a intra în Lazăr. Mă vedeam deja în 
Cișmigiu, în mijlocul uniformelor bleu, luându-mă la întrecere cu bărcile pe lac. Eram înconjurată de 
parc, de profesorii fie preocupați, fie stârnind râsul, ai lui Băjenaru și de albastrul cerului, iar momentul 
acela a fost hotărâtor pentru drumul pe care voi fi pornit, recunoscând că inima mea aparținea unui singur 
loc și nu aș fi putut fi fericită în oricare altul. Romanul acesta presărat cu haz și cu albastru mi-a arătat 
poarta către o nouă lume, iar opțiunea de a alege Lazăr mi-a deschis-o, pentru a descoperi de fel că 
lucrurile stau neschimbate. Spiritul liceului a rămas la fel de constant și de binevoitor ca înainte.   

 Din punct de vedere educațional, ai parte de o multitudine de activități extracurriculare, care să 
contureze calea fiecărui elev deschis către a primi ajutor în acest sens. Poți opta pentru propria-ți 
dezvoltare în domenii atât diferite, cât și asemănătoare, dar cărora merită să le acorzi câteva ore din viața 
ta, în weekend, și de pe urma cărora acumulezi experiență în aria aleasă. În cazul în care îți dorești un 
viitor jurnalistic, Revista Lzr te așteaptă cu brațele deschise printre redactorii ei. Poți să îți statornicești 
bazele informaticii aplicate frecventând cursurile de robotică, te poți dezvolta în domeniul dezbaterilor 
academice, un club care îți oferă experiență atât pe partea îmbogățirii culturii generale, cât și pe partea 
vorbitului în public.  

 Dacă simți că relaționezi mai bine cu partea artistică, poți opta fie pentru Trupa de teatru As, fie 
pentru Departamentul artistic (la dans sau la muzică). Însă un lucru frumos, de apreciat, este că toate 
aceste cursuri nu se delimitează total de restul lăzăriștilor, oferindu-ne frecvent reprezentații artistice 
(spectacolele Departamentului umplu întreg holul de la Sala de festivități), reviste de vânzare prin 
liceu  împreună cu cupoane gratis pentru cafea), dezbateri, de pe urmă cărora reușești să îți formezi opinia 
proprie în legătură cu moțiunea, având argumentele necesare și documentare asupra ei și spectacole de 
teatru, pentru care trebuie să sosești cu o oră înainte dacă ai pretenția să prinzi loc în sală.  

 Chiar dacă nu te regăsești în vreo activitate în măsura în care să o practici tu însuți, liceul încearcă 
să îți ofere oportunitatea de a lua măcar puțin contact cu acestea, pentru a avea datele necesare în legătură 
cu modul în care decurg lucrurile. Caracteristicile de bază ale unui lăzărist sunt bucuria, altruismul, 
optimismul și generozitatea, așadar, din când în când (pentru a nu încurca programele materiilor) se 
organizează evenimente la nivel de liceu care să îți deschidă drumul către aceste trăsături. Avem parte de 
Treptele succesului, unde ne întâlnim cu diverși oameni care au ajuns pe culmile gloriei și ascultăm 
poveștile lor de viață, avem târguri caritabile de prăjituri, în pauze, pentru a strânge bani în folosul celor 
mai puțin norocoși ca noi și, sărbătoare lăzăristă prin definiție, avem ziua de 9 mai. Conceptul de 9 mai 
face referire la o paradă cu toate clasele (mai puțin a 12-a și a 8-a), în care fiecare portretizează o țara 
europeană trasă la sorți, iar cei mai ingenioși (din pricina ideilor găsite), muncitori (în vacanța de Paște e 
un lucru obișnuit să te întâlnești cu colegul la liceu, să pictați decorul) cei cu bucătăria cea mai bună (în 
general rețetele se fac cu o seară înainte, de către mama vreunui coleg) și cei mai buni dansatori (cei care 
iau sub tutela lor clasa întreagă și îi învață și pe cei mai netalentați în două luni să danseze) sunt premiați. 
Oricât ar crede cineva contrariul, contribuie la atmosfera alertă de bună dispoziție gândul că e aprilie, e 
pauză, iar curtea interioară e plină de grupuri de elevi care dansează pentru paradă dansuri complet 
diferite, dar simetrice. În fața ta e Cișmigiului, ești tânăr și deasupra e cerul foarte albastru.  

 Când mergi pe holuri, simți dragostea plutind în aer, emanată prin lambriuri și ferestre și realizezi 
că dacă ar fi să alegi ce îți va lipsi cel mai mult, ai sta pe gânduri și nu ai reuși să exprimi vreun element 
fără să nu provoci un gol în însemnătatea liceului pentru tine, fiindcă le abandonezi pe celelalte. Adevărul 
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