
Dulce povară, adolescenţa 
 

„Nu zidurile fac o şcoală  
ci spiritul care domneşte într-însa”. 

 

 Adolescenţa … poate cea mai dificilă perioadă din viaţa unui om. Este perioada în care 

fiecare încearcă să-şi facă un loc în sufletele celorlalţi, să fie plăcut şi iubit de cei din jur .  

 Dar nu noi  ne găsim loc între prieteni şi atunci cei care se simt ignoraţi se închid  în 

singurătate, având ca singură ocupaţie calculatorul. 

 Viaţa ne-o  facem singuri, nu ne-o fac părinţii, 

prietenii, duşmanii.  

 Viaţa ne aparţine. Fiind adolescenţi, toţi trecem 

prin perioade dificile, dar fiecare încearcă să-şi ducă 

crucea mai departe. Este o povară  pe care fiecare 

trebuie  să o suport. 

 Grijile  cu care  ne confruntăm zilnic ne fac să 

uităm  că suntem nişte copii în schimbare. Cel mai 

recomandat ar  fi să lăsăm grijile în colţul părăsit al 

lumii, pentru că avem o viaţă întreagă înainte, iar ele 

nu au ce căuta în dulcea noastră adolescenţă. 

 Spun „dulce” pentru că , deşi mulţi nu o cred, 

adolescenţa este cea mai frumoasă perioadă din viaţa 

unui om. Nu vreau să fiu înţeleasă greşit. A fi fără 

griji nu înseamnă a fi iresponsabil. În orice moment trebuie  să  fim  conştienţi de ceea ce 

facem; să ne asumăm răspunderea, de a suporta consecinţele, să fim  siguri de drumul  pe care 

vrem să apucăm. 

 Mulţi  ne judecă  greşit  numindu-ne iresponsabili, inconştienţi, insensibili, needucaţi, 

fără minte, adresându-ne  multe alte „complimente”  de care nu suntem chiar mândri. 

 Vrem şi noi să fim înţeleşi!     

 Distracţia ar trebui să fie pe primul loc. Dar, ceea ce înseamnă distracţie  pentru unii, 

înseamnă chin pentru alţii. Sunt atâtea lucruri  pe care le-am putea face pentru a ne simţi bine. 

Vom ajunge mari şi ne vom certa şi noi cu adolescenţii noştri şi nu vom avea timp să ne distrăm 

în adevăratul sens al cuvântului. Aşa că de ce nu profităm de preţiosul nostru timp pentru a ne 

trăi adolescenţa. 

 

 CE   ESTE   ADOLESCENŢA ? 

 Adolescenţa este etapa vieţii poate cea mai importantă, deoarece este puntea dintre 

copilărie şi maturitate. Ea ne desparte de copilărie şi ne pregăteşte pentru maturitate. Este 

perioada primei dragoste, primelor iluzii, perioada în care ne predomină curiozitatea, în care 

vrem să aflăm cât mai multe.  

 Sunt o mulţime de întrebări pe care ni le punem, dar la care cel mai adesea nu aflăm 

răspunsul, deoarece nu ştim cui să ne adresăm: părinţilor ne este ruşine, prietenilor, teama că 

vor râde de noi. 

 Adolescentul are nevoie de persoane pregătite să-l asculte, de prieteni adevăraţi 

împreună cu care să se desprindă de sacul de jucării şi să se integreze vieţii  dure dominată de 

verbul „a lupta”. Deci, adolescenţii prin definiţie sunt derutaţi, nemulţumiţi şi mereu au ceva de 

spus, de criticat conform vârstei. 

  Adolescenţa chinuită de obsesii cerebrale, roasă de nebuneşti ambiţii, biciuită de 

neputinţă, consumată în plâns este ca un copil pe care nu l-a auzit, nu l-a bănuit  şi nu l-a 

mângâiat nimeni. 
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