Andreea Mardare (clasa a VII-a A, an şcolar 2010-2011) – calificată la etapa
naţională a olimpiadei de limba şi literatura română

R.: De când ai descoperit această pasiune pentru literatură? Ai un model preferat care te-a
inspirat sau este simplul fapt că iubeşti literatura?
A.M.: Din clasa a V-a, atunci când viaţa mi-a deschis un nou orizont. Dar nu e un simplu fapt că
iubesc literatura, pentru că literatura înseamnă mai mult decât nişte litere aruncate pe o foaie de
hârtie, iar atunci când îţi este transmisă ca pe o artă poetică a sufletului, afli că talentul este oriunde şi
în fiecare, dar nu toţi îl găsesc.
R.: Ai ajuns la naţională. Cum a fost această experienţă?
A.M.: Această experienţă a fost unică, am întâlnit altfel de adolescenţi, de vârstă apropiată cu
a mea, care mi-au dat de înţeles că a fi o valoare nu înseamnă a avea nota zece pe linie.
R.: Ai luat premiul întâi la etapa judeţeană şi ai mers mai departe la etapa naţională. Ce te-a
motivat pe tot acest parcurs?
A.M.: Nu m-am gândit niciun moment să nu continui, româna este o pasiune cu rădăcini
adânci în sufletul meu.
R.: Scrii poezii? Dacă da, ce te inspiră cel mai mult să scrii, care este tema ta preferată?
A.M.: Nu am o temă preferată, scriu doar ce-mi dictează sufletul când este pus pe coardele
existenţei.
R.: Cât de mult te-ai pregătit pentru naţională?
A.M.: Am muncit mult, în fiecare zi, dar nu vedeam decât „extazul din spatele agoniei”.
R.: Ce materii preferate mai ai pe lângă română? Doreşti să continui şi în liceu cu un profil
uman?
A.M.: Da, îmi mai place engleza, simt mereu nevoia de o altfel de exprimare şi, cu siguranţă,
voi îmbrăţişa un profil uman.
R.: Primeşti apreciere din partea celor din jur pentru premiile obţinute? Crezi că ar trebui să
fiţi apreciaţi mai mult de cei din jur?
A.M.: Da, întotdeauna am primit apreciere, dar atâta timp cât cei mai importanţi oameni din
viaţa mea sunt mândri, nimic nu mai contează.
R.: Ce crezi că este mai important în viaţă: să faci ceea ce-ţi place sau să faci ceea ce îţi este
impus, dar care îţi aduce mai multe beneficii?
A.M.: Când faci ceea ce trebuie, nu faci decât o înţelegere cu destinul, prin care axa vieţii tale
are un drum rectiliniu, dar să faci ce îţi place înseamnă să regreţi trecerea timpului.
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