
Sunt studenta la Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati in anul II si in 

aceasta perioada am calatorit des intre orasele Braila si Galati. De-a lungul 

numeroaselor calatorii cu trenul am intalnit o gama larga de calatori: de la 

navetistii care studiaza sau lucreaza inafara orasului natal, la parintii impreuna 

cu copiii lor care experimenteaza prima calatorie cu trenul pana la persoanele de 

varsta a 3-a care merg in vizita la copii si nepoti pentru a-i revedea. 

Astazi dupa o vizita la prietena mea Cristina, m-am indreptat incet catre gara, 

am procurat bilet si am urcat in trenul abia sosit la peronul numarul 1. Se anunta 

plecarea peste 20 de minute si in acest timp vagonul incepe incet-incet sa se 

aglomereze. In fata mea se aseaza pe rand 2 tineri, o fata si un baiat si ulterior in 

stanga mea soseste o doamna la varsta a 3-a foarte prezentabila. 

Drumul dinspre Galati spre Braila se parcurge in 40-45 de minute si am ales sa-

mi petrec calatoria citind o carte. Am fost placut surprinsa sa observ ca dupa 10 

minute de navigat pe telefon, cei 2 tineri scot la randul lor cate o carte. Acum 

toti 3 eram absorbiti de lecturile noastre si din cand in cand ne mai aruncam cate 

o privire unul altuia sau pe geam.  

Stimabila doamna de langa noi a calatorit in liniste deplina, pana cand din 

geanta scoate pe rand o pereche de ochelari si o tableta. Cu multa grija o 

porneste si incepe sa rasune in tot vagonul muzica de pe fundalul unui joc. In 

clipa aceea eu si ceilalti 2 tineri ne ridicam privirile din carti si observam 

surprinsi si totodata amuzati doamna care se joaca. Primul gand care mi-a trecut 

prin minte a fost de uimire fata de aceasta situatie. Noi tinerii suntem considerati 

generatia tehnologiei, care inafara de a naviga pe internet pare sa nu mai stie 

nimic altceva iar parintii si bunicii nostri fac parte din generatia care a facut 

scoala ca la carte si pe care nu ii preocupa “prostii” precum telefoanele 

performante si calculatoarele. Astfel am realiazat ca aceste lucruri nu sunt 

general valabile si ca mai exista tineri pe care ii preocupa scoala si cartile in 

aceeasi masura in care bunicii nostri sunt fascinati de tehnologia care se afla la o 

atingere distanta de ei. 


