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Sigur vă mai amintiŃi că în scrisoarea prin care vă invitam să participaŃi la concursul nostru v-am vorbit de două motive pentru
care v-am propus o temă mai deosebită pentru ediŃia din acest an.
Primul era legat de o carte apărută acum trei ani la Editura Humanitas. Aproape de sfârşitul anului 2010, editorul ei, Dan C.
Mihăilescu, se adresează unor personalităŃi publice din diferite domenii, propunându-le să scrie despre cărŃile care au avut un rol
esenŃial în formarea proprie sau despre cele pe care le consideră „exemplare, vitale în coacerea unei adolescenŃe care-şi construieşte
inteligenŃa, demnitatea şi statura morală.” În ajunul Crăciunului din acel an, 19 pictori, filozofi, avocaŃi, actori, fizicieni, scriitori
printre care Neagu Djuvara, Ana Blandiana, Ioana Pârvulescu, Andrei Pleşu, Mircea Cărtărescu, Victor Rebengiuc, Gabriel Liiceanu
vă fac un frumos cadou vouă, adolescenŃilor şi viitorilor adolescenŃi. Este vorba de CărŃile care ne-au făcut oameni, confesiuni despre
primele experienŃe de lectură şi recomandări de autori şi cărŃi a căror lectură nu ar trebui să lipsească fomarea niciunuia dintre voi.
Ne-am gândit că ar fi interesant să scrieŃi şi voi, în momentul când vă formaŃi ca oameni, despre experienŃele voastre de lectură,
despre întrebările pe care vi le puneŃi, despre răspunsurile pe care le-aŃi găsit sau speraŃi să le găsiŃi în cărŃi. Şi poate, peste 15 - 20
sau 30 de ani, când veŃi fi pictori, avocaŃi, informaticieni, astronauŃi şi cine ştie ce alte meserii noi vor apărea, copiii sau nepoŃii
voştri vor găsi repere pentru propriile biografii de cititori în poveştile voastre de acum.
Şi acum ajungem la al doilea motiv. Trăim într-o epocă a vitezei, a hipermodernităŃii, a digitalizării, a ciberspaŃiului, a jocurilor
video, a internetului şi facebook-ului. Pentru mulŃi tineri cititul nu mai este o prioriate. Din contră. Pretextul l-am auzit şi noi, l-aŃi
auzit şi voi de nenumărate ori: nu mai avem timp, sunt atâtea şi atâtea lucruri interesante de făcut. Şi refuză să citească înainte de
a a-şi acorda măcar răgazul să se gândească la ce pierd. Aşa că noi, profesorii voştri, ne-am gândit la modul în care am putea să
atragem de partea lecturii pe cât mai mulŃi. Pentru aceasta mai întîi am învăŃat să retrăim plăcerea lecturii din vremea când aveam
vârsta voastră şi bucuria împărtăşirii celor citite. Apoi, am făcut, împreună cu voi, alŃi şi alŃi paşi încercând să vă apropiuem cât mai
mult de momentul în care lectura va deveni parte din viaŃa voastră. Unii participaŃi la întâlnirile cerchiştilot de un an, alŃii

– le-aŃi frecventat pe tot parcursul gimnaziului sau al liceului;unii dintre foştii cerchişti sunt azi studenŃi, alŃii au terminat facultatea,
câŃiva au devenit profesori şi au deschis, la rândul lor, cercuri de lectură. Cred că înŃelegeŃi acum de ce la zece ani de la lansarea
proiectului „Cercuri de lectură” am dorit ca, dincolo de date statistice şi liste de cărŃi, să avem şi mărturiile directe ale celor care
participă sau au participat la întâlnirile cercurilor.
Iar după ce am primit de la voi jurnale, anchete, scrisori, interviuri, reportaje, portrete/autoportrete şi biografii de cititori dintre
care am selectat în volumul de faŃă pe cele mai interesante şi ca document şi ca mod de scriere, s-a profilat şi un al treilea aspect la
care, sincer, nu ne-am gândit în momentul când v-am propus tema. Am avut surpriza să primim multe texte de la cei care au au
participat la atelierele de jurnalism cultural şi narativ în cadrul Lecturiadei elevilor 2013. Aşa că până la urmă concursul v-a oferit un
bun prilej să exersaŃi ceea ce aŃi început în vara anului 2013, la Cluj. Vă aşteptăm pe voi şi pe mulŃi alŃi colegi ai voştri să participaŃi
şi la Lecturiada elevilor 2014 când vom continua ceea ce am început cu un an în urmă.
La sfârşit mă întorc la CărŃile care ne-au făcut oameni şi vă îndemn să o (re)citiŃi. Sigur o veŃi face cu alŃi ochi. AŃi crescut şi v-aŃi
schimbat mult din vară. Este încurajator să descoperim că până la urmă facem parte din aceeaşi poveste. Şi alŃii înaintea voastră au
fost „cititori feroce” şi „cititori pe nerăsuflate”. Uneori veŃi descoperi emoŃii trăite la fel şi titluri comune, dar, mai ales, veŃi găsi o
listă uriaşă de cărŃi- gândiŃi-vă numai, de 19 ori zece − care vă aşteaptă, cărŃi „exemplare, vitale în coacerea unei adolescenŃe care-şi
construieşte inteligenŃa, demnitatea şi statura morală.”
Vă muŃumim pentru că aŃi participat la concursul „Revistei cercurilor ...”, mulŃumim consilierilor voştri de lectură pentru că vau încurajat să ne scrieŃi, mulŃumim părinŃilor voştri că au şi-au dat acordul ca textele, fotografiilor şi numele voastre să apară în
această carte.
Monica Onojescu
dcembrie, 2013

Eu, cititorul, cărţile mele...

Eu, cititorul elev, cărŃile mele…

„O carte este mai mult decât ceea ce văd unii. Este o poartă spre altă lume, o lume
fermecată, plină de mister şi magie. Este un mod prin care uit de mine, dar prin care
mă descopăr mai bine. Este ciudat, dar minunat în acelaşi timp.”
Paula Alexandrescu
Alexandrescu
Clasa a VI-a

Mă trezesc foarte des gândindu-mă că acum ceva timp pentru mine cititul era un lucru plictisitor. Şi atunci îmi dau seama ce
norocoasă sunt că particip la Cercul de Lectură. O să Ńin minte toata viaŃa prima întâlnire. Doamna profesoară ne-a întrebat cine ar
vrea să ne povestească despre cartea preferată. Prima dată a fost Robert cu Harry Potter, apoi Vladimir, tot cu Harry Potter, iar în cele
din urmă Roby cu... Surpriza! Harry Potter!
Dar asta nu a fost tot, pentru că, după de am terminat, în timp ce mergeam spre casă, colega mea de bancă, Ana-Maria, a început
să-mi vorbească despre cartea ei preferată. Mai trebuie să spun cum se numea? Normal că Harry Potter! Acest lucru ma ofticat foarte tare şi m-a făcut să vreau s-o citesc şi eu, aşa că Ana mi-a împrumutat întreaga serie. Nu pot să spun
cum mă simŃeam când am citit aceste cărŃi. Era o cu totul altă lume. Îmi imaginam cum arătau personajele... Era în
capul meu o adevărată avalanşă de idei despre cum ar trebui să arate fiecare. După care mă regăseam în ele. Mereu am
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avut o mică slăbiciune pentru Hermione, probabil pentru că îmi plăcea cum evolua personajul ei cu fiecare volum. Sub ochii mei se
transformase din eleva aceea inteligentă şi încăpăŃânată într-o tânără ce şi-ar fi dat şi viaŃa pentru cei dragi, pentru oameni pe care
nici măcar nu-i cunoaştea sau chiar pentru cei pe care nu-i suporta şi probabil nu-i va suporta niciodată.
După ce am terminat această serie am vrut să descopăr o altă lume, una diferită. Aşa se face că atunci când am văzut seria
Jurnalele vampirilor scrisă de L.J. Smith am ştiut că o să-mi placă. Şi ăsta a fost purul adevăr, ba chiar am iubit aceste cărŃi încă de la
primele zece pagini. Pur si simplu eram fascinată de poveste, de personaje şi de acŃiune. Era incredibil! Iar lucrul cu care mă pot
lăuda este faptul că la recomandarea mea două dintre colegele mele, Adriana şi Bianca, i-au descoperit pe fraŃii Salvatore, Ştefan şi
Damon, pe Elena şi pe prietenii ei. Faptul că lor le place Elena şi mie Bonnie a dus la nişte discuŃii foarte aprinse în care fiecare ne
susŃinem favoritele.
Cred că îmi place Bonnie mai mult pentru că îmi seamănă puŃin la caracter. Este timidă şi demoralizată. Totuşi, pe parcursul
cărŃilor ea începe să se maturizeze, uimindu-i pe toŃi. Devine o persoană de admirat, nu mai este copila aceea naivă,
imatură,copilăroasă, superficială şi nesigură de la început. Se maturizează, se transformă într-o persoană mai stabilă, cu o voinŃă
puternică. De aceea ea este un model pentru mine. Cât despre aspectul ei fizic... ce pot să zic? Nu prea o avantajează când vrea să
pară dură. Este o fată micuŃă de statură, foarte nevinovată şi fragilă. Are o frumuseŃe neconvenŃională şi nişte ochi mari căprui şi o
piele foarte albă, aproape translucidă, toate completate de părul ei uşor buclat, de culoarea căpşunilor coapte. Acesta fiind şi
motivul pentru care Damon îi spune „păsăruica roşcată’’ (Mda, sună mai bine în engleză, vă garantez.). Cu toate astea pot să vă
spun că sunt complet de acord cu descrierea lui Bonnie care seamănă cu un pisoi drăguŃ, mic, nevinovat şi fragil.
Cu Damon însă este o cu totul altă poveste. Este genul acela de personaj care te obligă să-l iubeşti chiar dacă nu vrei, el fiind
descris ca o persoană periculoasă, în general, aspră, nepăsătoare, nemiloasă, cu o inimă rece, fără milă, arogantă şi impulsivă. Cu
toate astea este şi un personaj foarte seducător şi întunecat, egoist şi prea mândru. Damon adesea recurge la utilizarea manipulării,
ameninŃării, sau constrângerii directe în scopul de a obŃine ceea ce îşi doreşte. Mi-aş dori să am măcar un sfert din atitudinea lui,
pentru că ii este de foarte mare folos. Însă o atitudine foarte grijulie faŃă de Bonnie, ceea ce îl face drăguŃ (sau cel puŃin cât de drăguŃ
poate fi un vampir ce bea sângele oamenilor fără pic de ezitare.) Din punct de vedere fizic, Damon este anormal de superb şi de
frumos, lucru la care ajută şi faptul că este nemuritor.
De-a lungul timpului am nominalizat multe cărŃi ca „preferata mea’’, dar cred că acest titlu îl merită cartea Sub
aceeaşi stea scrisă de John Green. A fost ciudat că nu am putut să citesc această carte în ritmul meu obişnuit. Pur şi
simplu merită ca fiecare cuvânt să fie citit cu atenŃie. Iar finalul… Aş vrea să nu existe. Să pot să trăiesc în lumea lui
Hazel pentru o eternitate.
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Cartea este despre o fată de şaisprezece ani, Hazel Grace Lancaster, bolnavă de cancer la plămâni. Hazel este exact cum ar trebui
sa fie un bolnav de cancer: are două feŃe. Prima, cea pentru tot restul lumii, faŃa curajoasă, sigură că va duce războiul contra bolii
până la sfârşit. Şi a doua – cea cunoscută doar de ea – faŃa slabă, obosită să lupte, dar care o face în continuare, deşi ştie că în curând
va părăsi lumea. Şi tocmai faptul că este conştientă că este o ,,grenadă’’ – aşa cum spune singură – o face să nu-i lase pe cei din jur
să se apropiede ea. Dar cine l-ar putea ignora pe Augustus Waters, acest fost luptător împotriva cancerului? Vă spun eu, nimeni.
Această carte este genială. Am învăŃat atât de multe despre viaŃă din ea, am învăŃat să văd lumea altfel şi să conştientizez
anumite lucruri foarte importante! O recomand fără ezitare. Am uitat să amintesc şi despre Tobe, fete şi plăcinta periculoasă de Jordan
Sonnenblick pe care am împrumutat-o aproape la toŃi colegii de la cercul de lectură.
Ca un cuvânt de încheiere, aş vrea să vă mărturisesc că am descoperit multe cărŃi incredibile prin intermediul colegilor mei la
cercul de lectură şi sper ca şi eu să le fi recomandat cărŃi pe măsură.
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„Aşa cum eu am descoperit
cărŃi minunate şi titluri pe care
nu le voi uita niciodată, sper că fiecare dintre
voi va găsi o carte de cinci stele în bibliografia
obligatorie care este privită de mulŃi cu
suspiciune şi cu neîncrederea că un român a
scris vreodată o carte bună.
Andrei Bacheş
Clasa a XI-a

„Libri muti magistri sunt.”

Am primit cu bucurie vestea că va apărea un alt număr al revistei „Animus”, iar sarcina pe care am primit-o de la doamna
profesoară de limba şi literatura română am acceptat-o ca pe-o provocare. Singura instrucŃiune primită a fost să scriu despre ultima
carte pe care am citit-o. Totuşi, în momentul în care m-am aşezat la birou, hotărât să îmi fac o listă cu toate cărŃile potrivite, mi-am
amintit de nişte vorbe aruncate de un coleg: ,, Băi, dar numai cărŃi naşpa avem la clasă!”.
Nu sunt un adevărat cunoscător al literaturii şi nici nu am pretenŃia ca lucrurile pe care eu le apreciez să fie universal iubite.
Respect libera alegere şi sunt de acord că gusturile nu se discută. În ciuda acestor principii pe care eu încerc să mi le
impun, nu mă pot opri să nu mă revolt împotriva celor din jurul meu, chiar şi a colegilor.
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Nu pot accepta opinia celui pe care îl ascult atunci când ştiu că el, de fapt, nici nu a încercat să descopere universul ascuns între
paginile cărŃii. În cazul meu, atunci când aflu titlul unei cărŃi din bibliografia obligatorie, înŃeleg faptul că este o creaŃie apreciată în
literatura română. Iar acest lucru îmi oferă încrederea că, citind cartea, timpul meu nu va fi irosit. Nu accept şi nu înŃeleg cum
putem judeca atât de uşor o carte, doar după câteva idei şi cuvinte ,,prinse” în clasă, în momente considerate plictisitoare şi în care
frunzele copacilor văzuŃi prin geam devin tot mai interesante.
Dacă nici recomandarea unui profesor de română -poate cea mai potrivită persoană care are dreptul de a recomanda o carte
bună -, nu mai are nicio greutate în alegerile noastre, atunci care este criteriul după care alegem ce citim?
Pentru noi, tinerii de astăzi, o copertă frumoasă, o campanie publicitară puternică şi o descriere de câteva rânduri pe coperta din
spate au devenit un criteriu mai important decât o recenzie bine făcută sau o recomandare din partea unui ,,cunoscător”. Pot spune
că am prieteni care se lasă cu greu convinşi să citească o carte de Marin Preda, George Călinescu sau Camil Petrescu, dar se aruncă
imediat între paginile lui Dan Brown sau ale scriitoarei Stephenie Meyer doar datorită unor ecranizări considerate de succes şi
controverselor create în jurul operelor acestora. Brusc, o carte bună nu mai este considerată interesantă. Sunt interesante doar cărŃile
şi filmele bine promovate.
Cred că trebuie să învăŃăm să facem diferenŃa între literatura de consum şi marile opere.
Aşa cum eu am descoperit cărŃi minunate şi titluri pe care nu le voi uita niciodată, sper că fiecare dintre voi va găsi o carte de
cinci stele în bibliografia obligatorie, tocmai în acea bibliografie obligatorie care este privită de mulŃi cu suspiciune şi cu
neîncrederea că un român a scris vreodată o carte bună.
Şi, pentru că am rămas dator cu recomandarea unei cărŃi, vă invit să citim împreuna Adam şi Eva de Liviu Rebreanu, o carte
propusă la Cercul de lectură ,,Animus”, o carte ce din primele pagini, se anunŃă a fi o lectură interesantă.
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„Am
terminat cartea
seara şi am
închis-o cu
gândul că mâine
mă voi gândi la
tot ce am simŃit, iar ,,mâine” m-am trezit faŃă în faŃă cu mine. Oare
ce-mi voi spune ? Ce voi afla de dincolo de mine? Mi-am trecut mâna
prin păr şi am convenit, noi două, că nu e rău să acordăm o şansă
adierii ce vine dinspre maturitate. La urma urmei... de ce nu? ...sunt
întâmplări frumoase şi pe-acolo...”
Adelina Borza
Clasa a XI-

Hotărârea de a mă înscrie în cercul de lectură a avut legătură cu nevoia mea de a mă remarca. Ceva din mine mă îndemna
spre lectură, dar eram nehotărâtă. Mi-ar fi plăcut să fac teatru pentru că mă atrăgea latura magică a spectacolului, posibilitatea
de a fi altcineva şi de a investiga personalităŃi, realităŃi, lumi., dar... am ajuns aici, printre cărŃi şi „şoricei de
bibliotecă” pentru că la mine la liceu nu se făcea teatru! La început a fost amuzant, pentru că priveam ce se întâmplă
de undeva de departe, detaşată, ca un spectator care nu vrea să se molipsească. Azi... mă distrează această
amintire...
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*
Începutul meu de cititor cu acte în regulă a fost lent şi greoi. Voiam cărŃi uşoare, cu multă acŃiune şi ,,cu poze”, cum spunem
noi. Nu puteam face legătura între rândurile scrise şi lumea ce se năştea dincolo de carte. Este un proces pe care–l înveŃi pe
parcurs , cu voinŃă şi cu iubire. Cred că este aici implicat şi un pic de noroc, pentru că ai nevoie de o iniŃiere pe care nu o poŃi
întreprinde de unul singur mereu, iar eu le-am avut pe toate: şi voinŃă, şi iubire, şi profesor care m-a înŃeles şi m-a ghidat după
regulile sinuoase ale personalităŃii mele şi, nu în cele din urmă, un cerc de lectură şi scriere.
Am început să citesc cărŃi de aventuri, unele pe care ar fi trebuit să le fi citit din gimnaziu, dar acest exerciŃiu a fost benefic
pentru că am căpătat încredere în instinctul meu de cititor. Am prezentat mereu opiniile personale după fiecare carte citită şi
faptul că acei cu care discutam nu ridicau din sprânceană când le vorbeam despre cărŃi ale copilăriei a însemnat pentru mine uşa
deschisă spre alte cărŃi. Am trecut astfel la alte genuri literare, ghidată de multe ori de prezentările colegilor care-mi deschideau
de cele mai multe ori o dorinŃă neasemuită de a citi cărŃile respective. Parcă aş fi vrut să verific dacă cele discutate de ceilalŃi erau
şi ideile mele sau dacă ceea ce spuneau ei era doar o trăire individuală. Am trăit o astfel de experienŃă atunci când Ana m-a
molipsit cu cărŃile ei. Era atât de încântată de cărŃile de factură psihologică pe care doamna profesoară le propusese în cadrul
proiectului ,,Bibliotecă la purtător”, încât îmi vorbea întruna despre ce citeşte. Nu se mai oprea. Era o revelaŃie că ceea ce citeşte
răspunde atât de clar realităŃii pe care o trăia ea. Parcă se privea într-o oglindă! Remarcasem chiar, o schimbare în atitudinea ei...
„Şi toate astea doar citind o carte”, mi-am spus mirată.
Când a venit vremea să prezinte cartea la cerc a dezlănŃuit o adevărată nebunie. Şi-a organizat intervenŃia într-un mod inedit.
A rugat doi colegi să dramatizeze câteva fragmente şi a oferit celorlalŃi fluturaşi cu citate din carte. A ilustrat apoi ce avea de
spus cu imagini simbolice. M-a copleşit, ca pe toŃi cei prezenŃi, pasiunea cu care vorbea. Voia cu orice preŃ să ne facă să ieşim din
zona noastră de confort ca să dăm frâu liber îndrăznelii din noi. Ce a urmat , a fost o descătuşare de energii ce-şi găsise parcă
mediul propice. Fiecare vorbea despre modul cum reuşeşte sau nu să se descopere, despre neîmplinirile noastre şi despre nevoia
de modele. Discutam fragmentele oferite de ea şi răstălmăceam fiecare cuvânt până căpăta viaŃă. Mi-am dat seama că nu cartea
mă interesa atunci, ci mă atrăgea discuŃia generată de ea, vulcanul ce erupea din fiecare dintre noi ca şi cum, sătui de prea plinul
din noi, simŃeam nevoia să ne răcorim. Cartea şi modul cum ne-o prezentase Ana declanşa nevoia noastră de comunicare, de a fi
ascultaŃi şi luaŃi în seamă. M-am simŃit atât de bine... La fel ca mine, mulŃi colegi voiau să ştie cum o carte poate oferi
răspunsuri la întrebări complicate şi cum o propoziŃie sau o frază sau mai multe cuvinte pot declanşa o asemenea
multitudine de reacŃii.
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Evident că am fost următoarea abonată la carte şi că am avut aşteptările mele! Evident că a fost altceva decât am aşteptat!
Voiam să citesc cartea şi toate problemele mele să se rezolve ca-n basme... Am primit în schimb un duş rece. Am învăŃat,
citind-o, că fiecare întâmplare trebuie tratată cu respect şi fără prejudecăŃi şi fără evaluări grăbite, că niciodată nu trebuie să te
grăbeşti să tragi concluzii până nu cunoşti, trăieşti, simŃi realitatea. Am putut să verific obiectivitatea câtorva opinii ale colegilor
mei care s-au situat clar pe o poziŃie mult mai matură decât a mea. Totuşi, am avut aceeaşi revelaŃie ca şiAna, pentru că fiecare
pagină pe care o întorceam mă adâncea mai mult în acel alter ego încă necunoscut mie, dorit şi hulit, prieten şi duşman.
Am terminat cartea seara şi am închis-o cu gândul că mâine mă voi gândi la tot ce am simŃit, iar ,,mâine” m-am trezit faŃă în
faŃă cu mine. Oare ce-mi voi spune ? Ce voi afla de dincolo de mine? Mi-am trecut mâna prin păr şi am convenit, noi două, că nu
e rău să acordăm o şansă adierii ce vine dinspre maturitate. La urma urmei... de ce nu? ...sunt întâmplări frumoase şi pe-acolo...
*
Revenind la cărŃile care m-au marcat în scurta mea incursiune prin lectură, trebuie să recunosc că mi-a fost tare greu. Nu
pentru că aş fi citit cărŃi fără număr, ci pentru că fiecare carte în felul ei m-a marcat. De altfel, am devenit ,,o mică şoricică”
tocmai pentru că am descoperit, spre fericirea mea, dialogul cu cărŃile.
După perioada de acomodare, cea a copilăriei în ale lecturii, am încercat să mă apropii de lecturi care să-mi deschidă alte
orizonturi. Aşa am ajuns să citesc Borges şi Marquez. Nu m-am gândit atunci că aceste lecturi vor avea un aşa impact asupra
mea. Chiar îmi amintesc, figura bosumflată pe care am făcut-o când mi s-a propus să vorbesc despre Aleph al lui Borges. Genul
scurt este reconfortant, dar eu eram pe atunci atrasă de romane şi nu voiam să-mi risipesc energia cu această carte.
Până la urmă cartea lui Borges m-a atras – recunosc – privind ilustraŃia de pe copertă, un simbol al devenirii şi misterului.
Jorge Luis Borges scrie că Aleph este „simbolul numerelor transfinite, în care întregul nu e mai mare decât partea”. Aleph este
punctul care conŃine toate punctele, punctul care oferă toate perspectivele din care poate fi contemplat universul. Cele 17
povestiri te invită să aprofundezi universul lui Borges cu oglinzi, labirinturi, vise, biblioteci infinite, cuŃitari gaucho, tigri
transparenŃi la care autorul se întoarce permanent din nevoia de a demonstra că perspectiva cititorului este cea care rescrie la
infinit acelaşi text. Literatura repetă la nesfârşit aceleaşi câteva teme, singurul lucru care se modifică fiind timpul scriiturii şi al
lecturii. Am fost fascinată de latura fantastică a povestirilor. Proza sa a fost pentru mine o aventură printre construcŃii artistice,
locuri şi personaje istorice, teme filozofice, un labirint din care doar autorul a binevoit să mă scoată.
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Aleph este un simbol al vieŃii noastre, el ajunge în toate locurile de pe pământ în acelaşi timp şi devine imun la stimulii
exteriori. În esenŃă cartea spune că, odată cu descoperirea misterului, totul devine insignifiant, îşi pierde valoarea, strălucirea. De
altfel, Borges este un pasionat codificator, lui îi place să ne plimbe prin imaginaŃia lui, să ne facă părtaşi la călătoria lui. Asta mi-a
plăcut cel mai mult: faptul că niciodată nu am putut previziona finalul şi că acesta m-a surprins de fiecare dată. Şi, am mai iubit
modul firesc în care curge scriitura lui, de aceea m-am gândit la Aleph ca la un volum de aforisme despre viaŃă, despre timp,
despre invidie, înŃelepciune şi dragoste. În ce fel m-a marcat? Am privit lumea cu mai multă atenŃie şi miracolul fiecărei clipe mia atras atenŃia. Am învăŃat să mă preŃuiesc mai mult şi să văd viaŃa mea şi a celor la care Ńin ca pe un dar pe care nu trebuie să-l
risipesc cu răutăŃi şi banalităŃi.
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„Sunt cărŃi care nu mă lasă să dorm
suficient, cărŃi care imi fac sete. Îmi
place apa şi fără ea nu aş putea trăi, aşa
şi cu lectura sau cititul. Fără cărŃi, mai
ales cele dragi mie, nu cred că aş putea fi
fericit. Setea de lectură o am, dar mai
greu e cu fratele acesta mai mic, scrisul. Pentru asta am atâtea de
învăŃat! Toate au nevoie de timp. Dacă aş reuşi să-mi fac prieten timpul,
aş fi învingător.”
Ioan Constantin
Clasa a V-a

Voi începe prin a vă împărtăşi bucuria mea. Să fiu mai concret. Anul acesta am intrat în acest minunat Cerc de Lectură. Iată ce
frumos se pot îmbina cele două: MATEMATICA prin Cerc şi LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ prin LECTURĂ!
Sunt elev în clasa a V-a, am unsprezece ani şi vreau să vă povestesc cum am ajuns cititor.
Totul a început odată cu Alfabetul. Îndată ce am desprins cititul, m-am şi refugiat în cărŃi. La început au fost cărŃi de iniŃiere,
cum le numesc eu, în special cu tematică religioasă: Filocalia pentru copii şi Biblia pentru copii, toate având ceva în comun
(dincolo de conŃinutul lor), erau atât de frumoase, atât de lucioase, cartonate şi bine ilustrate, încât m-au făcut să le îndrăgesc.
Mi-au plăcut datorită mesajului lor optimist. Eram liniştit după ce citeam câteva pagini, eram călăuzit într-un fel, paginile lor mă
învăluiau într-o lume PLINĂ DE MULT BINE. Oriunde mergeam, luam o carte cu mine. Pe măsură ce am
crescut, am început să descopăr şi alte cărŃi, minunate ŞI PLINE DE MIEZ. Mesajul lor mă rupea de realitate.
Eram fascinat şi înlănŃuit de frumuseŃea lor. Amintesc aici autorii Narniei de C.S. Lewis, Poveste fără sfârşit de
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Michael Ende, Jim Năsturel şi Momo de acelaşi autor, Poveste de Crăciun de Charles Dickens, Charlie şi Fabrica de ciocolată de Roald
Dahl şi Emil şi detectivii de Erich Kästner, George şi cheia secretă a Universului de Lucy şi Stephen Hawking. Toate acestea şi-au
lăsat amprenta în mine. Cel mai mult m-au ajutat în drumul spre şcoală. Am transformat TIMPUL MORT petrecut în maşina 311,
într-unul VIU şi extrem de PREłIOS. Sunt bucuros că am avut posibilitatea de a citi şi cumpăra atâtea cărŃi importante. Meritul
este al doamnei profesoare de Limba şi Literatura Română, un adevărat om de cultură. Tot dânsa ne-a ajutat să descoperim cât
de frumoasă este OPERA, atât din punct de vedere muzical cât şi coregrafic. Poate că în viitor voi avea şansa să citesc mai multe
despre vieŃile marilor muzicieni ai lumii, marilor regizori ai lumii, cărŃi care mă pot pregăti pentru viitor. Mi-ar plăcea să citesc
The Princess and Curdie de George MacDonald.
Pornind de la cuvintele doamnei Ana Blandiana care spunea că ,,scrisul este fratele mai mic al lecturii”, voi încerca să vă
povestesc cum ajuns cititor. Vreau să vă spun că de mic am fost un curios. Nu ştiu dacă e bine să rămân aşa, dar această
curiozitate m-a făcut să evoluez. Am dorit să devin membru al Cercului de Lectură din dorinŃa de a citi şi de a avea un bun
călăuzitor. Acest lucru înseamnă foarte mult pentru mine, mă simt angajat permanent şi mă relaxează de cele mai multe ori. Tot
ceea ce am citit până acum, m-a ajutat să stau departe de alte lucruri aparent frumoase dar păguboase. Am fost la un moment
dat nevoit să pun în balanŃă muzica şi lectura. Am ales lectura (deşi inima mea plânge şi după muzică, dar din nefericire nu mai
am suficient timp pentru muzică) şi cu ajutorul ei vreau să evoluez, să urc pe scara lui Ioan Scărarul.
Revenind la cărŃi şi la frumuseŃea lor, n-aş fi crezut că pot să am atâtea cărŃi în câteva luni. Sunt cărŃi care nu mă lasă să dorm
suficient, cărŃi care îmi fac sete. Îmi place apa şi fără ea nu aş putea trăi, aşa şi cu lectura sau cititul. Fără cărŃi, mai ales cele dragi
mie, nu cred că aş putea fi fericit. SETEA DE LECTURĂ o am, dar mai greu e cu fratele acesta mai mic, SCRISUL. Pentru asta am
atâtea de învăŃat! Toate au nevoie de timp. Dacă aş reuşi să-mi fac prieten Timpul, aş fi învingător. Pentru asta trebuie disciplină,
organizare şi multă voinŃă. Mi se pare că tot timpul sunt la limita dintre a fi în timp şi în afara lui. Mă gândesc la Micul PrinŃ şi
de-abia aştept să intru în Pulbere de stele de Neil Gaiman, să continui cu HoŃul Fulgerului de Rick Riordan şi să ajung în
Reciclopedia de Poveşti a lui Florin Bican. Oricum pentru vacanŃă am o listă impresionantă de lecturi printre care şi Minunea de R.
J. Palacio şi Emil şi cei trei gemeni de Erich Kästner. Cred că domnul Erich Kästner a avut marea plăcere de a ne reda povestiri cu
gemene şi gemeni (Secretul celor două Lotte şi Emil şi cei trei gemeni). Nici nu ştiu cum să închei, sper să nu fi fost
plictisitor.
În final, vă doresc domnilor scriitori să rezistaŃi cu bine şi să publicaŃi cât mai multe cărŃi care să ne bucure pe toŃi.
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„Ce mi-a plăcut mie foarte mult în Desenul din
covor, şi cred că am înŃeles bine, este ideea că
literatura are tainele ei pe care nu le putem descoperi.
De multe ori, există anumite secrete care e mai bine să
rămână ascunse. Literatura e valoroasă prin misterele
ei şi nu prin explicaŃiile pe care ceilalŃi i le atribuie.”
Gabriela Dumitriu
Clasa a X-a

13 noiembrie 2012
Ştii cât de mult îmi place să citesc. S-au împlinit două săptămâni de când m-am înscris în cercul de lectură. Din două în două
săptămâni, doamnele profesoare ne propun romane, texte necunoscute, pe care noi le citim iar apoi discutăm împreună pe baza lor.
Interesant, nu? E ceva unic întrucât în zilele noastre oamenii nu mai sunt la fel de interesaŃi de lectură şi par să ignore beneficiile ei.
Dar eu, am ales să citesc, să pătrund în universul ficŃional în care am senzaŃia că trăiesc mai multe vieŃi, că pot fi cine doresc. Da,
poate pare puŃin cam ciudat, dar aşa simt eu. La prima întâlnire cu membrii cercului, am citit câteva fragmente din Cititorul din
peşteră de Rui Zink, restul lecturii rămânându-ne nouă. Ajungând acasă, am lăsat tot ceea ce aveam de făcut şi am început să citesc.
Povestea băiatului care ajunge întâmplător pe o insulă în care descoperă cărŃile m-a impresionat. Personajul
principal ajunge să înŃeleagă că viaŃa nu se rezumă doar la ocuparea timpului cu activităŃi nefolositoare care,
treptat, devin plictisitoare: „ViaŃa nu înseamnă să şezi pe canapea şi să dai din degete aşteptând să apară ceva pe
ecran care să te scoată din toropeală. Bine, dacă vrem ca viaŃa să fie asta, nu va fi mai mult de atât, dar nu mi se
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pare cel mai bun mod de a ne folosi de ea. O carte ne cere să mergem noi la ea.” El începe să privească cărŃile cu alŃi ochi: „ Şi am
început să citesc câte puŃin din toate. N-am citit în toată viaŃa mea cât am citit în timpul acela – săptămâni? luni? mai mult? – pe care
l-am petrecut acolo în peştera lui Anibalector. L-am citit pe Jules Verne şi al său Ocolul pământului în 80 de zile, pe Julio Cortázar şi al
său Ocolul zilei în 80 de lumi, am citit Cei trei muşchetari şi Aventurile lui Tom Sawyer şi FraŃii Karamazov [...] ”. Pe măsură ce citeam,
ardeam de nerăbdare să aflu ce se întâmplă cu el, dacă se întoarce acasă sau rămâne pe insulă. M-am gândit mult la cuvintele lui
Anibalector: „Într-o zi, tinere şi descreierat amic, vei învăŃa că lucrurile cele mai importante în viaŃă sunt cele care nu servesc la
nimic.”
Cum adică? Cititul atunci la ce serveşte?
Băiatul începe să iubească lectura, citind operele care îi sunt recomandate : „Cititul, e ca patinatul, se învaŃă prin practică, îi
prinzi gustul tocmai exersând acest gust.” Punctul culminant a fost cel în care Anibalector este prins şi a are nevoie de ajutor. Atunci
am înŃeles că între cei doi se legase o frumoasă prietenie care avea să dureze mult timp. La întâlnirea de marŃi, am discutat despre
cărŃi şi despre ce înseamnă a citi pe baza romanului. Eu le-am propus colegilor citatul cu „lucrurile cele mai importante în viaŃă...
Am discutat mult, dar nu am ajuns la nicio soluŃie.
27 noiembrie 2012
Astăzi, în cadrul întâlnirii cercului de lectură, am învăŃat o „lecŃie de zbor” dar şi de viaŃă cu ajutorul Pescăruşului Jonathan
Livingston de Richard Bach, romanul propus de către doamnele profesoare. Tânărul pescăruş dorea să înfrângă limitele impuse şi să
dovedească adevărata putere a dorinŃei. La început, el se conformează cu regulile impuse de către stol şi-şi ascultă părinŃii, dar,
treptat, realizează că nu e suficient. Pescăruşul Jonathan Livingston, este un exemplu de urmat prin tăria şi convingerea de care dă
dovadă din momentul în care alege să-şi perfecŃioneze tehnica zborului, în defavoarea zborului orizontal destinat hranei. Încercarea
lui nu este apreciată de către ceilalŃi care îl alungă din stol şi-l consideră un răzvrătit: „Oare un pescăruş care descoperă şi urmează
un sens în viaŃă, un Ńel mai înalt, este nesăbuit?“ De când am citit acest fragment mă tot întreb: E oare greşit să-Ńi urmezi visul dacă
acesta nu este unul obişnuit sau poate încalcă regulile acceptate din obişnuinŃă de ceilalŃi? Cine poate şti răspunsul? Citind în
continuare, am aflat posibilul răspuns la întrebarea mea. Prin curajul său şi prin voinŃa sa de temut, pescăruşul reuşeşte să-şi atingă
Ńelul şi îi învaŃă pe cei care au acelaşi vis că orice ar fi, e suficient să ştii ce-Ńi doreşti şi să ai curajul să încerci. Chiar
dacă drumul e anevoios şi pare imposibil de parcurs, e suficient să-Ńi doreşti să schimbi ceva. Pentru mine acest
roman a reprezentat o modalitate de a mă stimula, de a realiza că deşi nu întotdeauna am curaj să încerc, trebuie să
fac în aşa fel încât să obŃin ceea ce visez.

19

Eu, cititorul elev, cărŃile mele…

11 decembrie 2012
În sfârşit s-a încheiat perioada tezelor! Am mai mult timp să citesc… Mi-a plăcut foarte mult întâlnirea de azi la cerc şi o aştept
cu nerăbdare pe următoarea. Încep să citesc Desenul din covor de Henry James. E noul roman propus spre lectură. E captivant, îŃi
trezeşte interesul încă din primele pagini şi Ńi-l menŃine permanent prin ambiguitatea sa şi prin dorinŃa arzătoare de a descoperi
secretul său. Încă de la început m-a impresionat ambiŃia de care tânărul critic dă dovadă pe tot parcursul acŃiunii. El profită de şansa
primită şi face o recenzie a romanului scris de către Hugh Vereker. La o petrecere, organizată după publicarea cronicii, faimosul
scriitor constată că exegeŃii nu au înŃeles adevăratul secret al romanului său şi nici motivul pentru care acesta l-a publicat.
Personajul principal, împreună cu prietenul său, George Covick, şi cu logodnica acestuia încearcă să descopere enigma. Odată cu
trecerea timpului, căutarea lor se transformă într-o obsesie, depărtându-se de adevăratul scop. Mi s-a părut destul de bizar faptul că
George moare chiar înainte de a le dezvălui prietenilor săi secretul descoperit. Peste câŃiva ani, soŃia lui, Gwendolen, îi dă de înŃeles
protagonistului că ea ar deŃine câteva informaŃii, lăsându-l pe acesta să reflecteze asupra posibilităŃii ca adevăratul mister să poată fi
dezlegat doar de către cei căsătoriŃi, uniŃi printr-un sentiment puternic. Deşi personajul principal dezvoltă câteva piste, moartea lui
Vereker, care survine într-un moment neaşteptat, nu-i permite să afle dacă ceea ce a descoperit el este în strânsă legătură cu sensul
operei. După mai multe încercări, personajul începe să-şi accepte nereuşita.
Nici n-am realizat cât de repede am terminat de citit. Abia aştept următoarea întâlnire a cercului, care se va Ńine tocmai după
vacanŃa de iarnă. Ce mi-a plăcut mie foarte mult şi cred că am înŃeles bine este ideea că literatura are tainele ei pe care nu le putem
descoperi. De multe ori, există anumite secrete care e mai bine să rămână ascunse. Literatura e valoroasă prin misterele ei şi nu prin
explicaŃiile pe care ceilalŃi i le atribuie. Romanul scris de Vereker, deŃine un secret similar cu al unui desen de pe un covor persan.
Scopul scriitorului nu a fost de a-i provoca pe critici să descopere cheia romanului. El a intenŃionat să vadă dacă tinerii critici vor şti
să discearnă importanŃa unui roman în funcŃie de misterul creat de către autor. Dintre toŃi cei implicaŃi niciunul nu a trecut de
încercarea la care i-a supus scriitorul, fiecare a dezvoltat o obsesie personală. Mă tot întreb dacă fac bine atunci când şi eu încerc să-i
descopăr misterele. Să vedem ce vor spune marŃi şi ceilalŃi.
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„Nu ştiu în ce măsură vreun slogan de promovare a lecturii îşi are
sensul atâta vreme cât el nu e rostit din suflet şi nu e
pătruns de conştiinŃa celui care îl rosteşte. Însă, ştiu bine că
lectura cărŃilor bune ne transformă în oameni valoroşi,
oameni frumoşi care să poarte în toate momentele vieŃii lor
fruntea sus şi să rostească precum Moromete: «Domnule, eu
întotdeauna am dus o viaŃă independentă!»
Lectura chiar ne asigură o viaŃă independentă!”
Stefana - Loredana Ivan
Clasa a XI-a

„Lectura îŃi dă aripi!”, „Lipsa lecturii ucide sufletul omului!”, „Lectura - terapie necesară sufletului însetat de cunoaştere!” şi alte
multe formule memorabile circulă printre elevii care, de la mic la mare, promovează lectura.
Aş putea adăuga multe altele, însă nu e nici locul, nici momentul potrivit. Pentru mulŃi acestea sunt nişte clişee verbale pe care le
utilizează pentru a obŃine o notă bună la română, pentru a creşte în ochii profesorului sau pentru a-şi arăta superioritatea faŃă de
ceilalŃi. Prea puŃini conştientizează că lectura e cu adevărat un balsam pentru suflet, că ne poate face mai buni, că ne ajută să
depăşim greutăŃile vieŃii şi ne arată o cale spre mai bine.
Aflasem cândva că fiecare carte citită joacă în viaŃa omului rolul unei chei ce ar putea deschide săli necunoscute ale
castelului său… O fi şi acesta vreun clişeu? Sau e spus chiar din suflet? Încă nu ştiu… Ceea ce ştiu este că de ceva timp
am găsit răgazul să citesc cărŃi bune. Cum am ajuns să fac asta într-o lume în care clik-ul, monitorul şi internetul
formează un triunghi din perimetrul căruia nu mai poŃi ieşi? Nimic mai simplu: am „intrat în horă” la şcoală când în
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timpul orelor de limba română profesoara ne-a prezentat activităŃile atelierului de lectură, „Prietenii cărŃii”, atelier ce a strâns în
miezul său numai prieteni adevăraŃi ai cititului.
Cam aşa am ajuns mai întâi membră în atelier, după care am devenit cititor conştiincios. Cam aşa am aflat că dialogul cu textul
îmi cere dialog în primul rând cu mine însămi, „îmi cere părerea”, iar mai departe părerea mea cere dialog cu ceilalŃi. Treptat am
realizat că cititul şi-a găsit loc în viaŃa mea ca rezultat al unei autoeducări. M-am educat, inconştient (la început) si justificat (pe
parcurs, când mi s-a „arătat” rostul ei şi m-am luminat. Iar acum, citesc „din reflex”. A fost nevoie de timp, de răbdare, de voinŃă şi
de dragoste pentru a putea deveni cititor. Lectura… lectura… lectura…. de trei ori lectura! Lectura umple goluri... E un de
refugiu… De ce refugiu? Pentru că e o cale de a ne alte preocupări nu o pot face şi e normal sa fiu îndepărta de rutina zilnică, de
stresul care ne acaparează de la o vârstă fragedă, un mijloc de a învăŃa să trăim şi altfel.
Aşadar, am devenit un cititor şi voi urma această cale până când se va inventa ceva care să mă smulgă din universul lecturii şi
mi va argumenta (cu argumente solide!) că lectura (vorba lui Moromete) „nu aduce vreun beneficiu!”. Însuşi Moromete s-a convins
pe parcurs de beneficiile pe care le aduce şcoala în viaŃa unui om, dar a fost prea orgolios şi prea bine „înfipt” în mentalitatea aceea
învechită care îi dicta că libertatea individului este asigurată de munca la câmp, de păstrarea şi transmiterea bunurilor materiale
generaŃiilor viitoare.Dar… să nu ne depărtăm prea mult cu vorba. Ce-mi place la o carte? În primul rând îmi place pentru că-mi
vorbeşte… Îmi vorbeşte despre ceilalŃi şi dacă reflectez la ceilalŃi, descopăr că îmi vorbeşte şi despre mine.
O dată ce curiozitatea şi interesul au pus stăpânire pe mine, am decis să merg mai departe şi să devin membru activ al
atelierului de lectură. Nu prea mă vedeam un participant care să lupte pentru idei, să argumenteze şi să facă diverse prezentări ale
unor cărŃi bune.Se pare că ideile mele preconcepute au dat greş căci, asistând la prima şedinŃă a atelierului de lectură, „Prietenii
cărŃii”, am descoperit de fapt că acela era locul potrivit pentru mine.
Astfel, am lăsat în urma mea cărŃile de care mă tot agăŃam până atunci şi am hotărât să mă avânt într-o necunoscută aventură
care s-a dovedit a fi una specială în cele din urmă. Am răsfoit cărŃi noi, reviste culturale. Curiozitatea mi-a fost mai întâi stârnită de
volumul coordonat de Dan C. Mihăilescu, CărŃile care ne-au făcut oameni, volum în care 19 personalităŃi contemporane îşi exprimă
opinia despre cărŃile care au reprezentat ceva special în formarea lor ca oameni şi, de ce nu, cărŃi care chiar le-au îndrumat paşii spre
viitoarea meserie ca şi în cazul lui Gabriel Liiceanu sau al Irinei Petrescu. Mi-a plăcut mult ce spune Andrei Pleşu,
intitulat în Cele 100 de cărŃi? că preferă şi admiră copiii care citesc Andersen, fraŃii Grimm, Creangă şi Ispirescu. La
rândul său, a parcurs aceleaşi etape: a citit basme, apoi Cuore, Jules Verne şi Alexandre Dumas.
Visez să mă aşez şi eu la capătul listei celor 19 personalităŃi încercând să îmi exprim şi eu opinia cu privire la
cărtile, care din punctul meu de vedere, pun bazele caracterului şi gândirii noastre. Am parcurs şi eu în drumul

22

Eu, cititorul elev, cărŃile mele…

meu de cititor cărŃile lui Ion Creangă, Mihail Sebastian, Edmondo de Amicis, Mark Twain, Jack London, Grigore Băjenaru, Mihail
Drumeş, Eminescu şi alŃii.
Dar acum aş vrea să vă vorbesc despre ultima carte citită, şi anume Ochiul căprui al dragostei noastre de Mircea Cărtărescu, carte în
care subiectele sunt diverse: de la istoria poetului Ovidiu, exilat la Tomis, la povestea fabuloasei insule Ada-Kaleh, de la dureroase
amintiri din copilărie la basme fantastice, de la mărturisiri personale la evocări ale unor scriitori dispăruŃi de curând. A fost, aşadar,
o nouă provocare care a adus cu ea şi satisfacŃia că am învăŃat lucruri noi, şi că am cunoscut oameni atraşi de lectură.
Am participat apoi la diverse concursuri şi am realizat faptul că asemenea celor din cercul din care fac parte mai sunt şi mulŃi
alŃi tineri atraşi de lectură. Un lucru îmbucurător, aş putea spune, având în vedere epoca în care trăim. Da! Existăm noi, tinerii care
preferăm in locul unor jocuri stupide pe tabletă foaia de hârtie, cartea cu acele coperŃi scrijelite de trecerea timpului, dar care,
dincolo de aspectul ei, ascunde o comoară pentru suflet. Am învăŃat de la colegii mei din cercul de lectură, „veteranii”, dacă-i pot
numi aşa, faptul că ei au descoperit uşor, uşor cum interesul de a citi li s-a amplificat pe măsură ce „se lăudau” în faŃa colegilor cu
noi şi noi universuri pe care „le vizitau” prin intermediul cărŃilor bune...
*
Dacă ar fi să trag o concluzie cu privire la modul în care am început să citesc şi să înŃeleg cele citite, consider că, în mare parte,
este meritul unor persoane care mi-au călăuzit paşii să nu rătăcesc prin imensele liste pe care le tot primeam de prin şcoala generală
şi, nu în ultimul rând, meritul atelierului de lectură şi tuturor prietenilor adevăraŃi ai cărŃilor alături de care am învăŃat că suntem
mult mai câştigaŃi dacă citim ceea ce ne place, dacă realizăm o lectură atentă şi dacă medităm la ceea ce citim.
*
Nu ştiu în ce măsură vreun slogan de promovare a lecturii îşi are sensul atâta vreme cât el nu e rostit din suflet şi nu e pătruns
de conştiinŃa celui care îl rosteşte. Însă, ştiu bine că lectura cărŃilor bune ne transformă în oameni valoroşi, oameni frumoşi care să
poarte în toate momentele vieŃii lor fruntea sus şi să rostească precum Moromete: „Domnule, eu întotdeauna am dus o viaŃă
independentă!”
Lectura chiar ne asigură o viaŃă independentă!
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„Cartea mea preferată este, pe departe,
«Fahrenheit 451» a lui Ray Bradbury. Ea
este una dintre cărŃile mele favorite deoarece
mi-a schimbat complet viziunea despre cărŃi
şi despre citit, în sine.”
Elvis Maxim
clasa a VII-a

Mă aflam în sala de aşteptare a unei redacŃii din Sibiu. Eram emoŃionat fiindcă niciodată n-am mai fost chemat să dau un
interviu. Îmi imaginam scenarii după scenarii şi dădeam replici inventate reporterului. Mă gândeam ce se va întâmpla dacă mă voi
bloca? Sau dacă voi da răspunsuri banale?
*
Deodată, o voce feminină m-a trezit din coşmarul meu:
Maxim Elvis, reporterul te aşteaptă.
Am sărit de pe scaun şi mi-am aranjat sacoul cel nou pe care tocmai îl primisem cadou de ziua mea.
PoftiŃi, d-le Maxim. LuaŃi loc pe scaunul de acolo.
MulŃumesc, dar puteŃi să îmi spuneŃi Elvis. În fond, sunt un simplu elev.
Bine, Elvis. Eşti gata să începem interviul?
Da, putem începe.
Ai emoŃii?
Am emoŃii, dar cred că mi le voi stăpâni.
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Bună ziua, Sibiu. Îl am azi lângă mine pe elevul care reprezintă Colegiul NaŃional „Gheorghe Lazăr”, Elvis Maxim. El este în
clasa a VII-a, de curând a împlinit 14 ani şi este membru al cercului de lectură din acest liceu.
Bună ziua!
Spune-ne, Elvis, ce te-a determinat să intri în cercul de lectură? Ca să iei parte la o activitate de durată şi să-Ńi sacrifici timpul
pentru ea nu este ceva ce să hotărăşti peste noapte, nu?
De fapt, ceea ce m-a împins să particip a fost, în primă instanŃă, curiozitatea. După asta, desigur au urmat dorinŃa de a citi,
cercul de prieteni format acolo, dar şi împărtăşirea ideilor despre cărŃi cu alŃii.
Cum e atmosfera acolo?
În „mica noastră comunitate” e un aer plăcut. Ne înŃelegem unii cu alŃii şi ne vorbim deschis, de parcă am fi fraŃi.
Şi cum vă planificaŃi timpul, de obicei?
Păi, în fiecare săptămână discutăm despre o carte citită de noi. Uneori chiar d-na profesoară ne recomandă cărŃi.
Ai putea să îmi spui care e cartea ta preferată?
Cartea mea preferată este, de departe, Fahrenheit 451◦ a lui Ray Bradbury. Ea este una dintre cărŃile mele favorite deoarece este
una dintre puŃinele cărŃi care mi-a schimbat complet viziunea despre cărŃi. Ea descrie cum ar arăta lumea fără cărŃi. În vremea aceea,
pompierii erau o organizaŃie de oameni care dădeau foc cărŃilor, întrucât a deŃine cărŃi era un delict. Celor ce deŃineau cărŃi le erau
arse casele şi erau arestaŃi. Interzicerea lecturii şi a cărŃilor s-a datorat ideilor celor de la conducere, cum că în cărŃi se găsesc numai
aberaŃii şi prostii ce nu au niciun sens sau rost. Personajul principal, pe nume Montag era pompier. Din curiozitate, el a luat, pe
ascuns, nişte cărŃi acasă. Datorită a două persoane, Clara şi un bătrânel, ce i-au deschis ochii şi i-au arătat ce se întâmplă, de fapt, el a
reuşit să înŃeleagă cărŃile. Acum începe urmărirea lui de către autorităŃi...
Ce te-a impresionat, în special, la această carte?
Această carte reproduce întocmai această vorbă, într-un format mai lung: „Nu ştii ce valoare are un lucru până nu îl pierzi.”
Prin intermediul acestei cărŃi, mi-am dat seama cât de urâtă ar fi lumea fără cărŃi. CărŃile sunt ideile unei persoane, trăirile ei,
transpuse pe foi. În spatele cărŃilor se ascund minŃi mari ale unor persoane, la fel ca noi, ce au făcut sacrificiul de sine, s-au
autodevorat, asemenea catoblepasului lui Mario Varga Llosa, pentru a ne încânta ochii şi minŃile cu creaŃiile lor.
Acum, spune-ne câte ceva despre tine. De exemplu, pentru că timpul merge cu paşi repezi, la ce liceu vrei să
intri?
Sincer, aş vrea să intru tot la „Gheorghe Lazăr”.
La ce profil, mai exact?
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La profilul ŞtiinŃe ale Naturii, Bilingv Engleză. Îmi pare sincer rău că profilul uman, Filologie, a fost exclus de pe lista profilelor
disponibile la „Lazăr”, fiindcă aş fi mers cu plăcere acolo.
Şi, dacă vei intra la „Lazăr”, unde îŃi urez succes să intri, vei mai participa la Atelierul de lectură pentru liceu? Nu crezi, totuşi,
că nu vei mai avea atâta timp liber?
Dacă d-na profesoară se hotărăşte să continue activitatea cu Atelierul de lectură, aş participa oricând. Din punctul meu de
vedere, orice om are destul timp liber, numai că trebuie să se organizeze astfel, încât să îl folosească într-un mod benefic pentru el.
Pentru mine întotdeauna va exista timp pentru lectură şi pentru cărŃi. Ele sunt baza culturii.
Crezi că cercul de lectură te va influenŃa sau ajuta pe viitor în a lua decizii?
Cred că acest cerc îmi deschide alte porŃi. Acest atelier îmi va oferi un avantaj mare la examenul de capacitate, şi, de ce nu, şi la
cel de Bacalaureat. Îmi place mereu să fiu în faŃa celorlalŃi şi să câştig detaşat.
Uite, Elvis, interviul nostru se apropie de sfârşit...
O, ce păcat! am spus eu cu o mare dezamăgire în voce. Acum 20 de minute mă rugam ca interviul să se sfârşească, iar acum îmi
pare rău că timpul s-a scurs. Ce bine mă simŃisem vorbind despre ideile mele cu cineva atât de înŃelegător!
Ce ai vrea să le mai transmiŃi copiilor care vor citi interviul?
Aş vrea să îi încurajez să nu se dea bătuŃi, să nu dea înapoi de la ce şi-au propus să facă în viaŃă. Le recomand să citească foarte
mult, cât mai mult posibil, şi să încerce să îşi deschidă imaginaŃia. Cititul e ca un joc, are etapele lui, şi cu bune, şi cu rele, şi cu
pierderi, şi cu câştiguri; dar când e vorba de a se termina, ai vrea ca asta să nu se întâmple niciodată.
Foarte frumos spus. Noi îŃi urăm succes în continuare, şi toate cele bune.
MulŃumesc, la fel.
*
Peste vreo săptămână, mă aflam în curtea şcolii discutănd cu colegii mei despre teza la romană. Apoi Dani, veni alergând de
după colŃ, cu ziarul din acea zi, în mână.
Ce ai acolo? întrebară toŃi, inclusiv eu, care, desigur, ca un uituc ce sunt, am uitat complet de interviu.
PriviŃi, e Elvis!
Aaaaa, era să uit, prieteni. Săptămâna trecută m-am dus dau un interviu şi...
Le-am povestit tuturor despre experienŃa mea şi toŃi au fost încântaŃi că am reprezentat şcoala într-un ziar
important. După ce a trecut prin mâna tuturor, am apucat şi eu să analizez articolul şi poza, şi, pot să spun, că a
ieşit chiar bine.
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„ÎŃi imaginezi deja ce s-a întâmplat mai departe. Citeam în fiecare zi măcar
cincizeci de pagini, iar alteori citeam poate şi mai mult de atât. Acum simŃeam din
plin lectura. Eram în cu totul alt univers, aproape nelimitat ca dimensiuni şi
durată. Ce tot spun, era grozav să citesc! Respiram laolaltă cu personajele, mă
simŃeam din nou printre ele, la fel ca în cartea cu păianjenul. Uneori mă imaginam
ca un erou alături de acestea, alteori mă gândeam cum aş fi schimbat eu acŃiunea ca
să îmi fie pe plac. Ăsta da citit!!”
Oana – Miruna MăchiŃă
Clasa a IX-a

3 iunie 2013, Sobozia
Dragă prietenă,
Ştiu că nu Ńi-am mai scris de mult timp şi aş vrea să ştii că îmi este foarte dor de tine. Ce cărŃi ai mai citit de când nu ne-am mai
scris? Sper că ai început, în sfârşit să legi o prietenie cu cartea. Cum vreau să te apropii mai mult de aceasta, îŃi scriu pentru a-Ńi
povesti un lucru pe care voiai să îl ştii de mult timp: de unde vine setea mea de lectură. Poate că ceea ce îŃi voi spune va părea puŃin
curios, dar astfel am întâlnit eu unul din cei mai credincioşi prieteni (cu excepŃia ta, bineînŃeles).
Era într-o seară de iarnă, pe timpul când începusem să scriu cuvintele de temelie ale vieŃii. Am simŃit o chemare eclatantă spre
bibliotecă. Deşi nu ştiam toate semnele fundamentale citirii, voiam să citesc singură, să simt cum aventurile vieŃii
noastre se Ńes prin cuvânt. M-am îndreptat spre bibliotecă ca şi când mă duceam spre o casă veche, uitată, în care se
afla o parte din esenŃa sufletului meu, fără să fi atins vreodată vreunul din spiritele mute ale „sanctuarului”.
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Am deschis o cărticică subŃire, cu multe desene simple, o variantă pentru copii a unui roman numit Robinson Crusoe. Citeam
fiecare literă cunoscută, încercând să desluşesc un cuvânt care să poată creiona povestea. Fiecare rând decodat din acel limbaj
misterios îmi deschidea, încet-încet, calea spre înŃelegere. Îmi dădeam seama că pot înŃelege nesprijinită ce este scris în acele obiecte
cu care nu putusem comunica deloc până atunci. CărŃile încercaseră de atâtea ori să-mi vorbească, dar eu l-am ignorat prosteşte din
neştiinŃă. Încercasem de atâtea ori să mă apropii de ele, dar nu reuşisem niciodată să le vorbesc, însă, acum, totul
începea să se schimbe: înŃelegeam limba cărŃilor. Începeau să-mi vorbească, să mă conducă în universul lor etern, infinit, în care
misterele se ascund şi Ńi se dezvăluie în acelaşi timp. Faptele cărŃii se conturau prin intermediul propriei conştiinŃe, care acum îşi
dădea seama că există cu adevărat şi că poate înŃelege tainele ascunse ale acelor obiecte care până atunci erau mute pentru mine.
Nu-i aşa că toate astea par idilice? Ei bine, doar a părut că am avut un început atât de frumos al prieteniei mele cu cartea. Aceea
a fost prima şi singura mea dorinŃă de a citi din proprie iniŃiativă din cei trei ani care au urmat până la adevăratul început. De fapt,
de abia acum poŃi începe să citeşti cu adevărat această scrisoare.
Primul capitol
Ca orice fetiŃă de opt ani, citeam din obligaŃie bibliografia şcolară. Şi acum râd când îmi aduc aminte cum în fiecare zi a vacanŃei
de vară mă „luptam” cu nici cinci pagini dintr-o povestioară scurtă ce părea a nu se mai termina. Verificam câte pagini mai am de
citit după câteva rânduri şi niciodată nu deveneau mai puŃine ca atunci când eram cu zece rânduri mai sus. Nu-i aşa că e un început
frumos? Îmi aduc aminte că atunci când mama mi-a spus că am de citit douăsprezece pagini (da, erau nici mai mult, nici mai puŃin
de douăsprezece şi încă Ńin minte asta) m-a întrebat câte pagini vreau să citesc pe zi ca să pot termina repede cartea. Răspunsul meu
a fost scurt: „Una, iar în douăsprezece zile termin de citit.”. S-a supărat pe mine şi ca s-o mulŃumesc am citi povestea în două zile.
Nu vedeam în carte nimic interesant. Ce era o carte, până la urmă? Nişte pagini cu multe rânduri pline cu „puricei” pe care până la
urmă reuşisem cu chiu, cu vai să îi învăŃ după ce mama a alergat după mine prin curte ca să scriu cinci rânduri (da, şi aici ştiu sigur
că erau cinci. Probabil că cinci şi doisprezece au fost numerele micului meu „Bildungsroman”.). Sau poate doar exagerez. Nu
vedeam nimic ce ar fi putut să mă atragă în cărŃi. Nu aveau poze, nu scoteau sunete, nu puteam să vorbesc sau să mă joc împreună
cu ele. Era mult mai distractiv să mă joc afară sau cu păpuşile. Cam aşa gândeşte orice copil. CărŃile frumoase sunt cele pe care Ńi le
citesc cei mari şi sunt colorate. Scriind aceste rânduri, încep să râd amintindu-mi acest început banal al tot ceea ce
înseamnă cartea şi universul său infinit.
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Capitolul al doilea
Pentru că am început un nou capitol, probabil te aştepŃi ca acum să aibă loc momentul în care am început să mă apropii de carte.
Însă te înşeli. Ce-i drept, am început să citesc ceva mai multe pagini pe zi, dar o făceam tot din obligaŃie. Lucrurile au continuat aşa
până când a început...
Capitolul al treilea
Deşi aş vrea să mai menŃin aşteptarea ta, trebuie să trec şi la clipa care mi-a schimbat existenŃa. Într-o zi am mers la o librărie cu
mama, căreia îi plăcea întotdeauna să meargă acolo. Şi mie, dar nu mă prea uitam la cărŃile care „îmi trebuiau pentru la şcoală” (aşa
cum spuneau toŃi cei din jurul meu), ci la jucării, eventual cărŃi a căror copertă mă atrăgea, dar pe care le închideam curând după
deschidere. Nu mai Ńin minte cum şi ce s-a întâmplat, dar ştiu doar că vânzătoarea mi-a recomandat să citesc o carte subŃirică,
albastră, cu o fetiŃă şi un porc pe copertă. Aş putea spune că mama a întrebat-o pe vânzătoare dacă e potrivită pentru un copil, dar,
cum nu mai îmi amintesc, prefer să las aici un spaŃiu gol decât să îl umplu cu lucruri despre care nu sunt sigură că s-au întâmplat.
Acea carte se numea Pânza lui Charlotte şi era scrisă de E.B. White. Am aflat mai târziu că după carte se făcuse şi un film, devenit
cunoscut la scurtă vreme după lansare. Nu pot descrie cât de mult a putut să îmi placă cartea. În sfârşit, marea minune s-a
întâmplat: nu mai citeam din obligaŃie. Mă şi imaginam printre fetiŃa, porcul şi păianjenul din carte. Citind, mă simŃeam în
interiorul poveştii. Trăiam fiecare cuvinŃel citit. AcŃiunea se Ńesea uşor, asemeni pânzei păianjenului Charlotte. În acea cărticică
(atunci nu o numeam astfel, însă acum mi se pare micuŃă) era tot universul meu. Mi-a plăcut atât de mult, încât peste ceva timp am
citi-o din nou şi am plâns la finalul trist, deşi îl cunoşteam deja. Văzându-mă citind cu atâta bucurie, nimeni nu ar fi crezut că, în
urmă cu câteva luni, citeam doar „porŃia” bine stabilită şi că mă uitam la o carte de o sută de pagini ca la un ceaslov. Însă citind
Pânza lui Charlotte, o sută de pagini au devenit mult prea puŃine. Cred că eşti tare curioasă ce carte o fi asta de m-a făcut să devin
atât de lacomă după lectură.
Capitolul al patrulea
Nu-i aşa că te gândeşti câte capitole o avea oare povestea mea? Nu are un final. Încă. Şi sper să nu aibă loc prea
curând. Aşadar, am trecut la un alt capitol din viaŃa mea de cititor. După ce am citit cartea cu păianjenul, m-am dus
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din nou la librărie, unde am întrebat-o pe vânzătoare ce cărŃi mai are de acelaşi autor. Nu avea, din păcate, dar mi-a arătat Copiii
lămpii fermecate de P.B. Kerr. Atât mi-a trebuit. Când am văzut atâtea volume cu atâtea pagini mi-am zis „În sfârşit, o CARTE
MAAARE de care nu o să mă mai satur.”. Eram încă dezamăgită de numărul miiiic de pagini al Pânzei lui Charlotte, cu care nu
apucasem decât să îmi stârnesc interesul pentru lectură. Iar acum...
Capitolul al cincelea
ÎŃi imaginezi deja ce s-a întâmplat mai departe. Citeam în fiecare zi măcar cincizeci de pagini, iar alteori citeam poate şi mai mult
de atât. Acum simŃeam din plin lectura. Eram în cu totul alt univers, aproape nelimitat ca dimensiuni şi durată. Ce tot spun, era
grozav să citesc! Respiram laolaltă cu personajele, mă simŃeam din nou printre ele, la fel ca în cartea cu păianjenul. Uneori mă
imaginam ca un erou alături de acestea, alteori mă gândeam cum aş fi schimbat eu acŃiunea ca să îmi fie pe plac. Ăsta da citit!
Capitolul al...
...am înŃeles, am înŃeles, nu mai scriu. Ştiu că nu mai ai răbdare şi vrei să vezi şi tu ce e cu Pânza lui Charlotte, aşa că acum, că team adus la porŃile unei alte lumi, te las să o descoperi chiar tu. Gata, ajunge cu „teoria” şi treci în librărie. Aruncă-te in vâltoarea
necunoscutului. Te aşteaptă...
Pe curând!
Un şoarece de bibliotecă
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„Sper să nu-Ńi pierzi plăcerea de a citi. Sper să nu te abŃii vreodată din
a trece printr-o librărie, sau bibliotecă, sau anticariat. Sper să continui să
citeşti ceea ce îŃi place şi ceea ce vrei şi apoi să vorbeşti despre ceea ce ai citit
cu la fel de multă pasiune ca atunci când ai citit. Sper să găseşti mereu
cărŃi care să-Ńi placă şi oameni cu care să vorbeşti despre ele. Sper să
reuşeşti să schimbi părerea cuiva despre o carte sau să determini pe cineva
să-şi găsească cartea preferată. Sper să-i încurajezi şi pe alŃii să citească.
Sper să descoperi cartea pe care să o citeşti de zece, de o sută de ori, asta
dacă nu am făcut-o deja.”
Cristina
Cristina Plăeşu
Clasa a XI-a

Dacă citeşti prezenta scrisoare înseamnă că au trecut cel puŃin 10 ani de când am scris-o.
Am să încep prin a-Ńi explica de ce scriu o scrisoare şi de ce Ńi-o scriu Ńie. În ultima perioadă am fost cuprinsă de o febră a cititului
şi am citit mult, mi-am doborât cu mult recordul de trei cărŃi pe lună. De ce-Ńi scriu Ńie, viitoare eu? Pentru că acum am descoperit
cărŃi care m-au marcat, cărŃi care mi-au plăcut şi din care, zic eu, am învăŃat ceva, sau măcar prin intermediul cărora
am trăit nişte experienŃe deosebite. Vreau acum să-Ńi povestesc despre aceste cărŃi ca tu, apoi, să decizi dacă au avut
cu adevărat impactul pe care mă aşteptam să-l aibă în viaŃa de zi cu zi, dacă încă mai crezi în aceleaşi lucruri sau dacă
încă îŃi mai plac cărŃile respective.
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Vreau să-Ńi povestesc întâi de toate de Shōgun. Exemplarul de trei volume se afla de mult în bibliotecă şi nu aveam nici un gând
să mă apuc de el. Probabil lipsa lecturii din ultima lună sau sugestia profesorului de istorie m-au făcut să mă apuc de ea. Dar odată
ce am început să citesc, nici că am mai putut să pun cartea jos din mână. Mi-a plăcut atât de mult, încât am plâns de ciudă că am
terminat-o aşa repede şi nu am mai amânat sfârşitul. N-am să te obosesc cu detalii despre acŃiune sau care a fost momentul meu
preferat şi nici nu cred că are rost să mai vorbesc despre câte lucruri am învăŃat despre Japonia, cunoştinŃe ce mergeau mână-n
mână cu lecŃiile la istorie. Iertare, rogu-te (de câte ori n-am citit sintagma asta!), dar nu mă simt capabilă să vorbesc despre tot ce
înseamnă civilizaŃia japoneză, cu toate obiceiurile minuŃioase şi cu o mentalitate atât de diferită de a noastră! Pot doar să mă
minunez şi să exclam cu multă admiraŃie: câtă tărie de caracter puteau avea japonezii! Cât de uşor se împăcau ei cu evenimentele! În
fond, karma, neh? Mi-aş dori să pot şi eu să spun cuvintele acestea şi apoi să trec peste orice cu zâmbetul pe buze! Am învăŃat de la
Anjin-san că nu e imposibil să te schimbi şi că oamenii sunt atât de maleabili, dacă îi manipulezi puŃin! Acum spune-mi, mai vrei să
poŃi să creezi cele opt ziduri în jurul tău, aşa cum fac japonezii încât ei nu aud nimic prin pereŃii atât de subŃiri ai caselor lor? Mai
vrei să îŃi testezi
limitele curajului şi să vezi dacă ai fi în stare să procedezi cu sânge rece, ca Yabu, de exemplu, într-o situaŃie de criză? Ah, şi te-ai
uitat şi la film? Cum apreciezi în comparaŃie cele două forme de artă?
Acum am să-Ńi vorbesc despre Plânsul lui Nietzsche a lui Irvin Yalom. Momentan este cartea mea preferată şi mi-a deschis apetitul
pentru psihologie şi filosofie. De când am citit cartea, am citit de asemenea şi Amurgul idolilor de Nietzsche şi urmează să termin
Despre vis de Freud. Sper că ai citit până la urmă Omenesc, prea omenesc! Acum, legat de carte. Îmi amintesc că am cumpărat-o de la
un târg de carte şi numele lui Nietzsche a fost cel care m-a făcut să înşfac cartea de pe raft cu lăcomie, iar descrierea de pe copertă ce
menŃiona Sigmund Freud, Joseph Breuer, mentorul lui Freud şi unul dintre întemeietorii psihoterapiei, Lou Andreas-Salomé, muza capricioasa
a lui Nietzsche şi Viena la sfârşitul secolului XIX, m-a făcut atât de curioasă încât imediat ce am ajuns acasă am început să citesc. Cele
trei mari teme, triunghiul amoros Fritz-Lou-Paul ce îl afectează pe filosof, visele lui Breuer şi weltanschauung-ul, concepŃia
metafizică bazată pe filosofia germană, a lui Lou, mi s-au părut extrem de interesante şi mi-a plăcut teribil faptul că au fost cuprinse
toate într-o singură carte, limbajul neîngreunând experienŃa lecturii, care este, astfel, una plăcută.
ŞtiŃi care este întrebarea reală pentru un gânditor? (Nu aşteptă răspuns.) Întrebarea reală este: Cât adevăr pot suporta.”.
Chiar sunt curioasă tu ce părere ai despre cartea asta. I-ai mai da 5 stele din 5? Sau ai descoperit una mai bună? Ai mai citit până
la urmă şi altă operă de-a lui Yalom?
Că veni vorba de plăcerea de a citi, mă simt obligată să-Ńi vorbesc despre Valurile Virginiei Woolf. Este una
dintre cele mai deosebite cărŃi pe care le-am citit până acum şi m-a impresionat profund. Însă a fost cartea pe care
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am citit-o cel mai greu, în ciuda dimensiunilor reduse şi a faptului că mi-a plăcut. Ştiu că am început să o citesc fiindcă am fost
atrasă atât de conŃinut, cât şi de formă. Marile teme care o străbat, relaŃia dintre individ şi societate, drumul dificil al descoperirii de
sine, singurătatea, moartea, sunt expuse sub forma monologurilor celor şase personaje principale: Bernard, Susan, Rhoda, Neville,
Jinny şi Louis, întrerupte de pasaje descriptive ale mării şi plajei atât de veridice, încât parcă simŃeam şi eu briza mării. Citind cartea,
m-am simŃit ca la o piesă de teatru unde actorii stau toŃi în linie, ies pe rând în faŃă şi îşi expun monologul cu mişcări grave, voce
domoală şi mimică discretă. Poate din această cauză am citit cartea aşa greu. A fost ceva inedit pentru mine şi, ca un paradox, pe cât
de greu am terminat-o, pe atât de mult mi-a plăcut. Chiar îmi amintesc că atunci când citeam realizam cât de frumos sunt îmbinate
cuvintele şi cât de poetică pare viaŃa. „Am simŃit mersul grabnic al cetelor de oameni în căutarea civilizaŃiei, ca stolurile de păsări călătoare
zburând mereu în căutarea verii.” Şi mai ştiu că mi-am propus să o recitesc, mi se pare că ar fi genul de carte care la fiecare lectură
descoperă câte ceva nou cititorului. Ai recitit-o? Ce mai crezi despre ea? Cred că o să-Ńi placă la fel de mult.
De curând am citit Şuncă pe pâine de Charles Bukowski. Mi s-a părut surprinzător cât de răi pot fi copiii, nu le trebuie decât un
motiv să fie răi cu tine, şi ei or s-o facă. Iar pentru Henry, faptul că părinŃii lui şi-au pierdut serviciul, fenomen comun printre
familiile mijlocii din America în plină criză, faptul că nu era un elev strălucit, ba nici măcar mediocru, aspectul fizic, care odată cu
pubertatea se înrăutăŃeşte, şi persoanele cu care stătea, nici ele prea răsărite, erau motivele pentru care adoptase o atitudine
antisocială. „Eram în continuare dur, însă lucrurile nu mai stăteau la fel. A trebuit să mă retrag. Priveam oamenii de departe, era ca o scenă de
teatru. Numai că ei erau pe scenă, iar eu eram un public format dintr-un singur om.”
Apoi am citit …Să ucizi o pasăre cântătoare de Harper Lee. Mi-a plăcut atât lecŃia de istorie primită cât şi cea despre viaŃă. Am
cunoscut astfel societatea americanilor din Sud, cu amintirea proaspătă a războiului de secesiune, în aceeaşi Americă măcinată de
Marea Criză, dar şi de rasism. Am descoperit cât de greu poate fi influenŃat omul să-şi schimbe părerea despre o clasă socială, sau
despre oameni, în general. Mă refer atât la Tom Robinson şi faptul că a fost folosit ca Ńap ispăşitor pentru relaŃiile defectuoase dintre
membrii familiei Ewell, cât şi la Jim şi doamna Dubois. Trebuie neapărat să menŃionez cât de mult mi-a plăcut discursul lui Atticus
de dinainte de proclamarea sentinŃei despre egalitate. Oare iluminiştii secolelor XVII-XIX ar fi de acord cu cele susŃinute? Tu ai mai
multă experienŃă de viaŃă decât mine, ce crezi? În societatea din zilele tale cum e înŃeleasă egalitatea? Mai există rasism? Bănuiesc că
da. Dar mai e atât de puternic, cât să motiveze condamnări în ciuda nevinovăŃiei?
Chiar sunt curioasă de cum va arăta lumea peste 10, peste 20, peste 50 de ani. Îmi amintesc de Bufoniada lui Kurt
Vonnegut. Mi-ar plăcea să fiu regină a New-York-ului. Sau nu, mai degrabă a Alaskăi. ÎŃi mai aminteşti Copila de zăpadă
de Eowyn Ivey? Ai citit-o iarna trecută, cu o cană de ciocolată caldă în mână şi o felie de cozonac alături ce se alăturau
basmului devenit realitate, Alaskăi înzăpezite şi frigului din carte cât şi din afara ei.
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Sper să nu-Ńi pierzi plăcerea de a citi. Sper să nu te abŃii vreodată din a trece printr-o librărie, sau bibliotecă, sau anticariat. Sper
să continui să citeşti ceea ce îŃi place şi ceea ce vrei şi apoi să vorbeşti despre ceea ce ai citit cu la fel de multă pasiune ca atunci când
ai citit. Sper să găseşti mereu cărŃi care să-Ńi placă şi oameni cu care să vorbeşti despre ele. Sper să reuşeşti să schimbi părerea cuiva
despre o carte sau să determini pe cineva să-şi găsească cartea preferată. Sper să-i încurajezi şi pe alŃii să citească. Sper să descoperi
cartea pe care să o citeşti de zece, de o sută de ori, asta dacă nu am făcut-o deja.
Cu drag,
Eu cea din prezent
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„W. Somerset Maugham spune că «A căpăta obiceiul de a citi înseamnă aŃi crea un refugiu personal faŃă de toate nenorocirile lumii», ceea ce în
opinia mea este adevărat. Atunci când citim ne aflăm într-o altă lume,
unde grijile, nevoile şi tot ce ne nelinişteşte dispare, ca şi când citind am
activa un scut care are rolul de a ne proteja de orice este rău.”
Elena Rădoi
Clasa a XI-a

De ce citesc? Pentru că există un cal înaripat care te ajută să atingi locuri unde e imposibil de ajuns
Încep prin a mărturisi că cititul nu a fost mereu una din ocupaŃiile mele preferate. Când eram mică nu îmi plăcea deloc faptul că
mama mă obliga să citesc; îmi amintesc şi acum că îmi închidea televizorul şi îmi spunea că e timpul pentru carte, urma ora de citit.
Deşi nu eram o împătimită a lecturii, îmi plăcea felul în care bunicul meu îmi recita poezii, mă fascina faptul că le spunea ca şi
când ar fi simŃit fiecare cuvânt în parte. Ce-i drept, nu eram la vârsta la care să înŃeleg întreg conŃinutul acestora, dar îmi plăcea să îl
ascult ori de câte ori aveam ocazia pentru că avea un dar, recita şi povestea atât de plăcut, ca şi cum m-ar fi atras într-o vrajă.
Crescând, am început să realizez că ora de citit, aceea care înainte îmi părea un chin, m-a ajutat mult. Nu mai Ńineam
minte, la un moment dat, decât titlurile câtorva cărŃi, citindu-le fără interes, pierdusem aproape întreg conŃinutul lor.
Am decis atunci să le reiau şi am început să mă identific cu diverse personaje, să mă regăsesc în diverse stări şi astfel să
observ ce sentiment plăcut îmi oferea lectura.
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Am cunoscut acum câŃiva ani o persoană foarte importantă în momentul de faŃă în viaŃa mea, cu care, din fericire, împart
pasiunea de a citi. La început ne povesteam unul altuia ce ne-a impresionat dintr-o anumită carte, apoi decideam ce să citim, era ca
un concurs: cine termina primul câştiga dreptul de a prezenta subiectul şi de a-şi exprima ideile. Mai apoi am început să facem
schimb de cărŃi, nu cred să mai fi întâlnit un sentiment atât de plăcut ca momentele în care citeam cărŃile şi mai găseam, din când în
când, câte o însemnare, un pasaj pe care îl reluam de atâtea ori până când credeam că am găsit şi eu înŃelesurile la care se gândise cel
ce însemnase pasajul. Deşi se spune că lectura e un act prin excelenŃă individual, pentru mine devenea unul împărtăşit.
Am avut pe parcursul anilor de şcoală - am şi în prezent - profesori care, în afară de lecturile obligatorii, mi-au arătat şi altceva,
care mi-au împrumutat şi recomandat cărŃi. În felul acesta dragostea mea pentru citit a fost hrănită de cei din jurul meu cu o vorbă,
cu un sfat sau prin simplul fapt că au crezut în mine, m-au făcut să vreau mai mult, să îmi dovedesc mie că pot.
Nu aş putea să înşir toate motivele pentru care ofer cărŃilor o mare parte a timpului meu; sunt multe şi diverse. Citesc pentru că
asta îmi oferă libertate şi mă detaşează de lumea în care trăiesc, pentru că evadez într-un spaŃiu doar al meu, unde cunosc personaje,
unde trăiesc fiecare clipă ca şi când viaŃa lor ar fi viaŃa mea. W. Somerset Maugham spune că „A căpăta obiceiul de a citi înseamnă
a-Ńi crea un refugiu personal faŃă de toate nenorocirile lumii”, ceea ce în opinia mea este adevărat. Atunci când citim ne aflăm într-o
altă lume, unde grijile, nevoile şi tot ce ne nelinişteşte dispare, ca şi când citind am activa un scut care are rolul de a ne proteja de
orice este rău.
Citesc pentru că ştiu că mă ajută, îmi dezvoltă gândirea, imaginaŃia, vocabularul. Am descoperit că atunci când îmi propun să
scriu un eseu, o compunere, ideile încep să vină de la sine, să se aştearnă pe foaie mult mai repede şi într-un mod mai elegant.
Îmi place ca atunci când citesc să nu mă distragă nimic. Am învăŃat să îmi focalizez atenŃia şi pot citi în autobuz, în pauze,
ignorând aproape tot ce este în jurul meu.
Mi-aş dori tare mult să mă implic în diverse activităŃi culturale, să particip la târguri de carte sau, de ce nu, să am onoarea de a
cunoaşte scriitori. Am realizat că obişnuiam să privesc lumea în doar câteva culori, iar citind, un paravan s-a ridicat treptat din faŃa
ochilor mei şi am văzut mult mai multe decât realizasem că există. Fiecare carte pe care o citesc e încă o treaptă pe scara vieŃii. În
opinia mea, este o diferenŃă foarte importantă între un om care citeşte şi ceilalŃi, cei cărora cartea le este străină.
Am început relativ timid să citesc cu adevărat, nu foarte mult iniŃial. Dar văzând cum cartea mă îmbogăŃeşte, îmi şlefuieşte
personalitatea, am ajuns să nu las nici măcar o zi fără să mă apropii de o pagină, de câteva paragrafe. M-a cucerit Octavian Paler, am
descoperit în autoportretul lui într-o oglindă spartă, piese din ceea ce aş vrea să fie portretul meu cultural cândva. Îmi
caut mai degrabă modelele în cărŃi, decât pe stradă.
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Iubesc mirosul cărŃilor vechi pe paginile cărora timpul a lăsat urme vizibile. Atunci când citesc îmi place mai mult să dau pagină
cu pagină decât să apăs pe un buton. Nu aş vedea nici desuetă, nici neobişnuită opŃiunea de a citi o carte într-un parc; nu mă
intimidează cei care aleg să îşi folosească telefonul minute şi ore în şir, pe o bancă, în absenŃa sau în prezenŃa altor persoane. Poate
spiritul meu conservator este un ecou al secolului XIX, aşa cum îl înfăŃişează Ioana Pârvulescu, atât de convingător încât adesea miaş dori o rătăcire în intimitatea lui, o vacanŃă în care viaŃa începe vineri, iar viitorul începe luni.
Nu cred că ar putea exista ceva care să mă determine să renunŃ la citit, nici măcar curgerea vremii. Până acum, cartea e singura
care a reuşit să mă Ńină trează o noapte întreagă, să mă facă să simt bucurie şi tristeŃe în acelaşi timp şi a născut în mine atât de multe
emoŃii, încât am rămas uimită de cât înŃeles poate să existe în câteva cuvinte.
Toate aceste trăiri m-au transformat într-o persoană care iubeşte cărŃile, aşa încât mă regăsesc în cuvintele lui Nicolae Manolescu
din Cititul şi scrisul: ,,mă număr printre cei care nu pot trăi fără cărŃi. Sunt un vicios al lecturii. Am nevoie să citesc aşa cum am
nevoie să mănânc şi să beau. Hrana pe care mi-o oferă lectura îmi este la fel de indispensabilă ca şi aceea materială. Resimt fiecare zi
fără o carte ca pe o zi pierdută”.
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„Deşi niciun personaj nu m-a privit direct în ochi, e
posibil să-mi fi simŃit, totuşi, prezenŃa, să-mi fi auzit
respiraŃia şi să-şi fi dat seama că sunt acolo, undeva, în
umbră. Mă macină gândul că, simŃindu-mă aproape, ele
şi-au schimbat intenŃiile, şi-au întrerupt şirul
gândurilor, şi-au schimbat atitudinile, percepŃiile, s-au
cenzurat, poate fără să vrea. Sau poate că eu însămi sunt
personajul unei cărŃi, gata să fiu descoperită.”
Diana Soare
Clasa a IX-a

Asemenea multor adolescenŃi de vârsta mea, atunci când mă uit în urmă, la anii când totul se rezuma la joaca de pe stradă, din
faŃa casei, şi la delicioasele corcoduşe pe care noi, copiii, le mâncam înainte ca ele să se coacă, îmi vine automat în minte coperta
primului volum din celebra serie Harry Potter, scrisă de J.K. Rowling. Povestea micului băiat persecutat de ceea ce i-a mai rămas din
familie şi care se dovedeste a fi cel mai important vrăjitor al tuturor timpurilor m-a prins încă din primele pagini. E una din
amintirile acelea pe care le păstrezi ani şi ani într-un colŃişor bine ascuns al sufetului şi pe care le răsfoieşti din când
în când şi, cu fiecare răsfoire, îŃi dai seama că totul e din ce în ce mai înceŃoşat: sora mea mai mare stătea întinsă pe
pat, cu nasul într-o carte, cufundată în linişte. Eu nu îndrăzneam să scot un sunet. Ea zâmbea la răstimpuri.
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Curiozitatea mea era nemărginită şi am rugat-o, sfios, temându-mă să nu o deranjez prea tare, să citească cu voce tare. A zâmbit, s-a
întors spre mine şi, după ce mi-a rezumat cum bătrânul Dumbledore, profesoara McGonagall şi semi-uriaşul Hagrid au lăsat un
copil pe treptele casei familiei Dursley, cum băieŃelul a crescut şi, în sfârşit, a ajuns să primească scrisori de la bufniŃe. A început să
citească cu voce tare. De aici, ceaŃa învăluie şi mai tare ca până acum amintirea asta de demult. Nu mai ştiu ce şi cât am ascultat, dar
ştiu că nu m-am lăsat până când nu am citit de una singură toate cele şapte volume.
*
Anii s-au scurs, exact aşa cum se scurge nisipul în clepsidră atunci când o întorci, şi pofta mea de lectură a scăzut, încetul cu
încetul. A scăzut pentru că nu mai găseam nimic aşa de interesant ca aventura micului vrăjitor. Pentru că nimeni în afară de Harry
nu putea să mă facă să visez la aşa de multe lucruri care până atunci îmi păreau imposibile. Nu numai o dată m-am imaginat
zburând alături de el pe faimosul lui Nimbus 2000 şi, mai târziu, pe Fulger. A scăzut pentru că, odată cu trecerea timpului, am ajuns
la concluzia că ceea ce se întâmplă în cărŃi nu se aplică în viaŃa reală: în zadar am aşteptat, în noaptea când am împlinit unsprezece
ani, o scrisoare de la directorul Şcolii de magie, farmece şi vrăjitorii.
Am mai citit câteva cărŃi şi în următorii ani. CărŃi din acelea pe care eşti obligat să le citeşti şi care te plictisesc, te irită, care nu te
impresionează cu nimic, pe care abia le termini, peste ale căror pagini treci privindu-le fără să vezi nimic, de fapt. Spre surprinderea
mea, însă, o astfel de carte e cea care mi-a oferit oportunitatea de a cunoaşte unul din personajele mele preferate. E vorba de
Romanul adolescentului miop de Mircea Eliade. Pe parcursul mai multor luni, chiar m-am chinuit să citesc câteva pagini, asta până
când am întâlnit-o pe Nonora. La scurt timp după apariŃia ei, am luat romanul de la început şi l-am citit pe nerăsuflate, aşa cum
citisem odată Harry Potter. Ceea ce m-a impresionat iremediabil a fost scena din gară, când tânărul Eliade o muşcă pe Nonora de
buză. Fără a arăta cât de mult a fost luată prin surprindere, fără a trăda agitaŃia care a cuprins-o odată cu gestul tânărului, Nonora
îşi acoperă urma muşcăturii şi continuă să vorbească. Asta m-a făcut să nu mă mai satur de tânăra aceasta cu o personalitate atât cu
puternică, dar care, totuşi, era atât de slabă şi de vulnerabilă.
După Romanul adolescentului miop a urmat din nou o pauză în ceea ce priveşte pofta mea de lectură. Asta până când sora mea a
venit acasă cu o nouă carte: Extrem de tare şi incredibil de aproape de Jonathan Safran Foer. Era o carte cu copertă roşie, împrumutată
de undeva, care se vedea că trecuse prin multe mâini, care probabil că străbătuse un drum destul de întortocheat până să ajungă în
ghiozdanul surorii mele. După felul cum o citea, nu părea a fi una din acele cărŃi pe care le citeşti când ai timp să stai
şi să leneveşti în pat, închis în tine, înconjurat de gânduri. Zilele acelea, peste tot pe unde mă uitam vedeam cartea lui
Foer: pe noptieră, pe pat, pe bufet, pe maşina de spălat, în faŃa televizorului, pe jos, pe birou, pe bancheta din spate a
maşinii, în cuier, lângă aragaz, sub pisică, pe tastatura calculatorului... absolut peste tot. Începuse să mă macine rău
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întrebările legate de ceea ce se ascunde între paginile cu scris mărunt şi înghesuit, aşa că, într-o după-amiază, când sora mea
dormea, am luat cartea şi am început să citesc. Nu m-am oprit nici măcar atunci când a început să mi se împăienjenească privirea, şi
asta pentru că ştiam că nu voi mai putea trăi în realitate până când n-o să aflu deznodământul poveştii lui Oskar. Când sora mea s-a
trezit, am încheiat de citit ultima pagină a cărŃii.
Câteva zile după aceea, Oskar alerga peste tot prin oraş, cu Scurtă istorie a timpului sub braŃ şi cu o tamburină în mână. Şi, astfel,
văzând că oamenii nu sunt extraordinari pentru că aşa le-a fost scris de vreo profeŃie prăfuită, ci pentru cum gândesc, am reînceput
să citesc. Maitreyi, Oraşul cu salcâmi, Jocul lui Ender, Împreună, Domnişoara Christina, Idiotul, Accidentul, De veghe în lanul de secară,
Cititorul sunt doar căteva dintre cărŃilepe care ştiu că nu le voi uita.
Nu sunt multe cele care au făcut o impresie cu adevărat puternică asupra mea, aşa ca Harry Potter şi Extrem de tare şi incredibil de
aproape, dar titlurile lor merită înşirate aici. Şi nu doar înşirate, ci şi retrăite. Una din aceste cărŃi este Lolita de Vladimir Nabokov. Sau spus atât de multe lucruri despre această carte, încât eu nu ştiu ce aş putea adăuga. Până şi exclamaŃia „E cu adevărat minunată!”
care îmi vine în minte atunci când mă gândesc la Lolita mi se pare că nu exprimă nimic. Întrebată cum mi s-a părut, nu am ştiut ce să
spun. Primul lucru care mi-a venit în gând este faptul că mi-a plăcut la nebunie cum Charlotte era, de fapt, Lolita însăşi şi cum
nimfeta era, de fapt, Annabel.
O altă carte care m-a lăsat fără cuvinte a fost Fight club de Chuck Palahniuk. Deşi văzusem deja filmul de mai multe ori şi ştiam
deznodământul poveştii, cartea m-a smuls din lumea în care trăisem până atunci. Fight club mi-a deschis ochii aşa cum nicio altă
carte nu a mai făcut-o. Au trecut câŃiva ani de când citisem Extrem de tare şi incredibil de aproape până când mi-a căzut în mână o altă
carte de-ale lui Foer, Totul este iluminat. E una din puŃinele cărŃi care m-au făcut să râd cu lacrimi, dar şi să plâng cu hohote. De când
am citit-o, am „adoptat-o” pe Sammy Davis Junior Junior, pentru că o văd adesea lovindu-se de uşi sau alunecând pe gresia
bucătăriei mele, de multe ori făcându-mă să mă împiedic.
Am fost martora vieŃilor tuturor cărŃilor care au trecut prin mâinile mele. Dacă s-ar fi oprit un pic din agitaŃia în care erau prinse
personajele cărŃilor citite m-ar fi putut vedea cum stau şi mă uit la ele, cum le studiez chipurile, mimica, gesturile, tresăririle, m-ar fi
simŃit explorându-le gândurile. M-ar fi văzut cum stau calmă într-un fotoliu pufos din colŃul camerei, rezemată de bibliotecă, pe
scaun, în autobuz. Deşi niciun personaj nu m-a privit direct în ochi, e posibil să-mi fi simŃit, totuşi, prezenŃa, să-mi fi auzit respiraŃia
şi să-şi fi dat seama că sunt acolo, undeva, în umbră. Mă macină gândul că, simŃindu-mă aproape, ele şi-au
schimbat intenŃiile, şi-au întrerupt şirul gândurilor, şi-au schimbat atitudinile, percepŃiile, s-au cenzurat, poate fără
să vrea. Sau poate că eu însămi sunt personajul unei cărŃi, gata să fiu descoperită.
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„Pasiunea mea pentru lectură a prins contur în
momentul în care am citit Hronicul şi cântecul
vârstelor de L. Blaga. Ce bine m-am simŃit! Cât de
bogată am devenit când am aflat atâtea lucruri
despre copilăria şi adolescenŃa celui care a luptat
patru ani cu muŃenia!
Cât de reale sunt acele pagini şi cât de mult mam regăsit în unele jocuri la care şi eu am fost
părtaşă pentru că şi eu m-am născut şi am crescut
în „spaŃiul mioritic” binecuvântat ce mi-a dovedit de multe ori
faptul că „veşnicia s-a născut la sat”.
Diana Tîrzuman
Clasa a XII-a
Fălticeni, 11 iunie 2013

Sunt tristă pentru nu cred că voi mai avea şansa să-Ńi scriu în calitate de elevă... Şi ce frumos a fost!!! Dar totul a
trecut prea repede şi iată-mă în pragul examenului de bacalaureat. De fapt, fac slalom printre probele orale ale
examenului, dar nu m-a lăsat inima să nu-Ńi mai scriu ceva. Am tot scris de-a lungul timpului în cadrul întâlnirilor
cercului de lectură „Prietenii cărŃii”, prin revista şcolii, prin ziare locale şi, mai nou, în revista atelierului nostru,
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revistă ce tocmai a fost promovată în tabăra de jurnalism cultural de la care... am lipsit! Şi atunci am fost tristă, însă nu am avut ce
face: duminică s-au încheiat activităŃile la Cluj iar luni dimineaŃă am susŃinut proba orală la română...
Dar, sunt mândră că am pus şi eu umărul la editarea revistei „Citeşte, comunică...zâmbeşte!!!”. A... nu ştiai? Eu sunt Diana!
Diana Tîrzuman! şi chiar sunt tristă că sunt în clasa a XII-a; de acum... departe de colegi, de profesori, de cei de la „Prietenii cărŃii”.
Îmi amintesc cum am fost provocaŃi de diriginta noastră la primele lecturi în liceu... Pe atunci nu ştiam pe deplin ce implică
procesul lecturii. Citisem multe cărŃi în şcoala generală însă acum mă întreb cu groază oare cum aş fi fost astăzi dacă m-aş fi limitat
numai la acele lecturi?
Sincer, nu vreau să-mi imaginez ce fel de adolescentă aş fi fost azi dacă lecturile mele s-ar fi oprit la Amintirile lui Creangă, la
Singur pe lume.
Am urmat cursurile Colegiului „Vasile Lovinescu” din Fălticeni, la profilul Servicii (tehnician în activităŃi economice) şi oricine
ar putea spune că pentru a lucra în domeniul ştiinŃelor economice nu-Ńi trebuie să citeşti prea mult. Poate şi eu aş fi zis la fel în urmă
cu patru ani dacă nu aş fi avut şansa de a deveni membru în clubul de lectură (pe atunci) „Prietenii cărŃii”. Poate şi eu aş fi ajuns ca
baba aceea nesuferită a lui Călinescu dintr-un text pe care l-am studiat printr-a noua: „Tot mai înveŃi, maică?”
Pasiunea mea pentru lectură a prins contur în momentul în care am citit Hronicul şi cântecul vârstelor, de L. Blaga. Ce bine mam simŃit! Cât de bogată am devenit când am aflat atâtea lucruri despre copilăria şi adolescenŃa celui care a luptat patru ani cu
muŃenia! Ştiam aproape pe dinafară pasaje întregi din Amintirile lui Creangă şi vedeam cum mi se completează experienŃa
culturală cu fiecare pagină a Hronicului. Nu voi uita pasajul în care, de mic, naratorul a aflat poveşti scornite de tatăl său (savuroasă
e cea cu scuipatul cucului) dar şi măreŃia pe care acesta o simŃea plutind ca o aură deasupra sa atunci când a crezut că e un ales al
lui Dumnezeu pentru că... zenitul mergea cu el. Cât de mult m-am regăsit în acela pagini pentru că şi eu m-am născut şi am crescut
în „spaŃiul mioritic” binecuvântat ce mi-a dovedit de multe ori faptul că „veşnicia s-a născut la sat”.
Tot prin clasa a IX-a am gustat din plin Exuviile Simonei Popescu. În afara jocurilor descrise m-a fascinat modul în care alegea
scriitoarea să citească. Aşa am realizat că era cu adevărat o cititoare „bulimică”, mereu în căutare de universuri ficŃionale, mereu cu
dorinŃa de a evada din real şi de a se „cuibări” în ... „cuiburi de hârtie”.
Treptat, am început să conştientizez că e important să cunosc mai multe viziuni asupra copilăriei pentru a valoriza experienŃele
propriei copilării şi pentru a realiza că fiecare dintre noi avem parte de momente unice care contribuie la formarea
noastră viitoare.
Şi cum vremea jocurilor şi a copilăriei mai trebuie lăsată câte puŃin pentru a face loc iubirii adolescentine, prin
clasa a X-a, „Prietenii cărŃii” mă invită la lectura unor cărŃi de dragoste. Cu siguranŃă copiii mei vor afla despre
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InvitaŃie la vals de M. Drumeş de la mine şi nu de la altcineva pentru că o pot considera o carte „de căpătâi” în ale dragostei. Pentru
că aici am început să cunosc semnificaŃia cuvântului iubire şi am văzut până unde poate să meargă un tânăr îndrăgostit cu adevărat.
Abia aici am început să-mi dau seama că m-am îndrăgostit şi eu cu adevărat...
Am completat profilul unui îndrăgostit şi mi-am dat seama că dragostea adevărată nu moare niciodată în urma lecturii
romanului Maitreyi, de M. Eliade. Şi gândurile mele nu s-au oprit aici pentru că acum, citesc Maitreyi Devi, Dragostea nu moare. Sper
să o termin până la susŃinerea probei scrise la bac. Dacă o fi să-mi „pice” romanul experienŃei, ar fi o plăcere pentru mine să scriu în
teză şi despre „altceva” în afară de operele obligatorii. Ar fi minunat ca în viitorul apropiat elevii să poată scrie (la unul dintre
subiecte) un text argumentativ despre o carte care le-a influenŃat parcursul existenŃial sau i-a ajutat să se înŃeleagă mai bine, i-a
ajutat să-şi formeze abilităŃi de viaŃă etc.
Dragostea din cărŃi a fost lăsată şi ea un pic la o parte (chiar dacă în planul real am fost şi sunt profund îndrăgostită) pentru a mă
împărtăşi” puŃin din frumuseŃea cărŃilor despre noi ca poper A. Pleşu Despre frumuseŃea uitată a vieŃii, D. Puric, Cine suntem, Fii demn,
Despre omul frumos, V. Horia, Dumnezeu s-a născut în exil. Din toate am extras câte ceva. Absolut toate m-au ajutat să-mi îmbogăŃesc
parcursul cultural, să înŃeleg mai bine ceea ce ni se întâmplă azi şi să ştiu să reacŃionez la cele de mâine.
Chiar dacă nu am primit liste de lectură în familie, mă simt mândră că ai mei mi-au oferit şansa de a studia la oraş, că au muncit
din răsputeri pentru ca eu să devin OM.
„Iubite cititorule”, nu vreau să mă compar nici cu Miron Costin şi nici cu Ion Neculce (despre care cam greu am învăŃat prin
clasa a XI-a) dar cred că părinŃii noştri merită din plin să le sărutăm cu evlavie fiecare deget şi apoi fiecare mână pentru că ne-au
sprijinit să facem şcoală.
Mai cred că profesorii noştri merită îmbrăŃişări calde şi mulŃumiri pentru că ne-au eliberat de întuneric şi ne-au făcut loc spre
lumină.
Nu aş vrea ca rândurile mele să sune ca o formală pledoarie pentru lectură, ci, mai degrabă, a fraze sincere extrase din
mulŃumirea pe care o simt ca urmare a faptului că datorită cărŃilor am început să mă cunosc mai bine şi să înŃeleg lumea în care
trăiesc. De aceea închei aceste rânduri cu speranŃa de a ne revedea prin cărŃile citite şi de a ne zâmbi cu înŃelegere pentru că
amândoi (şi poate mulŃi alŃii ca noi) am avut norocul de a face o pasiune pentru cărŃile bune din care am învăŃat lucruri cu adevărat
importante!
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„Presupun că pentru fiecare treaptă a
dezvoltării tale ca persoană trebuie să alegi modelul
potrivit, iar când Ńi-ai depăşit treapta şi te-ai
maturizat eşti nevoit să alegi un model potrivit
noilor tale nevoi existenŃiale, iar vechiul model să
ajungă doar o amintire care să îŃi încălzească
inima cand îŃi vei aminti de el.”
Bogdan Toma
Clasa a XII-a

De ce citim? Ce citim? Sau când am început să citim? Întrebări adresate tot mai des unui număr tot mai restrâns de oameni. Eu,
spre exemplu, am început să citesc din egoism, am tăria să recunosc acest lucru. Nu aprobam lumea în care eram nevoit să trăiesc,
nu aprobam oamenii care mă înconjurau şi nici acŃiunile lor, şi am decis să îmi sfărâm lanŃurile care mă făceau rob al acestei realităŃi
folosind cărŃile. Ştiu că veneam de la şcoală citind pe drum, cu faŃa adâncită în vreo carte, ocazional lovindu-mă de oameni, iar la
şcoală nu vorbeam cu nimeni, stăteam în bancă şi citeam, lucru care nu mă făcea prea popular în rândurile colegilor... dar de fapt
nici asta nu mai contează.
*
Ce contează e că am început să citesc, şi dacă la început o făceam din motive greşite, am învăŃat odată cu
trecerea anilor să iubesc cărŃile, să le respect, să văd în ele mai mult decât un refugiu. Dacă un pustnic, în deşert,
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are ca singure bunuri hainele de pe el şi o carte, câtă grijă poartă el cărŃii aceleia? Cam aşa mă vedeam şi eu, iar singurele mele
bunuri de valoare erau cărŃile. Ştiu ca primele trei cărŃi pe care le-am citit în primară au fost Evanghelia după Luca, O sută unu
dalmaŃieni şi poeziile lui Coşbuc. Dar mai departe amintirile mi se înceŃoşează, ca şi cum nu aş mai fi citit nimic pâna printr-a şasea,
deşi aş putea să jur ca nu m-am oprit din citit.
După ce am mai crescut, ajungând minunata vârstă a revoltei adolescentine, multe lucruri s-au schimbat, singura constantă
rămânând lectura. Cea mai adâncă amprentă întipărită chiar pe sufletul meu rămâne de la cărŃile lui J.R.R. Tolkien – Hobbitul şi
cunoscuta triologie a Stăpânului inelelor. Aceste cărŃi au fost timp de mulŃi ani refugiul meu. Au fost casa din copac în care vor cei
mici să se ascundă de lume când sunt speriaŃi, supăraŃi sau confuzi. Încă îmi amintesc că prima dată când am terminat de citit
trilogia, după ce am închis cartea am început să plâng. Nu mai plânsesem din cauza unei cărŃi până atunci. Refuzam să accept că s-a
terminat, şi mereu i-am reproşat lui Tolkien că sunt prea scurte. Iorga zicea despre cărŃile citite numai o dată că „sunt ca acei
cunoscuŃi, cărora nu le întorci vizita”. De prin clasa a şasea până prin a zecea le-am citit de şapte-opt ori, şi mereu descopeream ceva
nou, mereu le trăiam cu acelaşi suspans şi aceeaşi dragoste, şi mereu plângeam când le terminam.
*
Am făcut cu cărŃile cum fac cu oamenii: nu am lăsat orice carte să ma influenŃeze şi am fost selectiv în alegerea lor. Cred că o
mare parte din ceea ce sunt acum ca persoană şi caracter datorez cărŃilor citite, şi în mod special cărŃilor lui Tolkien. În perioada
liceului am început şi să chiulesc de la ore. Plecam de la orele care nu mă interesau la bibliotecă, şi stăteam acolo să citesc. La un
moment dat aveam prezenŃă mai ridicată la bibliotecă decât la ore. Datorită cărŃilor am reuşit sa observ efemeritatea tuturor
lucrurilor, ajungând chiar să nu pun preŃ atât de mare pe ea. În De ce iubim femeile zicea Cărtărescu la un moment dat „pentru că
(ele) cred cu adevărat în realitate”. La început doar m-a amuzat, dar acum înŃeleg, şi nu pot să nu zâmbesc de fiecare dată când îmi
amintesc cuvintele lui. Realitatea e ceea ce faci tu din ea, este punctul tău de vedere, care nu poate nimeni să Ńi-l fure. De ce poate un
călugăr să fie fericit în sărăcie, sub povara ascultării de toŃi şi apăsat de atâtea greutăŃi? Pentru că realitatea lui e alta, punctul lui de
vedere e altul; perspectiva e cea care contează – asta am învăŃat din cărŃi, şi cu ajutorul lor am reuşit să îmi găsesc şi eu o perspectivă
care să răspundă cerinŃelor mele, chiar dacă am ajuns un Don Quijote modern, iar Sancho al meu e tot o carte... presupun că sunt
mai nebun ca personajul. Asta da, asta cred că contează cu adevărat.
*
Nu ştiu de unde am rămas cu o imagine în minte, de care îmi amintesc din vreme în vreme şi care mă înfioară. Îmi
imaginez un om bătrân şi bogat, care a trăit o viaŃă plină, în care şi-a împlinit toate visele, iar acum stă singur într-o
vilă, într-o cameră imensă, încercuită de cărŃi pe toŃi pereŃii - destule cărŃi să citeşti o viaŃă întreagă. Îmi imaginez că
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cineva îi vine în vizită, îi intră în vilă, în acel balon care din exterior pare atât de strălucitor, trecând în spaŃiul personal al bătrânului,
acel gol imens şi rece, care nu mai poate fi umplut, care e prea târziu să fie umplut. Fiorii îşi fac drum pe spinare în sus - toată
bogăŃia şi toate reuşitele lui, şi el stă singur într-o cameră imensă plină cu cărŃi. Dintr-o dată realizez că eu sunt şi bătrânul şi
oaspetele, şi realizez că toate acele reuşite nu înseamnă nimic, că sunt fum şi oglinzi, că fericirea stă în altceva, în ceva mult mai
subtil, şi deşi e peste tot în jurul nostru, nu oricine o poate prinde. Praful gros de pe cărŃi arată ca nu au fost citite de mult, iar praful
de pe podele - că bătrânul nu se mişcă prea mult din fotoliu. Doar stă şi gândeşte, îşi analizează viaŃa, încearcă să captureze acele
momente care l-au făcut fericit, şi să le caute sursa. A citit atât de mult încât a uitat cine e. A cucerit atât de mult, încât însăşi
lucrurile cucerite l-au luat prizonier. El nu deŃine locul în care stă, e prizonierul ei; cărŃile de pe pereŃi nu sunt ale lui, ci el aparŃine
lor, e rob a tot ceea ce a cucerit, şi fiecare nouă victorie l-a îndepărtat de scopul iniŃial al luptei sale în viaŃă – lupta pentru fericire.
Această imagine mă bântuie în anumite perioade a vieŃii, când uit cine sunt cu adevărat, şi când uit ce e important cu adevărat.
*
La o oră de cerc mai recentă, m-a rugat profa să descriu un episod din una din carŃile triologiei lui Tolkien, şi, spre surprinderea
şi ruşinea mea, am constatat că nu îmi amintesc. Nu le mai citisem de vreo doi ani. Atunci mi-a spus ceva ce m-a marcat, un adevăr
atât de subtil încât mintea mea a intrat în stare de şoc... am rămas cu impresia că m-am maturizat. A zis că nu contează ce rămâne în
minte din ce citeşti, ci cu ce rămâi în inimă, ce ai simŃit când ai citit. Am realizat că odată cu creşterea şi dezvoltarea noastră, ne
schimbăm atât de mult încât şi constantele ni se schimbă, iar Tolkien pentru mine a ajuns o amintire, o ceaŃă a trecutului. Presupun
că pentru fiecare treaptă a dezvoltării tale ca persoană trebuie să alegi modelul potrivit, iar când Ńi-ai depăşit treapta şi te-ai
maturizat eşti nevoit să alegi un model potrivit noilor tale nevoi existenŃiale, iar vechiul model să ajungă doar o amintire care să îŃi
încălzească inima când îŃi vei aminti de el. De aceea bătrânii stau nostalgici cu ochii pironiŃi în gol când se gândesc la trecut, şi de
aceea cei tineri nu pot să o facă, pentru că mai au trepte de urcat. Logic ar fi să ne întrebăm mai departe înspre ce urcăm... singurul
răspuns care să se potrivească tuturor fiind: „înspre cunoaştere”. Cunoaşterea de sine, cunoaşterea universului, a evoluŃiei, a
istoriei, a umanităŃii, sau chiar a Lui Dumnezeu. Spre această cunoaştere ne duc cărŃile, dar ele pot face numai jumătate de drum,
restul făcându-l fiecare om singur. Iată ce am învăŃat din orele de lectură şi de cerc, iată de ce citesc, de ce sunt cine sunt, de ce îmi
plac lucrurile care îmi plac, de ce sunt eu şi nu altcineva. Pentru că!
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„Şi-acum, ce-i mai de preŃ - cartea ta preferată! Ghici care o să
fie... A, stai... n-ai cum, de-abia dacă ai auzit şi tu de Biblie acum
şapte metamorfoze. Cartea o să vezi că se cheamă Micul PrinŃ şi
începe cu un desen al unui elefant înghiŃit de un şarpe boa, nu o
pălărie! Nu-Ńi zic despre ce-are să fie vorba, o să vezi şi singură,
cert e că o s-o reciteşti de vreo şase ori până devii majoră. ÎŃi zic de
acum, ca să nu-Ńi fie ruşine când o să fie cazul: a treia oară ai să
ajungi la ultimul capitol în autobuzul 205, întorcându-te de la
dentist, şi-ai să plângi în deplină linişte, nici măcar un suspin
n-o să fie de capul tău.”
Ileana Zirra,
Clasa a XI-a

„Hei, tu, da, tu de acolo de pe al treilea nor în formă de umbrelă de soare pentru urşi panda. Da, mă! Urmezi, cobori în Lumea
de Jos peste patru metamorfoze de cumulonimbus. Nu, stai locului, nu te mai agita atât, trebuie să îŃi fac instructajul mai întâi. Dacă
respecŃi planul, şansele sunt să nu te mai întorci aici în următoarele şapte mii opt sute patruzeci şi nouă de rotaŃii. I-aŃi norul sub
posterior, împătureşte-Ńi aripile şi ascultă-mă. De călătorie nu-Ńi mai povestesc, ştii deja ce-i de bază, iar restul e neglijabil. Bun, fii
antenă deci:
O să te naşti în familia Zirra şi-ai să fii mezina familiei. O să te boteze Ileana, iar în primii şase ani de viaŃă n-o să-Ńi
prea placă numele, dar când viitorul tău prim prieten cel mai bun o să Ńi-l complimenteze, ai să fii tare mândră că eşti
o Cosânzeană. În familia Zirra mai există deja două fete, care-Ńi vor fi surori, Alexe şi Maria, care-s, evident, mult mai
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mari ca tine, că doar nu le-ai văzut p-aici în ultimele patru sute de metamorfoze de altocumulus. Și-ai să Ńii la ele ca la ochii din cap,
în orice Ńară s-ar afla şi oricât de des v-aŃi lua la harŃă. Dar astea-s fapte care o să se adeverească de la sine. În schimb, despre unele
lucruri care o să-Ńi trebuiască, îi musai să îŃi zic. Ai să râzi, dar nu întâmplător pun mâna bebeluşii pe anumite obiecte de pe tavă sau
pe cărŃile din bibliotecă. Hai să începem, aşadar, cu cărŃile, o să te definească destul de tare, fiind în viitor preocupată de scrijelit
poveşti şi alte tâmpenii. Apropo, să te laşi la un moment dat, că o să începi să te umflii în pene.
Prima carte pe care o să şi exersezi literele o să fie una groasă, veche, cu pagini subŃiri, dar lipsă. La început o să existe ultima ei
pagină, pe care-o să fie desenate o gâscă şi o fetiŃă îmbrăcată într-o rochiŃă verde, şi cu boneŃică. Cartea se numeşte deja Mother Goose
şi conŃine nursery rhymes, o serie de poezii tradiŃionale englezeşti, iar tu o să crezi, la început, că te-ai născut în Anglia. Şi chiar o să
împrăştii vorba în clasele primare, nici n-ai să ştii că îi minŃi pe toŃi. O să îŃi rămână o pată pe creier cu aceste poezii şi
o să mai ai o serie de cărticele foarte micuŃe cu alte cântecele englezeşti. Iar la optişpe ani încă o să mai ştii o parte din ele, chiar
ai să le predai unei fetiŃe de clasa a patra. Pe lângă nursery rhymes, or să mai fie nişte cărticele precum aia cu autobuzul roşu sau cea
cu piticul arhitect care trăieşte cu trei uriaşi – Fi, Fo, Fum şi Nigel, princhindelul.
Pe la şase, şapte ani o să te ducă Ioana, mama, la primul film Harry Potter, care o să îŃi placă la nebunie. Cum o să ajungi acasă, ea
o să înceapă să îŃi citească primul volum în engleză. De atunci, o să ai o mare slăbiciune pentru vrăjitorul ochelarist, cum o să Ńi-l
imaginezi tu, după descrierile din cărŃi. În următorul an o să înceapă Maria să îŃi citească volumul doi din Olar Păros (aşa o să îi
spuneŃi verişoara ta şi cu tine), apoi pe al treilea. În serile când Maria n-o să poată, o să îŃi citească Ioana. Tu o să fii în al nouălea cer,
deci o să te întorci aici, dar doar în mintea ta! Să nu te prind p-aici pe la opt ani, că te trimit în flăcări! Aşa. Până să apară al patrulea
volum, o să mai citeşti şi singură, în română, tot felul de cărŃi: Huckleberry Finn, Cuore (n-o să-Ńi placă, dar o să faci concurs de citire
cu prietenii tăi din generală – o să câştigi – juma de pagină pe minut) şi Micul PrinŃ (despre asta, mai târziu).
Revenind la Harry Potter: pe-a patra o să Ńi-o citească şi Alexe, mama deja o să se fi dat pe brazdă, ocupându-se de doctorat. Pe-al
cincilea nu o să aveŃi bani să îl cumpăraŃi, mai ales că de abia o să fi apărut în State, dar o să împrumutaŃi varianta trasă la
imprimantă de la o prietenă de-ale Mariei – o să vă bată la cap constant să o înapoiaŃi, dar între timp o să se fi pierdut prin cutiile
din magazie, că doar iar o să vă schimbaŃi domiciliul. Peste zece ani din momentul ăsta – a, o să înveŃi tu ce-s ăia ani mai încolo – o
să apară al şaselea volum şi prima o să-l citească Alexe, la 2 Mai, iar imediat după, şi tu, tot acolo. Pentru că engleza ta nu va conŃine
încă tot ce-i mai complicat, o să te ajute surorile să traduci. Dar, crede-mă, asta n-o şubrezească cu nimic plăcerea.
Bunica voastră n-o să fie niciodată impresionată de vrăjitorie şi-o să vă face morală că citiŃi J.K. Rowling, dar ...
surprize, surprize! Ea vă cumpără ultimul volum când se întoarce din Satele Unite, unde o să dea ture să facă pe
bona cu verişoarele tale, care trebuie să apară din metamorfoză în metamorfoză pe-un nor cirus. Nu cred că le
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prinzi acum, totuşi. Şi da, vezi că nu o să fie neobişnuit să citeşti Harry Potter sau să fii fan, generaŃia ta şi a surorilor tale o să fie una
plină de iubitori de vrăjitori, dar, în cazul tău, e mai special – o să vă apropie ca surori şi o să îŃi facă Ńie chef să citeşti cât mai mult.
La capitolul „ce-au să-Ńi citească surorile”, se încadrează şi deja bine cunoscuta trilogie a Stăpânului Inelelor, pe care o să Ńi-o
citească Alexe în limba originală – o engleză mai învechită şi tare greoaie. A, şi pentru că o să fii o hiperactivă săltăreaŃă şi jumătate,
o să te pună la sfârşit de fiece capitol să îi rezumi. O să se şi oftice că vorbeşti lent şi că o să te chinui să îŃi aminteşti ce mai exact a
vociferat ea. Dar asta nu înseamnă că n-ai să ai nişte trăiri cu totul şi cu totul bipolare: ba o să te joci cu perna, imaginându-Ńi nori şi
vorbind cu prietenele tale imaginare, ba o să te sperii de călăreŃii negri care o să fie pe urmele lui Frodo şi pe-ale lui Sam. O să simŃi
cum eşti sub în scorbura de vulpe alături de ei şi o să îŃi fie groază de duşmani. De-aia o să te şi ascunzi sub pernă.
Şi-acum, ce-i mai de preŃ - cartea ta preferată! Ghici care o să fie... A, stai... n-ai cum, de-abia dacă ai auzit şi tu de Biblie acum
şapte metamorfoze. Cartea o să vezi că se cheamă Micul PrinŃ şi începe cu un desen al unui elefant înghiŃit de un şarpe boa, nu o
pălărie! Nu-Ńi zic despre ce-are să fie vorba, o să vezi şi singură, cert e că o s-o reciteşti de vreo şase ori până devii majoră. ÎŃi zic
de acum, ca să nu-Ńi fie ruşine când o să fie cazul: a treia oară ai să ajungi la ultimul capitol în autobuzul 205, întorcându-te de la
dentist, şi-ai să plângi în deplină linişte, nici măcar un suspin n-o să fie de capul tău. Şi n-o să dai doi bani pe cine se uită la o fetiŃă
de clasa a treia care lăcrimează în public – analog conceptului de new yorkez care plânge în metrou. Da, o să plângi de fiecare dată
spre sfârşitul cărŃii şi nu care cumva să te ruşinezi de asta!
Acum să vorbim de cărŃi mai serioase. De exemplu, Do – ”
Amintire întreruptă. Atât s-a transcris în memoria mea din ce mi-a trimis cadou de majorat îngerul meu moderator. Din păcate,
nu cred că a avut loc să trimită mai mult, că eram stresată în ziua aia, dar poate că îmi mai lasă şi-altceva altă dată. Mă simt un pic ca
unul din scriitorii care-mi plac mie tare tare mult, C.S. Lewis, pe lângă Italo Calvino şi Fiodor Dostoievski, de care cred că voia să
îmi mai amintească moderatorul. Atât vă pot povesti, altceva din ViaŃa de Dinainte nu mai ştiu şi deja am impresia că o să înceapă
să plouă. A, ia uite, prima picătură. Am şters-o – şi la propriu şi la figurat.

49

Eu, cititorul elev, cărŃile mele…

50

„De citit... Mulţi se sperie de aceste cuvinte, dar nouă, elevilor de clasa a VI-a din „Negru pe alb”, ne creşte inima de bucurie când terminăm de
citit o carte! Şi citim bine de vreo doi ani! E clar, unii citesc mai mult, alţii, mai puţin. De exemplu, pe Momo, salvatoarea timpului, o cunoaştem cu
toţii. La fel şi pe „Baronul din copaci”, cel care a împletit marginile monotone ale cărţilor cu margini de frunze şi nori. Î n general, cărţile ne ajută să
avem un vocabular mai bogat, dar, dacă te gândeşti numai la asta, cititul ţi se va părea plictisitor. Câteodată căutăm să găsim pe cineva în care să ne
încredem, aşa cum a găsit-o don Quojote pe Dulcineea. În concluzie, pentru noi, o mână de copii (cam 17), viaţa fără cărţi este ca un copac fără roade
sau ca un trup fără suflet!”

Cercul „NEGRU PE ALB”
clasa a VI-a

Eu, cititorul, cărŃile mele…

„Negru pe alb”

Portretul meu de cititor e vast, aşa cred: are multe personaje
şi multe întorsături, multe nuanŃe şi sensuri. Acest posibil
portret se întinde pe toate cele cinci continente ale lumii şi poate
continua în mări şi oceane. Drept vă spun: portretul meu e
alcătuit din cărŃile pe care le-am Ńinut în mână. CărŃi care, vă
avertizez, trebuie citite ca pe apă, pe nerăsuflate! ŞtiŃi vorba aia:
să stai cu burta pe carte!”
Andreea Grigore

Ca să vă daŃi seama cam din ce fel de cărŃi este alcătuit portretul meu, o să vă spun ceva despre trei cărŃi pe care le-am citit de
curând eu şi prietenii mei de lectură. CărŃile mele sunt sufletul meu, aşa cum este el, un suflet de 13 ani. Şi nu-i uşor să citeşti
asemenea cărŃi, ai nevoie de răbdare şi de pasiune. În plus, când crezi că ai înŃeles despre ce e vorba, te trezeşti că se răsucesc
paginile, cu personaje cu tot, cu destine cu tot, de ai zice că nu mai alcătuiesc un întreg… Şi atunci trebuie să dai câteva pagini
înapoi, cum te-ai da câŃiva paşi într-un joc de-a pisica neagră, şi să mai citeşti o dată!
Copila de zăpadă de Eowyn Ivey. Îmi place Copila de zăpadă pentru că semăn puŃin cu ea, cu fata asta din carte. Şi mie îmi place
zăpada mai mult decât soarele aprig al verii, şi pe mine zăpada mă încălzeşte. Dar să nu credeŃi că sunt făcută din zăpadă, ca ea. Nu,
nu sunt. Apoi, în ziua de azi, în plin oraş, mi-ar fi greu să mă plimb cu o vulpe roşcată după mine, o vulpe
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cu ochi argintii. Ar fi ciudat. Uneori, în dimineŃile de vară, mă trezesc îngheŃată. E o senzaŃie pe care o asociez cu mâna îmbătrânită
a lui Mabel, desenând în aer, cu mâna mea, fulgi de nea, exact ca fulgii cusuŃi pe haina Fainei, copila de zăpadă. Mabel îi făcuse
hăinuŃă copilei de zăpadă, ştiind prea bine că ea va reveni într-o zi, odată cu zăpada, deşi nimeni altcineva în afara lor, a lui Mabel şi
a soŃului ei, nu credea că fata asta există.
În fiecare iarnă, în spatele casei mele ridic un om de zăpadă, care, de când am citit cartea asta, are şi o vulpe lângă el... Copila
asta de zăpadă mă face să nu uit că iarna e un anotimp magic, în care dorinŃe care par imposibile se împlinesc. În orice moment
poate apărea în calea mea o copilă de zăpadă. Trebuie doar să fiu pregătită s-o reîntâlnesc: să Ńin ochii deschişi, în vreme ce recitesc
câteva pagini despre Ńinuturi de poveste.
Momo de Michael Ende. Momo este o carte neobişnuit de frumoasă. La început am avut impresia că personajul principal este o
biată fetiŃă care trăieşte singură, într-un vechi amfiteatru. Nu e aşa de simplu. Momo este o fetiŃă cu păr ciufulit, cu ochi mari, care
vorbesc de la sine, o fetiŃă care ascultă pe toată lumea. Momo bate la psihologie orice înŃelept tibetan. Această fată îşi face timp
pentru ceilalŃi; chiar oamenii mari vin să i se confeseze. Poveştile lor nu o plictisesc niciodată. În plus, Momo are darul de a duce
oamenii pe calea cea dreaptă. Deşi e micuŃă, ştie exact ce e bine şi ce e rău. În plus, cartea asta te Ńine cu sufletul la gură. La un
moment dat, am observat, ca şi Momo, că se întunecă cerul: veneau Domnii cenuşii, mâncătorii de timp. Chiar mi-a fost teamă, să
nu vină domnii ăştia răi şi după mine! BroscuŃa Casiopeea m-a făcut să mă uit mai atentă la stele, până ce mi-am dat seama că nu
este vorba despre o constelaŃie. Este un fel de călăuză, înŃeleaptă şi clarvăzătoare. Momo o urmează şi nu pierde drumul spre
Castelul Timpului. Casiopeea ştie dinainte ce o să se întâmple, dar nu poate modifica nimic din cursul istoriei. Apoi, spre final, miam dat seama care este marele secret pe care-l poŃi afla din această carte: Timpul este totul, numai Timpul contează, dacă nu ai Timp
nu poŃi să fii tu însăŃi. Pentru un om care nu are timp, viaŃa este ca un curcubeu privit de un orb. Vă spun, Momo ne arată cât de
important este timpul petrecut cu cei dragi. Când recitesc pagini din cartea asta, am impresia că Momo are răbdare să mă asculte şi
pe mine.
Jane Eyre de Charlotte Bronte. CărŃile sunt multe şi de multe feluri. Există cărŃi amuzante, cărŃi fericite, cărŃi aiuritoare… Niciuna
nu seamănă cu Jane Eyre, amestec de romantism şi thriller, o carte frumoasă, cu pagini întunecate. Nu mă regăsesc în acest personaj
de care totuşi sunt fermecată. Jane nu seamănă cu mine, căci nu avem aproape nimic în comun: nici întâmplările vieŃii, nici culoarea
ochilor sau a părului, nici talentul la desen. Nu citim nici măcar aceleaşi cărŃi! ViaŃa ei grea m-a înduioşat şi m-a făcut să mă revolt
împotriva destinului ei nedrept. În comparaŃie cu Jane, eu sunt doar un copil răsfăŃat. Jane e un model: ea a reuşit singură, într-o
lume foarte crudă, în care copiii sunt victime ale sărăciei şi ale răutăŃii. În plus, Jane este orfană. Încerc să-
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mi dau seama ce simŃea Jane când stătea ascunsă sub masă, Ńinând în braŃe un atlas geografic. Jane, cea lăsată în grija mătuşii ei
haine... Şcoala pe care o face Jane e un coşmar: e atât de frig în sălile lor de clasă, e întuneric peste tot, şi în dormitoarele fetelor.
Pedepsele pe cere le primesc elevele sunt atât de aspre! De ce Jane nu a trăit o viaŃă fericită de la început? Aşa a vrut scriitoarea…
Dar, important e că, până la final, Jane se reîntoarce, la timp, în castelul domnului Rochester, locul unde a fost fericită şi unde o vom
găsi mereu fericită, dacă întoarcem câteva pagini, cele de la sfârşitul cărŃii, şi citim invers. De la final spre început. Aşa cred că ar
trebui citită cartea asta, de la final spre început.
*
CărŃile astea despre care am vorbit spun ceva şi despre mine, ca cititor. Le-am citit dimineaŃa, la prânz şi seara, le-am citit după
ce mi-am făcut temele sau înainte, când am găsit şi eu o fărâmă de timp. Ca şi oamenii care le citesc, cărŃile au personalitate, au
parfum, culoare, grosime, greutate. Au farmec sau nu. Au pagini multe sau puŃine. Au praf pe ele, prin ele, pe sub ele. Personaje
care ne încântă şi personaje care ne sunt antipatice de la prima lor apariŃie în carte.
Vrem să citim? Ce vrem să mai citim? Să privim listele de lectură pentru vacanŃă: sunt lungi, misterioase, tentante! Nici nu ştii ce
alegere să faci, care să fie oare următoarea lectură? Oricum, cărŃile sunt aşa de frumoase încât ar trebui să ne creăm o viaŃă ca în
cărŃi. Şi nu ştiu dacă v-aŃi dat seama: cărŃile sunt pentru tot felul de oameni, mari sau mici, înalŃi sau scunzi, tineri sau bătrâni.
Dar, spre deosebire de oameni, cărŃile nu îmbătrânesc niciodată, sunt convinsă de asta. Mie, în schimb, mi-a apărut, de când vă
scriu, un rid pe frunte!
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„Îmi aduc aminte de Simona Popescu, cea care spunea că citea orice, oriunde
şi oricum. Pornind de aici, mărturisesc cu mâna pe inimă că sunt departe de
ipostaza aceea de cititor pe care unii o numesc, fie admirativ, fie ironic,
«şoarece de bibliotecă». Citesc selectiv, ceea ce înseamnă că citesc numai ce îmi
place.”
Andrei Ştefan Mihalcea

Stau întins pe fotoliu, în aşteptarea vacanŃei, care se încăpăŃânează să mai vină, şi aş vrea să fac ceva interesant. Până şi pielea s-a
îmbibat într-o nuanŃă cenuşie de „plictiseală monotonă”. Ştiu că este pleonasm, dar nu îmi vine în cap altă formulă de a accentua
ideea. Pot să fac o plimbare de la o pagină la alta sau de la o carte la alta. Trebuie să mă echipez corespunzător - să mă leg la şireturi
şi să închid geamul de la bucătărie ca să nu intre în casă pisica vecinilor, eternul coşmar al mamei. Merg pas cu pas, „atent să nu mă
sparg”- e un vers din Mircea Baniciu şi îmi place la nebunie.
Mă opresc prima dată în faŃa unui spital cu uşi transparente din sticlă. Mi-aduc aminte de cartea lui Eric Emmanuel Schmitt,
Oscar şi tanti roz. În faŃă, apare un băiat în halat alb, însoŃit de o doamnă îmbrăcată într-o uniformă roz. Ai zice că ai în faŃă o
simfonie a culorilor însă, din ochii trişti ai băiatului, îmi dau seama că suferă de o boală incurabilă. Fie vorba între noi, în acel
moment îmi venea să arunc pe fereastră toate bolile din lume, spărgându-le în bucăŃele mici de tot care să se ducă pe pustiuri. Oscar
şi asistenta se îndreaptă spre grădină. Mă aşez pe o bancă şi mă gândesc cum o fi să-Ńi trăieşti toată viaŃa în câteva luni, să
concentrezi acolo, cu disperare şi inocenŃă, iubire, durere, speranŃă, prietenie şi, mai ales, credinŃa în Dumnezeu. „Dragă
Dumnezeu”, pentru cei normali, această perioadă nu înseamnă nimic, dar pentru ei, cei bolnavi, poate însemna o viaŃă de om.
Împing uşile spitalului, lăsându-mi amprentele pe sticla curată, la fel cum Oscar şi-a lăsat povestea în
sufletul meu.
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Îmi continui călătoria, gândind că la fiecare pas poŃi întâlni o minune. Asta s-a întâmplat când am citit cartea lui R. J. Palacio. Se
odihnise cartea cam mult pe un colŃ de birou fiindcă, iniŃial, nu mă atrăsese deloc. O copertă albastră, cu un desen ciudat, ceva între
concret şi abstract. Am citit-o însă din două răsuflări, adică în două zile, după ce am venit de la şcoală, uitând chiar şi să mănânc, şi
pentru prima oară în viaŃă m-am gândit mai serios la ce este normalitatea. Probabil că pentru fiecare din noi, normalitatea e ceva
relativ, aşa cum erau pentru Kafka, personajul lui Murakami, pisicile vorbitoare şi ploaia de peşti. Ajungând la concluzia că
normalitatea înseamnă, de fapt, să ai suflet, merg printr-o pădure unde este un cinematograf în aer Auggie stând într-o parte, trist
şi întrebător, în timp ce prietenii lui se luptă cu nişte copii anormali, adică fără suflet, care i-au rupt aparatul auditiv. Firele înalte şi
Ńepoase de iarbă îl rănesc pe August, dar el, ca un prieten adevărat, nu pleacă fără tovarăşi (asta îmi aduce aminte de spartani şi de
deviza lor „Ajungi pe scut sau cu scut” ). Astfel, la doisprezece ani, am descoperit că frumuseŃea sufletului se poate ascunde în
spatele unui handicap fizic pe care, atunci când îl observăm, ori îl ignorăm, ori întoarcem capul, cu o curiozitate de căŃeluş. Mi se
părea că, în lumea asta înfricoşător de mare a cărŃilor, Oscar şi Auggie ar fi putut să devină cei mai buni prieteni.
Mă despart de Oscar şi de Auggie şi urc încet pe drumul pavat cu litere, care capătă acum un uşor aer medieval şi, ca să nu intru
din nou în starea aceea de plictiseală (nu degeaba spune mama că mă plictisesc prea repede şi că nu prea am răbdare), încep să
adun toate expresiile despre timp. Am făcut rapid un scurt inventar - a opri timpul, a trece timpul, a da timpul înapoi, a nu avea
timp - şi mi-am dat seama că nu ştiu prea multe. N-aş crede că e semn de ignoranŃă şi aş da vina pe faptul că, pur şi simplu, nu m-a
preocupat problema. Nu încă, mi-ar spune un om mare. Dincolo de faptul că este un exerciŃiu lexical (mama, care este profă de
română, mi-a spus că este şi cerinŃă la Bac), expresiile astea mi-au adus aminte de Momo, personajul lui M. Ende, o fetiŃă sărmană şi
orfană, care reuşeşte să dezlege, cu ajutorul puterii nevinovate de copil, graniŃele timpului. Am luat-o prima la dreapta şi am ajuns
la UliŃa Nicicând, aproape de Casa Niciunde. Pe ici, pe acolo, se văd răsărind nişte flori ale clipelor. Pe uliŃă se află foarte multe
pietricele. Le zăream aşa, printre litere, şi lucrul acesta m-a pus pe gânduri. Cum de nu s-a împiedicat Momo, alergând de teama
oamenilor cenuşii ? Intru în Casa Niciunde şi îl zăresc pe Maestrul Timpului, cel care controlează secundele, minutele, orele.
Maestrul, ca orice personaj înŃelept, are o bărbiŃă albă, ca un morman de frişcă. Momo, fetiŃa care vorbeşte şi care, mai ales, ştie să
asculte, a salvat timpul, redându-i devenirea.
Mă uit la un ceas din Casa Niciunde şi văd că este cam târziu.
Nu voi încheia cu „din păcate, trebuie să plec”.
Am cunoscut trei personaje minunate. Probabil că voi rămâne în continuare un cititor selectiv, dar ştiu sigur că drumul meu
printre cărŃi nu se va opri aici.
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„În concluzie, toate aceste trei cărŃi au în comun
încă o calitate pe care o am şi eu: iubirea pe care o
port animalelor. Sunt cărŃi despre suflete
frumoase.”
Bianca Elena Oprişanu

Fiecare cititor are un portret care îl caracterizează, un portret minunat care se întrevede printre rândurile citite. De fapt, portretul ni-l facem
noi, pe măsură ce ducem la capăt o lectură. Pictăm acest portret cu cărŃile în care ne regăsim, în cărŃile cu care ne identificăm. Cu cât folosim mai
multe cărŃi pentru a ne crea o imagine, cu atât portretul ne defineşte mai bine. E simplu. Uneori chiar şi cu trei cărŃi poŃi să reproduci un portret
perfect, important este cât de bine te descriu acele cărŃi. Momentan acestea sunt cele mai importante trei cărŃi din portretul meu de cititor:
EXUVII de Simona Popescu
În Exuvii am remarcat trei lucruri pe care eu, cititoarea, şi Simona Popescu, autoarea, le avem în comun: primul este obsesia ei pentru
oglindă, narcisism pe care uneori îl pot avea şi eu, cu diferenŃa că eu nu am încercat până acum să îmi iau pisica şi să o bag cu botul în oglindă
ca să poată să se vadă aşa cum este. Am mereu o oglinjoară în buzunar, numai bună să mă privesc cu coada ochiului. Al doilea lucru pe care îl
avem în comun, e lesne de imaginat, este dragostea faŃă de pisici, din nou, cu diferenŃa că eu nu mi-am prins niciodată pisica personală ca să o
închid în dulap, după care ea, nervoasă foc, să dărâme ca un cutremur aproape toată biblioteca. Ultimul lucru pe care îl avem în comun este
felul în care atunci când scriem combinăm lumea reală cu lumea imaginară. Cred că, în timp, o să ajung să scriu şi eu
la fel de bine ca Simona, îmi trebuie răbdare şi talent.

58

Eu, cititorul, cărŃile mele…

Deschid cartea şi mă aflu într-un parc şi stau de vorba cu pisica Simonei Popescu, pisică ce cred că acum are vreo douăzeci de ani. Aş vrea să
pot avea tot timpul din lume să o întreb dacă îşi iubeşte stăpâna – se ştie cum o mai chinuia în copilărie autoarea şi de ce era ea, pisica, aşa de
voluptuos inaccesibilă. De asemenea, sunt curioasă şi cum arată astăzi, după ceva ani de când a devenit personaj, pisica Simonei Popescu şi
dacă au fost mereu ,,duşmance”. Ea, pisica, îmi poate răspunde scurt la întrebări, cu o oarecare supărare în glas: Miau!
MOMO de Michael Ende
Cred că oricine şi-ar dori să fie prieten cu fetiŃa Momo care, prin simpla ei prezenŃă, aducea bună dispoziŃie, care îşi ajuta mereu prietenii la
nevoie şi care nu jignea niciodată pe nimeni. Dar Momo nu era doar o prietenă foarte bună, era şi curajoasă, iar asta a dovedit-o când s-a luptat
cu domnii cenuşii ca să îşi salveze prietenii. La Momo am mai observat încă un mic detaliu: faptul că îi plăceau animalele, dar, în mod special, o
plăcea pe broasca Ńestoasă Casiopeea. BroscuŃa asta e de poveste! Ştie dinainte ce o să se întâmple şi spune toate câte le ştie în gura mare. În
general, Casiopeea este morocănoasă, trebuie să îi intri în graŃii.
Deschid cartea şi mă aflu în cea mai mare sală văzută vreodată de mine. Peste urechile mele trec talazuri de zbârnăituri, zumzăituri, tictacuri şi sunete înmiite care provin din nenumărate ceasuri de toate formele şi de toate mărimile. Sunt aşezate şi culcate pe mese lungi, în vitrine
de sticlă, pe console de perete aurite şi pe rafturi nesfârşite. Sunt cesuleŃe de buzunar împodobite cu pietre scumpe, deşteptătoare obişnuite din
tablă, clepsidre, ceasuri muzicale cu păpuşele ce dansau pe ele, ceasuri din lemn şi ceasuri din piatră, ceasuri din sticlă şi ceasuri puse în
funcŃiune de un şuvoi clipocind de apă. În acest moment sunt foarte ameŃită şi mă uit la un ceas al cărei pendule se zbătea grăbită încolo şi
încoace, iar fără să vreau… adorm. Iar cartea îmi intră uşor sub pernă.
COPILA DE ZĂPADĂ de Eowyn Ivey
La copila de zăpadă mi-a plăcut de îndată părul ei roşcat ca blana vulpii, însă nu înŃelegeam cum de putea trăi singură într-o pădure. Apoi
am înŃeles că, de fapt, nu e singură şi că pădurea aceea era casa ei. Îmi amintesc că atunci când Garrettt i-a omorât vulpea la care Ńinea cel mai
mult fetiŃa, două lacrimi au căzut domol şi peste obrazul meu palid. FetiŃa n-a plans, eu, da. În opinia mea era un mare dezavantaj pentru
această fetiŃă faptul că se topea în preajma focului, a căldurii, nu suporta vara, dar tocmai de aceea îşi merită numele: Copila DE ZĂPADĂ.
Deschid cartea şi în faŃa mea se afla ea, copila de zăpada împreună cu vulpea ei roşcată. Este destul de timidă, însă îi înfloreşte pe buze un
zâmbet sclipitor, format parcă din sute de fulgi de zăpadă puşi la un loc, fulgi smălŃuiŃi. Părul îl are de un roşcat intens, ca focul ce arde în
încăpere. Aş fi vrut să o iau în braŃe, dar simŃeam că inima ei îmi era inaccesibilă. Plângea. Vrea să iasă afară din colibă. Nimeni nu o poate opri.
Nici eu.
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„Închide ochii şi Ńine-Ńi palmele strânse pe pleoape până când începi

să vezi cercuri de toate culorile, lumini ce se
amestecă în mintea ta. Am preluat jocul Simonei,
personajul, chiar de când am citit prima
dată Exuvii“. Am închis ochii şi am văzut şi eu o
mulŃime de păsări: colibri, ciocănitori, pupeze,
rândunici şi privighetori. De fiecare dată reuşeam
să văd altceva, diferit de ce văzusem înainte, dar cel
mai des vedeam păsări. Jocul se schimba mereu. Probabil, trebuia să
înŃeleg că am fost o pasăre înainte de a fi copil.”
Sânziana Popa

Stăteam adâncită în fotoliul din bibliotecă. Orice bibliotecă are un fotoliu, dar nu orice casă are o bibliotecă… Afară ploua, totul
era monoton şi nu aveam decât tovărăşia cărŃilor. Am căutat o carte să citesc. Nu mă puteam hotărî pe care să o aleg din cele trei
care erau aşezate pe raft, mai aproape de mine, aşa că le-am luat pe toate. M-am decis să fac un experiment: să citesc din fiecare câte
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puŃin, adică să le citesc în acelaşi timp! Se vede treaba că sunt o cititoare fără prea multă răbdare… Efectul imediat a fost că am
început să confund realitatea cu întâmplările din cărŃi. Ce încurcătură!
În prima, mă aflam pe treptele vechiului amfiteatru, cel din în cartea lui Michael Ende, MOMO . Era deja miezul nopŃii când o
broască Ńestoasă s-a apropiat de piciorul meu. Pe carapacea ei scria cu litere mari, argintii: „VINO CU MINE “. Nici nu ştiu cum mam confundat cu Momo. Eu eram chiar Momo! Apoi am pornit spre Marele Oraş… Ne-am oprit în faŃa unei case mari, în uliŃa
Nicicând. Am fost emoŃionată când broasca Ńestoasă a spus că am ajuns la destinaŃie. Eram oarecum nerăbdătoare să văd cum arată
casa Niciunde. Pe uşa era scris: Maestrul Secundus Minutius Hora.Deci intram în casa unui maestru! Am tras aer în piept şi am apăsat
pe clanŃă. Am rămas uimită la vederea nenumăratelor ceasuri ce scoteau mii de zumzăituri, de tic-tac-uri şi de sunete care de care
mai interesante. Era cea mai mare sală văzută vreodată de mine. Din sutele de lumânări izvora o lumina aurie, plăcută ce străbătea
încăperea imensă. Ceasurile aveau toate formele şi mărimile imaginabile: mari, mici, cu pietricele, de aur, cu pendulă, ceasuri
muzicale, cu cuc. Aceasta era una dintre galerii. Daca urcai scara în spirală mai găseai una plina cu clepsidre, cesuleŃe de buzunar,
ceasuri aşezate în perete, în vitrine, ceasuri de piatră sau de lemn. Peste această galerie se mai afla una, la
fel de mare, cu ceasuri aşezate, culcate sau atârnate. Pendulele oscilau în stânga şi în dreapta, unele mai rapid, altele mai încet,
iar din ceasurile muzicale ieşeau păpuşi dansatoare. Ceasurile de buzunar ticăiau diferit : Tic-tac, Tic-pic, Tic-toc, Tac-toc. Îmi plăcea
zgomotul acesta ticăit. Era mai mult un zumzet, ca din pădure. Nu mai văzusem şi nu mai auzisem niciodată aşa ceva. M-am întors
pe călcâie şi am văzut în faŃa mea, la ceva distanŃă, un bătrân care, pe măsură ce se apropia de mine, devenea tot mai tânăr. Acesta
trebuia să fie Maestrul Hora. De la el am aflat că broasca Ńestoasă era a lui şi că se numea Casiopeea. Am rămas mirată când
Maestrul Hora mi-a spus că mă aştepta de ceva vreme. Dar de ce mă chemase aici? Era oare vorba despre domnii cenuşii, hoŃii de
timp? Eram nerăbdătoare să aflu cat mai multe. Dar n-am reuşit, pentru că am trecut la cea de-a doua carte.
M-am teleportat într-un Ńinut miraculos şi surprinzător, care semăna izbitor cu o tablă de şah. Aici totul era diferit, totul era pe
dos. Mă aflam deja, eu însămi un personaj, în cartea lui Lewis Caroll, ALICE ÎN łARA DIN OGLINDĂ. Sărisem, nu ştiu cum, în cel
de-al Optulea Câmp. Cavalerul în armură de tinichea mi-a povestit pe drum despre câteva dintre invenŃiile lui, cum ar fi: stupul de
albine, agăŃat de şaua calului, de care ataşase o cursă pentru şoareci, jambierele care îl protejau de muşcăturile rechinilor
(inexistenŃi!) sau o metodă care împiedică părul să se lase smuls. Nu mi se păreau invenŃii prea eficiente. Apoi am stat pe o pajişte.
SimŃeam că ceva greu mă apasă pe cap. Era coroana! Oare cum apăruse acolo? Devenisem deja regină? Nu mă aşteptam la asta!
Ştiam că reginele trebuie să aibă o Ńinută demnă. Mi-am aranjat coroana pe cap, să nu cadă, apoi m-am ridicat uşor, încercând să
merg cât mai elegant. Eram atât de concentrată, încât nici nu le-am observat pe cele două regine care stăteau
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de o parte şi de alta mea. Au început să îmi pună tot felul de întrebări incomode: dacă ştiam să fac adunări, scăderi, înmulŃiri,
împărŃiri, dacă ştiu cum se face pâinea, care e cauza fulgerului, cuvântul franŃuzesc pentru „tra-la-la“. „Tra-la-la“ nici măcar nu este
un cuvânt din limba noastră. Dar reginelor nu le păsa de asta, ele voiau un răspuns. Nu înŃelegeam nimic din ce îmi spuneau.
Răspunsurile lor mai mult mă încurcau. Greşeam mereu, chiar şi atunci când eram sigură ca am dreptate. Mi-aş fi dorit să nu îmi
mai pună atâtea întrebări. Sau măcar să îmi pună unele normale. Toate erau nişte ghicitori la care nu găseam un răspuns. Aşa că am
sărit direct în paginile celei de a treia cărŃi…
Închide ochii şi Ńine-Ńi palmele strânse pe pleoape până când începi să vezi cercuri de toate culorile, lumini ce se amestecă în
mintea ta. Am preluat jocul Simonei, personajul, chiar de când am citit prima dată EXUVII. Am închis ochii şi am văzut şi eu o
mulŃime de păsări: colibri, ciocănitori, pupeze, rândunici şi privighetori. De fiecare dată reuşeam să văd altceva, diferit de ce
văzusem înainte, dar cel mai des vedeam păsări. Jocul se schimba mereu. Probabil, trebuia să înŃeleg că am fost o pasăre înainte de a
fi copil. Dar eu am rău de înălŃime, n-aş putea zbura nici măcar cu avionul! Le-am arătat jocul şi prietenilor mei. Colega mea de
bancă mi-a spus că fost un scarabeu, alt coleg s-a crezut castan înflorit. Într-o zi am văzut chiar o pisică blocată în bibliotecă şi apoi
altceva şi altceva...
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„Am recitit puŃine cărŃi, şi nu pentru că nu mi-aş

fi dorit, ci pentru că nu e timp, sunt prea multe
alte cărŃi care aşteaptă să fie citite! Poate am trecut
cu privirea peste cărticelele acelea cu fabule scurte şi
simpatice pe care le citeşti atât de repede încât nici
nu îŃi dai seama când ai ajuns la ultimul
cuvânt.”
Alexandra Săftoiu

Am mai recitit, parŃial, unele volume din Harry Potter. Dar recunosc că am recitit în întregime, nu m-am putut abŃine, cărŃi ca Oscar şi tanti
Roz de Eric Emmanuel Schmitt. Asta-i o carte care mi s-a părut ca un fel de magnet, pentru că are, cum arată titlul, exact doi poli. Am vorbit
mult despre cartea asta şi la şcoală, cu prietenii mei. Este o carte pe care prietenii ar trebui să o citească împreună.
Vreau să spun că Oscar şi tanti Roz mi s-a părut amuzantă, dar şi foarte tristă. Mi-a plăcut foarte mult de tanti Roz pentru că a făcut foarte
multe pentru micuŃul Oscar, pentru el s-a transformat chiar şi în luptătoare de wrestling. Tanti Roz este singura lui prietenă, o asistentă
neobişnuită, care îl ajută să treacă peste teama de moarte şi îl învaŃă să trăiască într-o zi cât alŃii în 10 ani. Aşa se face că Oscar devine, la un
moment dat, "cel mai vârstnic" din tot spitalul, dornic la rândul lui să le fie de folos celorlalŃi, lui Bacon şi lui Peggy Blue şi chiar lui tanti Roz.
Bacon, un băiat gras, îi devenise prieten din întâmplare, în timp ce se ascundea de tanti Roz, ca să nu-i” schimbe bandajele, iar de Peggy Blue se
îndrăgosteşte pentru că, spune Oscar, „atunci când te apropii de ea, e ca şi cum ai pătrunde într-o capelă”. A fost
foarte-foarte frumos când Oscar scrie că a aflat că urmează ziua lui Dumnezeu şi se întreba ce cadou să îi cumpere.
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Mi se pare atât de interesant să începi o scrisoare cu „Dragă Dumnezeu” şi să îi vorbeşti Celui-de-Sus ca unui coleg de şcoală. Sfârşitul cărŃii era
previzibil: foarte, foarte trist. Mi-a plăcut însă că ultima scrisoare către Dumnezeu a fost scrisă chiar de tanti Roz, nu de Oscar. Mi s-a părut o
carte superbă, pe care am citit-o aproape fără să îmi dau seama când s-au terminat cele aproape 100 de pagini. Această carte mi-a arătat că nu
trebuie să ne temem să descoperim lucruri noi, ci doar că am putea să ne pierdem, fără să ştim când, bucuria de a trăi. Mi-a plăcut enorm cartea
asta pentru că ne învaŃă să trăim într-o clipă cât într-o viaŃă şi pentru că intensitatea trăirilor trebuie să fie maximă. Mi s-a confirmat că noi,
oamenii, suntem fragili şi că trebuie să facem lucrurile temeinic pentru a nu ne fie teamă de urmări. Acum am început să accept şi dispariŃia
bunicii mele, care s-a stins când eu eram mai mică - pe atunci credeam că a zburat la Dumnezeu pentru a se transforma în înger, un înger care să
mă iubească şi să mă păzească mai departe; iar dacă ar fi vorba acum despre o scrisoare pe care eu să o scriu lui Dumnezeu aş şti cu siguranŃă ce
cadou să îndrăznesc a-i cere…
Altă carte pe care am recitit-o cu drag este Jane Eyre de Charlote Bronte, un superb roman de dragoste. Eroina, o tânără nu prea frumoasă,
dar care reuşea să se facă plăcută, a trecut prin multe încercări. Este de admirat faptul că nu renunŃă la principiile sale, că întotdeauna
acŃionează aşa cum ar trebui şi nu aşa cum îi dicta inima. Ar fi dorit, cu siguranŃă, să fie mult mai frumoasă, mai norocoasă… Dar are un dar,
învaŃă uşor, e foarte deşteaptă şi asta o salvează.
Copilăria lui Jane m-a făcut să mă gândesc că, în mare parte, aşa a fost şi copilăria autoarei, lipsită de afecŃiunea părinŃilor ei. În carte, totul
pare foarte real, iar atunci când dădeam paginile, pe rând, aveam senzaŃia că totul se petrece cu adevărat, în faŃa ochilor mei. Am fost captivată
de acest roman de la primele rânduri şi până la final. Nu puteam să las cartea din mână şi abia aşteptam să am puŃin timp liber pentru a
cufunda din nou în aventură. Cu fiecare capitol am început să o înŃeleg mai bine pe Jane. Am suferit când Jane n-a putut să mărite cu domnul
Rochester. Jane dorea să fie fericită, dar dorea, de asemenea, să îşi păstreze demnitatea. Adele, fetiŃa care o avea drept guvernantă pe Jane, mi sa părut foarte drăguŃă. Mi-a plăcut şi de Helen Burns, prietena lui Jane, pentru că şi ea era foarte inteligentă. Am fost foarte bucuroasă când Jane
s-a întors la castel şi m-am bucurat pentru ea, căci acela era locul unde ea se simŃea frumoasă..
Această carte mi-a plăcut foarte mult şi pentru că are un final fericit. Pe parcursul acestei cărŃi, am susŃinut-o pe Jane, rugându-mă, de
fiecare dată când deschideam cartea, să i se întâmple ceva frumos şi să fie fericită. Când citeam, îmi dădeam parcă acordul sau dezacordul cu
privire la ceea ce făcea ea – dacă era corect sau nu ceea ce făcea ea. De sigur că nu am fost mereu întru totul de acord cu Jane - spre exemplu,
când am ajuns la partea în care Jane a plecat spre necunoscut pentru a lua totul de la zero, înclinam să cred că făcuse o alegere greşită. Oricum,
romanul a fost captivant şi surprinzător. Nu e de mirare că îl mai răsfoiesc încă, din când în când.
O altă carte minunată pe care am recitit-o este Ferma animalelor de George Orwell. Romanul începe cu prezentarea Fermei „Conacul", loc în
care se va desfăşura acŃiunea. Din primele pagini l-am antipatizat pe proprietarul fermei, domnul Jones, care se
întoarce beat de la un bar din Willingdon. După ce domnul Jones adoarme, are loc o adunare a animalelor în
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hambarul cel mare, adunare convocată de Bătrânul Senior – un porc bătrân, folosit în concursuri de frumuseŃe pentru porci – care susŃinea că a
avut un vis ciudat. El începe prin a le povesti animalelor despre înŃelepciunea acumulată în timpul vieŃii şi despre nedreptăŃile care li se fac
animalelor, prezicând o revoltă a animalelor în următorii ani.
După ce le povesteşte despre visul său, Senior intonează „Animale din Anglia", iar spre finalul cântecului toate animalele cântau la unison.
Şi eu am încercat să prind melodia, recunosc! Trei zile mai târziu, Senior moare în somn şi este înmormântat la poarta livezii. După această
tragică întâmplare, animalele au căpătat o nouă viziune asupra vieŃii. Urmează să fie aleşi trei porci pentru a educa animalele tinere: Napoleon
(un porc din rasa Berkshire, mare şi impunător, deşi nu foarte vorbăreŃ), Snowball (un purcel sprinten şi inventive, dar nu la fel de impunător)
şi Squealer (un porc mic, grăsuŃ, cu fălci rotunde, ochi scăpărători şi o voce ascuŃită). Aceştia trei vor elabora, începând de la ideile lui Senior,
şapte principii ale Animalismului. M-a fascinat aluzia la oamenii care, deşi se consideră superiori, ajung de fapt ca nişte animale. Cu toate că la
început animalele au hotărât să trăiască
la ferma lor, ferindu-se să ia exemplul oamenilor, au sfârşit prin a purta haine şi a dormi în paturi, ca şi ei. Până şi ultimul lor principiu,
„Toate animalele sunt egale”, a devenit „Toate animalele sunt egale, dar unele sunt mai egale decât celelalte”. Mi-a plăcut de Boxer, căci era
foarte harnic, dar şi foarte naiv.
Aşadar, iată care sunt cărŃile mele magnet, cărŃile la care m-am întors în ultimul timp aşa cum m-am întors, în copilărie, la jucăriile preferate.
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„AtenŃie... se citeşte! AnunŃul acesta, postat triumfător
pe uşa clasei de la parter mă intriga de fiecare dată, atunci
când treceam miercurea după-amiază pe coridorul răcoros
al liceului. Curiozitatea înnăscută mă făcea să mă opresc
şi să «fur» cu urechea, măcar un sunet din sala
misterioasă.”
Adrian Andrei
Clasa a X-a

N-aş vrea să mă surprindă cineva ascultând pe la astfel de uşi, căci reputaŃia mea de băiat cool s-ar nărui într-o secundă.
Totuşi... dacă mă apropiu de uşă şi scap căştile, că oricum îmi atârnă pe umăr, ce ar fi?
Gândul meu se împleti cu fapta şi împrăştiate pe jos zăceau acum căştile din care se auzea refrenul scandat de Puya: Sus pe bar,
sus pe bar! Opresc repede sonorul şi lipesc urechea de uşă, uitându-mă cu atenŃie în stânga şi dreapta. Ascult. E linişte. Se aud
comentariile profei' mele de română. O elevă citeşte rapid ceva. CeilalŃi râd. Ce-o fi aşa de amuzant? Se aud aplauze. Mă ridic.
Zgomote. Uşa se deschide. Eu îmi adun tacticos căştile de pe jos. Recunosc elevi din clasele mai mari. Discută aprins şi zâmbesc
Ńinând la piept câte o carte. Mă prefac că-mi repar căştile. CiudaŃi mai sunt, îmi zic. Profesoara iese repede, ia afişul de
pe uşă, şi se-ntoarce să-şi strângă materialele, fără să mă privească. Intru o secundă să inspectez sala. Hm... nu mă
impresionează! Deodată o mână îmi întinde repede o carte. „łi-ai uitat cartea”, zice profesoara fără să mă privească. Eu
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încerc să spun ceva, ea continuă: „Nu uita, până miercuri la cinci să fie citită”! Iese cărând după ea materialele. Aud glasuri de elevi
pe coridor. Mă fâstâcesc şi ascund repede cartea în rucsac. Ce stupid sunt. Parcă aş fi furat-o. Plec. Cobor scările în grabă, parcă simt
că am o bombă cu mine. RenunŃ la întâlnirea din parc cu amicii. Sigur mi-ar cotrobăi în rucsac. Şi parcă îi aud strigând: „Ce ai frate!
Eşti cu capu'... Te-ai apucat de citit? PriviŃi un şoarece de bibliotecă”! Şi ce s-ar mai tăvăli de râs. Da, da, trebuie să evit asta. Plec
spre casă. Trebuie neapărat să scap de cartea asta. Intru în apartament. Prima grijă: să dau boxele la maximum. Din ele răsună
ritmuri de RNB. Zilele trec nestingherite. Plouă cu note sub cinci. Cu părinŃii mă văd la culcare. „Eşti bine?” îmi spune mama.
„Foarte bine!” le răspund şi e de-ajuns. Trec zilele. E marŃi, mâine e miercuri... Stop. Miercuri. Carteaaaaaaaaaaaa! Unde-am pus-o?
O caut repede prin camera mea. Nu-i. O caut pe hol, în bucătărie, în sufragerie, pe balcon, în baie... Victorie! În coşul cu rufe, sub
hanoracul meu, trona cartea. Maşina de spălat abia aştepta s-o „devoreze”. Trebuie s-o înapoiez. Dar... ce să spun profesoarei? Nu,
nu, mai bine o las în sala de clasă pe o bancă şi plec. Da, aşa am să fac! Totuşi, să văd măcar ce titlu are? Cum? Ghidul nesimŃitului?
Aaaa, cineva face cu mine glume proaste! Şi pe ea o ilustraŃie cu un fund de măgar. Nu se poate! E prea de tot! Cine îndrăzneşte să
râdă de mine aşa? Mă revolt. Gesticulez cu cartea în aer. Mă liniştesc. Poate ar trebui să citesc o pagină. Deschid la întâmplare:
„NesimŃitul deŃine arta surprizelor consternante. El se descalŃă în tren, fumează în locuri unde acest lucru i se interzice în mod
explicit, vorbeşte între replici la teatru, îşi suge măselele la Ateneu, îşi pipăie prietena pe întuneric la film, eructeaza plenar după
dejun şi se şterge la gură fie cu faŃa de masă, fie cu mâneca hainei... Cei mai mulŃi nesimŃiŃi ştiu că nu au voie să facă anumite
lucruri.
Dar le fac doar pentru violentarea asistenŃei, pentru oripilarea ei amuzată. NesimŃitul se hrăneşte din stinghereala celorlalŃi şi
găseşte în ea îndemnul de a fi nesimŃit şi cu alte prilejuri.”
Nu se poate! îmi zic. Autorul ăsta mi-a urmărit tovarăşii. Ne cunoaşte! Mă cunoaşte! Ce e asta? Spionaj! Citesc apoi rapid şi alte
pasaje. Uneori chiar mă amuz. Doamne, cât de nesimŃiŃi pot fi unii! Citesc pagină cu pagină. Râd şi o savurez. Interesant! Intră
mama. Mă vede citind. „Dragul mamii, citeşti”! Pleacă repede entuziasmată. Apoi bunica întredeschide uşa, zâmbindu-mi galeş:
„Hai, puiule, citeşte!” Pe rând, ca într-un pelerinaj, ai mei deschid uşa zâmbindu-mi cu subînŃeles. Cred că acum ar fi potrivit anunŃul
de pe uşa sălii de lectură: „AtenŃie... se citeşte! Nu deranjaaaaaaaaaŃi!”
A doua zi, după ore mă hotărâsem să restitui cartea. Am întârziat. Uşa e închisă şi pe ea stă agăŃat de data aceasta un poster, cu
mesajul „AtenŃie... se citeşte! Citeşte şi tu!” Ezit. Îmi fac apoi curaj şi intru Ńinând cartea în mână şi îndreptându-mă spre profesoară,
spun încet: „Bună ziua! Am adus...” nu apuc să termin şi profesoară mă invită să mă aşez lângă ceilalŃi, făcându-mi
semn să tac şi să ascult. O fată citeşte un fragment din cartea pe care o am şi eu. CeilalŃi se amuză. Urmează o amplă
dezbatere despre conduită, bun simŃ, măsură şi snobism. Nu îndrăznesc să spun nimic, nu cred că vocabularul meu mă
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ajută să-mi exprim părerea. CeilalŃi vorbesc degajat şi coerent. Îmi place. Mă relaxez şi ascult părerile lor. Se împart apoi cărŃile
pentru următoarea săptămână. Primesc şi eu un exemplar, însoŃit de un surâs de la eleva desemnată să le distribuie. Citesc în gând
titlul: M-am hotărât să devin prost de Martin Page. O, nu se poate! Nu-i pentru mine. Eu îmi doresc contrariul. Sunt confuz. Ce fel de
cerc de lectură mai e şi ăsta? ToŃi sunt amuzaŃi şi îşi exprimă zgomotos dorinŃa de a citi cartea. Bine... O voi citi, doar pe asta şi atât.
Ies din sală şi cobor în grabă scările. Mă opreşte o fată drăguŃă. E cea care a împărŃit cărŃile. Mă invită, timid, la o plimbare prin parc.
Accept. Îmi aduc aminte de afirmaŃia profesoarei de la ora de lectură de astăzi: „CărŃile creează legături”. Acum înŃeleg.
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„Unde fugim de-acasă? Oriunde. Până nu de mult probabil c-aş fi
fugit în multe locuri, numai în lumea cărŃii nu. Am descoperit, de
curând, mai bine zis de când merg la Cercul de lectură, că paginile
unei cărŃi pot fi refugiul perfect. Citind cot la cot cu prietenii mei de
la Cerc, am înŃeles repede că poŃi fugi de-acasă lăsându-Ńi eul să
zboare, să cutreiere, să vibreze, să ...citească.
Pare straniu şi, în egală măsură, amuzant să citeşti de plăcere,
iar promovarea cititului din pasiune, nu din obligaŃie pare un demers
sortit eşecului.”
Cristina Andrei
Clasa a VI-a

Totuşi, noi, membrii acestui Cerc ne-am asumat riscul. Aşa că, înarmaŃi cu entuziasm, în ciuda emoŃiilor, am intrat în clasele elevilor din
ciclul primar din şcoala noastră, cu scopul de a le citi povestea Adinei Popescu: Povestea fără poveste şi a le face copiilor recomandări de
lectură.
Ca o adevărată echipă, ne-am distribuit rolurile: „tu eşti Povestea, Flavia e Oda, Teofil e bancul, Ştefan e naratorul...”
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Cu filele poveştii tremurându-ne în mâini, ne-am prezentat în faŃa celor mici. Povestea a început, iar în sala în care ne aflam doar respiraŃii
uşoare se simŃeau, însă ochi fascinaŃi ne priveau şi ne sorbeau cu atenŃie şi nesaŃ cuvintele. La final, i-am invitat pe ascultătorii noştri să
răspundă la două - trei întrebări pentru a verifica ce au înŃeles. Pe cei mai ageri, i-am premiat. Apoi, am împărŃit fluturaşi cu câteva recomandări
de lectură. Nu mică ne-a fost surprinderea când am descoperit că unii dintre copii citiseră deja o mare parte dintre cărŃile alese de noi.
Dacă, peste câŃiva ani, îi vom întâlni la Cercul nostru de lectură, dorindu-şi să fugă şi ei, ca şi noi, în lumea cărŃilor, ne vom bucura ştiind că
şi noi am contribuit la asta. SperanŃa noastră este ca şi ei, la rândul lor, să recomande cuiva o carte!
I-am invitat pe colegii mei participanŃi la proiect să răspundă la întrebările mele privitoare la felul în care au perceput ei activitatea. Iată
răspunsurile lor:
Medeea Zamciuc clasa a VI-a: Ah, copilăria! Copilăria este cel mai frumos moment din viaŃă. Ceea ce o face cu adevărat minunată
este faptul că atunci citim prima carte. Fie că este o carte cu multe poze şi cu scris mare, fie că e un roman, este prima pe care o citim
şi este specială.
Pentru a-i încuraja pe copii să citească elevii din clasele a VI-a D şi a VII-a D, membri ai Cercului de lectură, am mers în vizită la
copiii din clasa a III-a D pentru a le citi povestea intitulată Povestea fără poveste. Copiii au fost foarte atenŃi pe parcursul lecturii.
Pentru a le testa atenŃia, le-am adresat, la final, întrebări legate de poveste. Au răspuns corect şi au fost premiaŃi pentru
perspicacitatea lor. I-am invitat apoi pe copii să participe la concursurile din campania noastră de promovare a lecturii: unul, de
semne de carte, altul, de anunŃuri haioase. Copiii au fost încântaŃi şi mulŃi doreau deja să se înscrie.
A fost minunat!
Diana Vasiliu, clasa a VII-a D: Campania „INVITAłIE LA LECTURĂ” a fost una dintre cele mai bune, interesante şi atrăgătoare
campanii legate de cititul cărŃilor. ExperienŃa a fost una de neuitat şi rezultatele activităŃii au fost pe măsură.
Am plecat în căutare de cititori „înrăiŃi”, cu speranŃa de a-i găsi şi surpriza a fost să-i descoperim în fiecare clasă. Pentru a-i
atrage spre lumea lecturii, am citit alături de ei textul Poveste fără poveste de Adina Popescu, iar apoi le-am adresat o serie de
întrebări la care cei mai isteŃi şi mai rapizi ne-au dat răspunsuri inteligente şi pline de umor. Aceştia au fost recompensaŃi cu premii
haioase. Copiii au fost foarte interesaŃi de această activitate şi, de aceea, i-am invitat să participe la câteva concursuri la
care au putut să câştige premii după merit.
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Sper ca această activitate să-i îndrume pe copii să citească ce le place. Eu, din această activitate, am învăŃat că orice carte merită
citită, indiferent dacă este sau nu genul meu.
În concluzie, activitatea a fost una de succes şi sper să se repete.
Iustin Terciu, clasa a VII-a D (fotograf): Văzând toată activitatea printr-un aparat foto, imaginea întipărită în mintea mea este una
virtuală, dar şi prin aparat am avut un „feeling” bun, văzând copiii fericiŃi că li se citeşte o poveste. Cititorii au fost încântaŃi la
primirea listei cu recomandări de lectură, ceea ce m-a surprins plăcut.
Mesajul PRO LECTURĂ a fost perceput perfect de cei mici şi susŃinut prin exemple personale. Lucrul care m-a surprins cel mai
mult a fost atenŃia cu care copiii au ascultat povestea şi au reŃinut detaliile copiilor care, de obicei, sunt neglijate de cititori.
Dacă totuşi copiii susŃin lectura, de ce să nu o susŃii şi tu?!
Ioana Jercan, clasa a VII-a D: Activitatea „Curs de lectură” din campania „INVITAłIE LA LECTURĂ” a fost o experienŃă
frumoasă din multe puncte de vedere. ToŃi copiii din clasele la care am fost ne-au primit cu mult entuziasm, iar pe parcursul lecturii
au fost foarte atenŃi şi captivaŃi.
Eu, care le citeam, normal că aveam emoŃii, deşi copiii erau de clasele a III-a şi a IV-a. Când mă uitam în faŃă, vedeam mulŃi ochi
aŃintiŃi asupra mea, fapt care mă intimida. Dar atunci când am început să citesc, toŃi acei ochi care mă înfioraseră, acum mă păreau
că mă îndeamnă să le citesc mai departe.
După ce am citit, le-am adresat o serie de întrebări micilor ascultători, primind răspunsuri inventive. Apoi, le-am oferit pliante
cu titluri de cărŃi din literatura pentru copii, recomandări viitoare de lectură. Pe parcurs, am întâlnit mici cititori „înrăiŃi” pe care ne
putem baza pe viitor.
Eu sper ca această activitate să-i ducă pe copii pe drumul cel bun. După comportamentul lor şi participarea lor la activitate, cred
că au fost bucuroşi de idee. Povestea fără poveste i-a condus pe firul imaginar al lecturii.
Le-am rugat şi pe doamnele învăŃătoare să completeze următorul chestionar (relevant pentru noi în ceea ce priveşte necesitatea unei asemenea
activităŃi):
1. Ce părere aveŃi despre iniŃiativa elevilor din Cercul nostru de Lectură coordonat de a promova „cititul de plăcere” în rândul
celor mici? E necesară această campanie?
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2. AŃi ascultat o poveste scrisă de o scriitoare contemporană, Adina Popescu. CredeŃi că e un text potrivit pentru elevii dvs.? De ce?
3. Ce v-a plăcut la modul în care am gândit şi am realizat „Cursul de lectură”?
Le mulŃumim pentru amabilitatea de a ne fi răspuns:
Promovarea „cititului de plăcere” este o iniŃiativă atractivă şi necesară, în condiŃiile în care elevii care citesc într-adevăr de
plăcere sunt din ce în ce mai puŃini. Textul este interesant, adecvat vârstei. Mi-au plăcut atât modalitatea de prezentare, cât şi faptul
că a presupus implicarea unui număr mare de elevi. (învăŃătoare Corina Andrei)
IniŃiativa este necesară deoarece cei mari pot fi modele pentru cei mici. Textul este potrivit pentru copiii de clasa a III-a. Este o
„poveste” actuală, hazlie, plăcută şi uşor de citit şi de înŃeles. IniŃiativa de a antrena şi şcolarii mici mi-a plăcut, ştiut fiind faptul că
un copil învaŃă cel mai uşor de la alt copil. Le doresc susŃinătorilor acestor activităŃi mult succes! (învăŃătoare Dana Dănilă)
Consider ca fiind foarte bună această iniŃiativă. Este şi necesară deoarece lipsa lecturilor şi, în general, a apetitului pentru citit
influenŃează activitatea didactică. Textul mi s-a părut potrivit, mai ales prin personajele sale. Am apreciat că v-aŃi gândit la un mod
activ de promovare, care oferă numeroase avantaje. (învăŃătoare Angela Ivan)
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„Un cititor receptiv poate descoperi numeroase lucruri într-o carte. Ar fi
inutil să le enumăr, dar ceea ce pot să spun este că pentru mine o carte
mare e asemenea unei imense oglinzi fermecate, un obiect vrăjit în care nu
desluşeşti doar propria-Ńi faŃă. Dacă e într-adevăr bună la ceva, oglinda
asta îŃi va arăta nu doar imagini uluitoare, ci şi harta lucrurilor la care
nu te-ai fi gândit niciodată.”
Ciprian Bodog
Clasa a X-a

Am devenit membru al atelierului de lectură ,,În căutarea cititorilor celebri” (sau, pe scurt şi mai simplu, ,,Cititori celebri”)
undeva prin toamna lui 2010, la puŃin timp de la începutul primei clase de liceu. Aflasem de existenŃa proiectului, care se desfăşura
la una dintre cele două librării Cărtureşti din Timişoara, de la doamna Elena Jebelean, profesoara mea de limba şi literatura română
din acea perioadă. Din câte îmi amintesc nu eram foarte entuziasmat, astfel că acum mi-e greu să menŃionez cu certitudine un motiv
pentru care m-am decis până la urmă să particip. Eliminând entuziasmul, nu-mi rămân prea multe explicaŃii; totuşi, probabil că cea
mai corectă explicaŃie stă pe unicul, imbatabilul pilon al curiozităŃii. Structura de rezistenŃă a acestuia era formată din alte elemente,
cel puŃin la fel de importante: sonoritatea numelui autorului pus în discuŃie (Umberto Eco), titlul cărŃii (Numele trandafirului) şi
prezenŃa doamnei profesoare. Am citit cartea ceva mai târziu în toamna aceea şi impresia a fost una favorabilă, chiar
dacă nu pot spune că am fost impresionat. Ceea ce m-a atras la desfăşurarea acelei prime întâlniri a fost fericita
intersectare între expresivitatea prezentării/interpretării şi modul relaxat şi convingător în care participanŃii îşi
susŃineau punctul de vedere. Această atmosferă cordială m-a determinat să particip la fiecare întâlnire care a urmat.

76

…şi cercurile

În mod paradoxal, încercând să derulez mental pelicula tuturor întâlnirilor la care am participat, încep să realizez că toată
experienŃa nu a fost, în primul rând, una livrescă. Şi îmi permit să afirm că asta se întâmplă şi în alte cazuri de
cercuri/cluburi/ateliere/cenacluri literare. Dincolo de consistentul bagaj livresc, un participant are ocazia să câştige şi alte lucruri,
în planuri complementare. E vorba de schimbări importante la nivel de mentalitate, de cultură, de inteligenŃă, de capacitatea de a
dialoga (cu ceilalŃi şi cu tine însuŃi). Oricât de mare ar fi numărul de pagini şi vraful de cărŃi, dacă rămâi doar cu
asta nu te poŃi declara cu adevărat câştigat. Te construieşti cu adevărat atunci când, prin(tre) cărŃi, fiinŃa ta se dezvoltă, înŃelege
tot mai mult, are capacitatea să asculte, să înŃeleagă şi să mediteze, să accepte diferenŃa (indiferent că e una socială, intelectuală,
rasială, religioasă ş.a.m.d.), să înveŃe lecŃia toleranŃei, a respectului faŃă de valori, a bunului-simŃ şi, nu în ultimul rând, a necesităŃii
de a contribui la o schimbare a lumii în care trăieşte. Sunt sigur că participarea la acest atelier a constituit pentru mine o experienŃă
fundamentală.
Un cititor receptiv poate descoperi numeroase lucruri într-o carte. Ar fi inutil să le enumăr, dar ceea ce pot să spun este că pentru
mine o carte mare e asemenea unei imense oglinzi fermecate, un obiect vrăjit în care nu desluşeşti doar propria-Ńi faŃă. Dacă e întradevăr bună la ceva, oglinda asta îŃi va arăta nu doar imagini uluitoare, ci şi harta lucrurilor la care nu te-ai fi gândit niciodată, la
care mintea ta nu ajungea fără complicitatea creierului auctorial, acea maşinărie care pompează literele către sute, mii, milioane sau
miliarde de ochi. În tot acest proces cartea este instrumentul intermediar. Cartea-oglindă, cartea-oracol, cartea-minune. Aş minŃi
dacă aş spune că toate cărŃile prezentate la atelier au fost ca în descrierea de mai sus. Dar Dostoievski, Cehov, Kundera, Ondaatje,
Ishiguro, Fitzgerald, Poe şi mulŃi, mulŃi alŃi scriitori deosebiŃi sunt nume care au căpătat o valoare deosebită pentru ,,Cititorii
celebri”, pentru că un atelier nu se mândreşte doar cu participanŃii reali, ci şi cu cei aflaŃi la distanŃe considerabile. Dar privim
oglinda, distanŃele se topesc încet şi literele prind viaŃă sub ochii noştri.
Literatura e invenŃie, scriitorii sunt nişte magicieni (a se vedea, în acest sens, minunata teorie din finalul ,,Cursurilor...”
nabokoviene), unii mai mari, alŃii mai mici. Ceea ce ei nu ştiu, însă, este că la rându-le sunt inventa(ria)Ńi de imaginaŃia fantasmatică
a unor mase întregi de cititori. Tot un soi de inventar (unul imperfect, ca oricare altul, de altfel) am făcut şi eu aici. Totuşi, el nu se
poate încheia înainte de-a vă invita să citiŃi un interviu cu cea în absenŃa căreia ,,Cititorii celebri” nu ar fi putut inventaria invenŃiile.
Este vorba de moderatoarea atelierului, Irina Dincă.
1. Cum a început totul? Care era cadrul iniŃial, cum s-au mişcat lucrurile în acele momente şi, mai ales, cum priveşti astăzi
evoluŃia ,,Cititorilor celebri” în cei peste trei ani scurşi de la prima întâlnire?
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Proiectul „În căutarea cititorilor celebri" a fost lansat la Bucureşti, în decembrie 2009, la iniŃiativa Ministerului Culturii, a
Librăriilor Cărtureşti şi Humanitas şi a echipei de la Ginger Group. IniŃial a fost vorba de o serie de evenimente despre istoria cărŃii,
a practicilor de lectură, despre ce şi cât se citeşte în România şi cum s-ar putea trezi şi încuraja plăcerea de a citi. Întrucât campania
„În căutarea cititorilor celebri” se focalizează pe cititor, s-a născut ideea unor întâlniri în care cititorii sunt cei care au un cuvânt de
spus, a creării unui cadru în care aceştia sunt stimulaŃi să-şi împărtăşească impresiile de lectură. Astfel, din februarie 2010 proiectul
„În căutarea cititorilor celebri” s-a îmbogăŃit prin atelierele de lectură organizate lunar la Timişoara, la Librăria Cărtureşti Mercy şi,
mai apoi, pentru câteva luni, şi la ConstanŃa, la Librăria Cărtureşti City Park Mall.
În cei peste trei ani în care atelierul de lectură „În căutarea cititorilor celebri” din Timişoara s-a întrunit de 29 ori, s-a coagulat o
echipă de cititori receptivi, pasionaŃi, inteligenŃi şi sensibili, elevi de la liceele de elită din Timişoara, studenŃi de la Litere, dar şi de
la alte facultăŃi, profesori, oameni care încă îşi mai găsesc răgaz pentru o carte bună. Ne-am bucurat dintru început de participarea şi
implicarea domnului profesor Ilie Gyurcsik de la Universitatea de Vest din Timişoara, care ne-a călăuzit în înŃelegerea textelor, ne-a
oferit fertile repere bibliografice şi culturale şi ne-a sugerat nebănuite conexiuni intertextuale.
La întâlnirile noastre au participat şi alŃi invitaŃi, precum Cristina Băniceru şi Florin Oprescu de la Universitatea de Vest din
Timişoara şi doamnele profesoare Elena Jebelean, Mihaela Dumitraşcu şi Doina Roşca de la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” din
Timişoara, Mihaela Pencov şi Iuliana Buzilă de la Liceul Teoretic „William Shakespeare” din Timişoara, Cristina PetruŃ de la Liceul
Sportiv „Banatul”. Am avut şi două întâlniri speciale, în care invitaŃii noştri au fost chiar autorii cărŃilor discutate, Daniel CristeaEnache şi Doina Ruşti. Atelierul nostru a crescut spectaculos în cei peste trei ani care au trecut de la prima întâlnire, s-a coagulat o
echipă de tineri pasionaŃi de lectură care vor avea un cuvânt de spus în următorii ani, în viaŃa culturală timişoreană şi nu numai.
2. Încercând o retrospectivă, ce întâlniri Ńi s-au întipărit cel mai bine în minte? Care ar fi bornele definitorii într-o eventuală cronologie a
Atelierului?
E destul de greu să îŃi răspund la această întrebare, deoarece fiecare întâlnire a fost unică şi păstrez impresii vii de la discuŃiile
prilejuite de fiecare carte discutată, ar trebui să invoc 29 de borne. De altfel, simt că şi ceilalŃi participanŃi ar avea aceeaşi dificultate
în a alege cele mai reuşite momente ale atelierului nostru, întrucât ştacheta a fost tot timpul ridicată, iar implicarea a fost pe măsură.
O confirmă şi impresiile unor participanŃi care s-au implicat cu entuziasm în acest proiect şi ne-au consemnat de fiecare
dată ideile în jurul cărora s-au purtat discuŃiile noastre, pe care le-am şi publicat pe cititoricelebri.ro.
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3. Cum a fost stabilit şi cum s-a dezvoltat ulterior formatul întâlnirilor lunare?
Din start am căutat o formulă flexibilă, pe care să o adaptăm de la întâlnire la întâlnire, păstrând doar câŃiva paşi pe care i-am
păstrat la fiecare întrunire: o succintă prezentare a autorului discutat, în principal printr-o trecere în revistă a altor scrieri ale
acestuia, apoi lectura unui eseu despre cartea propusă spre dezbatere, scris de un elev sau student de la atelierul nostru şi, partea
cea mai consistentă, discuŃiile propriu-zise, având ca punct de plecare câteva fragmente suport din textul ales, interpretate cu
dezinvoltură de participanŃi. Am încercat să creăm un cadru prietenos (întâlnirile sunt deschise de ceva vreme printr-un moment
muzical, discuŃiile sunt impulsionate de lecturi expresive din cartea discutată) şi o atmosferă degajată, pentru ca fiecare participant
să aibă curajul propriilor interpretări. Tema fiecărei întâlniri s-a dorit a fi o provocare pentru lărgirea dezbaterii şi o încercare de a
pune în lumină interpretările cele mai variate şi de a stimula dialogul. Protagoniştii acestor întâlniri sunt cititorii, care au dobândit
un rol activ, au fost puşi în valoare, dar şi la treabă, fiind invitaŃi să se implice şi să construiască împreună fiecare dezbatere.
4. În ce măsură contribuie această iniŃiativă la conturarea profilului cultural al Timişoarei actuale?
Ne-am bucurat în aceşti trei ani să descoperim un nucleu de tineri talentaŃi, cu mintea ageră şi cu o sensibilitate vie, care ne-au
surprins de fiecare dată cu analizele pasajelor de fineŃe ale cărŃilor, cu interpretările lor proaspete, cu dezinvoltura cu care şi-au
exprimat punctele lor de vedere. Unii dintre ei ne-au scris eseurile prezentate la întâlniri, ce au însoŃit şi invitaŃiile la întâlnirile
noastre lunare: Snejana Ung, Ioana Mădălina łilea, Andreea Dincă, Andrada Paul, Alexandru Bodog, Denisa Păduraru, Vlad
Macovei, Dalia Stoia, Simona Burtă, Ionela PraŃa, Alexandra Şpaimoc, Iasmina Turlea, Adelina Mercescu, Emilia Tomescu, Victor
Funar, Bianca Turneanu. Avem deja peste 20 de eseuri ale acestor tineri, publicate pe cititoricelebri.ro şi sperăm că această inedită
colecŃie se va îmbogăŃi cu fiecare nouă întâlnire.
De asemenea, un alt plus cultural este fără îndoială bibliografia care s-a conturat şi pe care intenŃionăm să o extindem cu alte
nume de referinŃă. Astfel, în aceşti trei ani am citit şi am interpretat cărŃile unor autori români contemporani ca Ioana Pârvulescu,
Daniela Zeca sau Mircea Cărtărescu, dar şi ale unor scriitori străini, nume de referinŃă ale literaturii universale, precum Jorge Luis
Borges, Dino Buzzati, Italo Calvino, A. P. Cehov, Miguel de Cervantes, F. M. Dostoievski, Umberto Eco, Francis Scott Fitzgerald,
John Fowles, Kazuo Ishiguro, Franz Kafka, Nikos Kazantzakis, Milan Kundera, James Joyce, Andreï Makine, George
Orwell, Edgar Allan Poe, J. D. Salinger, Oscar Wilde, unii laureaŃi ai Premiului Nobel, ca Samuel Beckett, William
Golding, Luigi Pirandello ori José Saramago.
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Aşadar, încercăm să facem din fiecare întâlnire un eveniment cultural, care să dinamizeze şi să coaguleze vocile tinere, să
trezească pasiunea lecturii, să încurajeze formularea unor opinii argumentate şi să deschidă dialogul între cei de aceeaşi vârstă şi
între generaŃii.
5. Care sunt planurile de viitor? În ce fel crezi că vor arăta ,,Cititorii celebri” peste (alŃi) trei ani?
M-aş bucura foarte mult dacă am reuşi să lărgim cercul cititorilor care participă la întâlnirile noastre, vom relua campaniile prin
licee pentru a face cunoscut proiectul nostru şi în alte şcoli. De asemenea, îi vom încuraja pe cititorii noştri să îşi formeze condeiul,
să prindă curaj să-şi susŃină propriile interpretări ale cărŃilor citite, să aştearnă pe hârtie impresiile lor de lectură. Vom aduce în
discuŃie cărŃi din variate epoci şi culturi, realizând în acelaşi timp o riguroasă selecŃie valorică a titlurilor propuse pentru lectură.
Dar să lăsăm loc şi surprizelor şi să ne auzim peste (alŃi) trei ani pentru a discuta despre evoluŃia „Cititorilor celebri”. ÎŃi mulŃumesc,
dragă Alex, pentru ideea acestui interviu şi, mai ales, pentru implicarea în acest proiect, pentru eseurile scrise şi pentru intervenŃiile
tale în discuŃiile de la fiecare întâlnire. Aş dori să închei cu o întrebare la care te rog să îmi răspunzi: Ce a însemnat experienŃa
„Cititori celebri” pentru tine?
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„CărŃile ne clădesc, ne conturează drumul pe care-l urmăm, ne
prezintă lumea într-o ipostază pe care singuri, n-am putea-o
descoperi. Cum setea de cunoaştere, de viaŃă se potoleşte cel mai bine
prin citirea unei cărŃi, ideea de a face parte dintr-o societate de
lectură mi s-a părut pur şi simplu minunată.”
Anastasia Coste
Clasa a X-a

Încă de mică, de când mama mă punea să dorm la amiază şi nu mi-era somn, obişnuiam să ascult câte o poveste pentru a-mi fi
mai uşor să intru în lumea viselor. Aceste poveşti mă conduceau, una câte una, pe un drum încărcat cu vise, mă făceau să trăiesc
chiar eu întâmplările, să gust din nectarul unei noi lumi cu fiecare cuvânt.
Ce-i drept, visători suntem cu toŃii. Ne dorim atâtea lucruri şi toată viaŃa încercăm să ne împlinim dorinŃele. Evenimentele
zilnice dau naştere poveştii noastre, romanului al cărui protagonişti suntem chiar noi. Căutăm „luminiŃa de la capătul tunelului”,
căutăm fericirea în lume, dar nu ne dăm seama că fericirea izvorăşte chiar din interiorul nostru, din armonia pe care încercăm
mereu să ne-o aşternem în suflet, armonie cu propria persoană.
CărŃile ne clădesc, ne conturează drumul pe care-l urmăm, ne prezintă lumea într-o ipostază pe care singuri, n-am putea-o
descoperi. Cum setea de cunoaştere, de viaŃă se potoleşte cel mai bine prin citirea unei cărŃi, ideea de a face parte dintr-o societate
de lectură mi s-a părut pur şi simplu minunată. Oferta potrivită la timpul potrivit (liceu, perioada în care inima bate cel
mai tare şi-şi caută alinarea în cărŃi). Ce pot spune... am trăit experienŃe unice în cadrul acestei societăŃi. Nu ştiu ce mă
atrage cel mai mult, poate întâlnirea cu colegi de vârstă apropiată care au aceeaşi pasiune sau descoperirea treptată a
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propriului caracter prin intermediul lecturii... poate întâlnirea cu persoane care pot fi luate drept modele sau doar destinderea.
Îmi amintesc de prima întâlnire. Noi, membrii cercului, am fost invitaŃi să ne întâlnim cu elevii dintr-un alt oraş. Am întâlnit
persoane deschise, cu care a fost o plăcere să discut. E interesant cum după câteva ore petrecute împreună, ne simŃeam ca o mare
familie. La o altă întâlnire aveam ca invitată un profesor universitar de la facultatea de litere din Timişoara, iar la finalul discuŃiei a
fost un moment special pentru mine: am cântat la chitară, în faŃa tuturor, o melodie compusă de tatăl meu pe vremea când era şi el
adolescent, pe versurile poeziei lui Eminescu, DorinŃa.
De asemenea, nu pot uita sentimentele trăite cu fiecare carte citită. Am învăŃat că în fiecare dintre noi există câte o „doamnă
Bovary”, am învăŃat că trebuie să avem grijă de viitor, căci lucrurile pot lua o întorsătură la care nu ne aşteptăm, am învăŃat că
trebuie să ne bucurăm de libertatea pe care o avem, pentru că există oameni care ar da orice să fie în locul nostru.
Persepolis este prima carte de benzi desenate pe care am citit-o. Colegii, care se amuzau de unele scene şi postau pe Facebook
citate, m-au convins indirect să o citesc şi eu. Şi aşa mi-am dat seama că suntem nişte adolescenŃi fericiŃi, pentru că nu mulŃi au
libertatea pe care noi o avem.
Fahrenheit 451 este cartea care m-a şocat. Prin intermediul ei, am descoperit un viitor altfel decât mi-l puteam imagina vreodată,
un viitor atât de avansat în tehnologie, încât gândurile umane sunt limitate, sentimentele devin superficiale, iar cărŃile sunt interzise,
meseria pompierilor constând acum în exterminarea tuturor cărŃilor. Nu m-am gândit niciodată cum ar fi o lume fără cărŃi. Nu miam dat seama cât de importante sunt ele în dezvoltarea umană şi în relaŃiile interumane. Cred că asta fac cărŃile de-obicei: te pun pe
gânduri, îŃi prezintă lumea în alt mod, îŃi deschid orizonturi.
Cum fiecare cititor îşi creează în timp propria listă de lecturi, romanul din topul listei mele este Lorelei de Ionel Teodoreanu.
Lorelei mi-a deschis ochii. M-a făcut să realizez că în viaŃă nu toate poveştile se termină fericit, însă trebuie să mergem mai departe.
De departe, cea mai frumoasă experienŃă din cadrul SocietăŃii de lectură a fost „Lecturiada elevilor” din această primăvară. Am
descoperit un oraş cu totul necunoscut până în acel moment (evenimentul s-a desfăşurat la Cluj) şi timp de trei zile, m-am simŃit ca
un adevărat jurnalist. Nu mă gândisem până atunci să notez detaliile importante peste care dau într-un carneŃel. Nu m-am gândit că
e atât de greu să lucrezi ca jurnalist, câtă muncă implică această activitate. Categoric, întâlnirea aceasta m-a făcut să apreciez
anumite lucruri cărora nu le dădeam importanŃă înainte. Am realizat că încă sunt tineri cărora le pasă de viitor, care nu se lasă
conduşi de curent, ci-şi găsesc un moment de linişte în care să se cufunde în lumea cărŃilor. M-am simŃit bine pentru că am găsit
oameni ca mine. Am găsit solidaritate şi prietenie acolo unde mă aşteptam să fiu doar o străină printre alŃi străini.

82

…şi cercurile

„Poate unora le plac cărŃile care mie nu mi-au plăcut, poate altora le-a
plăcut, dar consider că din acest motiv există cercuri de lectură, să
împărtăşim cu alŃii părerile şi sentimentele trăite citind anumite cărŃi.”
Denisa Hampu
Clasa a VI-a

Totul a început în clasa a V-a, când a fost introdusă lectura obligatorie. Mie, personal, ideea nu îmi surâdea, deoarece lnu mă
prea puteam lăuda cu cititul. Totuşi de pe lista obligatorie mi-a surâs un titlu: Legendele Olimpului de Alexandru Mitru. Am citit
cartea pe nesimŃite, dorind să aflu cât mai multe. M-am zis atunci că, poate, din citit aş putea face o nouă pasiune.
În următorul an, s-a organizat un cerc de lectură, şi m-am gândit să iau parte. Era destul de amuzant cum în fiecare pauză mare
ne adunam o mulŃime de copii pe holul şcolii şi citeam toŃi acolo. Nu conta dacă erai considerat pici sau dacă te
încadrai în jumătatea celor mari. Pur şi simplu citeai, şi nu îŃi păsa de restul, în timp ce doamna profesoară îŃi făcea
poze care urma să fie publicate în revista şcolii. În acel moment te simŃeai special, doar pentru că Ńie îŃi place cititul.
CărŃile au continuat să fie prezentate si discutate în clasă. Rectificare, doamna profesoară îşi face timp să le citim
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fragmentar în clasă sau să facem diferite activităŃi pe baza lor.
Prima carte despre care am vorbit o lungă perioadă de timp în clasă a fost Harun şi Marea de poveşti a lui Salman Rushdie. O carte
interesantă care te captivează cu tot ce se întâmplă. Dar finalul a fost puŃin dezamăgitor pentru mine.
O carte care m-a atras a fost Pulbere de stele scrisă de Neil Gaiman. Când am văzut că este prezentată în faŃa clasei, o mică scânteie
de bucurie s-a aprins in mine, deoarece eu o citisem cu ceva timp în urmă, şi mi-a lăsat o impresie foarte bună. Cred că aş putea să o
numesc cartea perfectă pentru copii cu vârste cuprinse între zece şi optsprezece ani. Un băiat simplu, nu foarte bogat, călătoreşte cu
„steaua” pe care plănuieşte să i-o ducă iubitei sale, pentru a se căsători. IniŃial, nu îŃi vine a crede ce întorsătură dramatică pot lua
evenimentele. Păcat că nu am făcut activităŃi mai semnificative pe baza acestei cărŃi, dar poate eu m-am entuziasmat mai tare decât
ceilalŃi deoarece am vizionat şi filmul, dar ceea ce prezintă cartea nu poate cuprinde filmul, şi ceea ce prezintă filmul nu poate
prezenta cartea.
Continuând, o altă carte care m-a marcat, a fost HoŃul Fulgerului a lui Rick Riordan, pe care momentan încă o citesc dar cu
fiecare pagină pe care o citesc îmi lasă o impresie tot mai bună. Filmul l-am vizionat în urmă cu ceva ani, dar îmi mai aduc
aminte câte ceva, şi totuşi sper să fie diferită de film.
Această experienŃa cu cercurile pot spune că m-a ajutat, şi mă ajută destul de mult, deoarece aud părerea unor persoane care
poate au citit respectivele cărŃi şi le-au plăcut sau poate că le-au displăcut. Şi aşa cazi puŃin pe gânduri: să citeşti cartea, să nu o
citeşti. E o mare dilemă care îŃi trece prin cap, spunându-Ńi că poate nu aveŃi aceleaşi gusturi. Consider că din acest motiv există
cercuri de lectură, să împărtăşim cu alŃii părerile şi sentimentele trăite citind anumite cărŃi. Eu fac aşa şi cu mama. Când ne este
prezentată o carte nouă şi o citesc, eu le povestesc mamei şi surorii mele despre ele, deoarece poate şi ele doresc să le citească.
După părerea mea, după fiecare carte citită, indiferent dacă mi-a plăcut sau nu, tot învăŃ ceva, o zicală, un proverb, sau poate
doar morala acelei cărŃi, te schimbă puŃin ca persoană, deoarece aşa cum spune doamna profesoară: „Copii, vă puteŃi da seama uşor
dacă un om a citit sau nu a citit la viaŃa lui.” Şi îi dau sută la sută dreptate. Poate noi, la o vârstă relativ mică, nu realizăm ce
înseamnă cititul. Aici intervine puŃin vederea de ansamblu a societăŃii asupra copiilor din zilele noastre: că nu citim destul. Dar un
club de lectură care are loc la tine în şcoală te ajută să citeşti mult mai mult decât ceea ce Ńi-ai propus tu, şi, ca în cazul meu, te poate
forma ca cititor.
Astăzi spun că dacă nu ar fi fost cercul de lectură, nu aş fi citit atâtea cărŃi şi că fără cercul de lectură probabil nu aş fi descoperit
toate cărŃile citite, ci una-două, ocazional.
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„După puŃin timp am început să zburăm pe covorul lui Aladin până la
un bal... cu poveşti. Acolo am încercat să creăm poveşti cu diverse
personaje. Una dintre compunerile apreciate a fost şi a mea ce se intitula
,Pe aripi de poveste unde am făcut ca Prâslea , Harun şi Luca să se
întâlnească.”
Andrada Ion
clasa a VI-a

„Prima zi în care am devenit cerchist...” câteva cuvinte care mă fac mândră de ceea ce sunt acum. Toate acestea s-au întâmplat
printr-un accident.
Totul a început acum un an. Eram în clasa a V-a, abia mutată la o nouă şcoală Colegiul NaŃional Gheorghe Lazăr. În câteva
cuvinte: şcoală nouă, colegi noi, profesori noi şi multe aşteptări cu privire la învăŃătură. Mă aflam în sala de clasă povestind cu
colegii mei, când, deodată, intră doamna profesoară. După o zarvă infernală se lasă tăcerea.
Încet, doamna profesoară schiŃează un zâmbet, îşi drege glasul şi ne propune ceva. Propunerea viza crearea unui
cerc de lectură, iar acum se căutau doritori. O priveam fix, fără să clipesc. „Un cerc de lectură!? Ei... de ce nu? Ar fi o
provocare!” m-am gândit. Rapid am ridicat mâna şi mi-am exprimat dorinŃa de a participa la o astfel de activitate. Zis şi
făcut! Asta a fost prima poartă deschisă spre lectură.
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Mai apoi, am mers la prima noastră întâlnire. Îmi amintesc totul! Am intrat într-o încăpere mare, unde câŃiva ochi m-au fixat. Cu
paşi uşori tremurânzi, am mers până la cel mai apropiat loc liber. Am vorbit despre cărŃile pe care le-am citit şi ne-am înŃeles să
facem o revistă intitulată „Cetatea Lecturii”. Mi-am făcut prieteni noi... a fost o zi remarcabilă.
După aceea, am început să scriem materialele pentru revistă. Începutul a fost mai greu. MulŃi dintre noi nu au mai scris poezii
sau poveşti. Sprijinul a venit din partea doamnei profesoare care a reuşit să ne înveŃe să avem încredere în noi.
Primele lucruri pe care le-am publicat în revistă au fost o poezie şi două compuneri. Aceste mici lucruri au reuşit să mă
motiveze, astfel mai târziu am avansat, ca redactor. Aşa a trecut semestrul întâi.
Începând cu al doilea semestru, munca noastră s-a intensificat. Am început să facem mai multe întâlniri de cerc unde ne
exprimam opinia asupra unor cărŃi citite de noi. Am creat şi „Pauza cu Lectură”. În fiecare zi, în pauza mare, ne adunam pe
coridoarele şcolii cu pernuŃe la noi. Doamna profesoară trăgea la imprimantă nişte fragmente din texte, pe care ni le dădea pentru a
fi citite. Noi ne aşezam pe coridor şi începeam să citim. Unii elevi se mirau, alŃii intrau în grupul nostru, dar existau şi copii care
râdeau de noi. Iată câteva dintre textele citite: Ce se mai distrau de I. Asimov, Cartea de bucate” din volumul Exuvii” şi Peştele-pasăre”
din volumul Ce poŃi face cu două cuvinte de Simona Popescu, iar la final De vorbă cu Şopron din BăieŃii de gaşcă” de Dan Lungu.
Povestirea De vorbă cu Şopron şi-a pus amprenta asupra mea. Pe marginea acestui text am realizat o scenetă de teatru. După aceea
alŃi colegi şi-au manifestat dorinŃa de a face şi ei parte dintr-un club de lectură.
Cu ocazia săptămânii ,,Şcoala Altfel’’ am realizat şi un proiect intitulat Pe urmele lui Homo lector. Mai mulŃi copii şi-au ales o carte
dintr-o listă făcută de doamna profesoară, au citit-o, iar mai apoi au prezentat-o celorlalŃi colegi într-un mod distractiv.
O altă activitate a fost şi cea de la Librăria Humanitas când ne-am inspirat din romanul Cazul Jane Eyre de Jasper Fforde. Mai
muŃi cerchişti au primit câte o scrisoare din partea unui personaj răpit de Hades. Din păcate aceste personaje au suferit de amnezie
temporară, aşa că noi a trebuit să aflăm cine sunt acele personaje şi din ce carte vin. Printre personajele salvate de noi au fost
Anibalector (Cititorul din peşteră de Rui Zink), Firmin (Firmin. Aventurile unei vieŃi subterane de Sam Savage), Tom (PrinŃ şi cerşetor de
Mark Twain); Jack (Împăratul muştelor de William Golding).
Am scris despre toate acestea în revista numărul doi, unde m-am regăsit din nou. Astfel s-a terminat clasa a V-a.
După o lungă pauză în care am fost la mare, ne-am jucat până târziu şi nu mai realizam când e noapte sau când e zi, am revenit
la şcoală. ToŃi, cu bateriile încărcate şi cu gândul un pic la vară, ne-am apucat de treabă. Era acum o nouă clasa: a VI-a.
Numărul cerchiştilor a scăzut. Dar cei care am rămas am fost foarte activi. Am început să învăŃăm cum să facem o
recenzie. MulŃi dintre noi s-au dovedit foarte dibaci în acest sens.
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Apoi am făcut un proiect. În prima oră am citit povestea Ding-Ding, programatoarea” din volumul Enciclopedia Zmeilor de Mircea
Cărtărescu. Am făcut postere, carte pop-up şi texte literare. Colegii mei s-au dovedit a fi foarte ingenioşi şi creativi realizând diverse
colaje. Cel mai greu a fost să realizăm cartea pop-up. Doar câŃiva dintre noi s-au încumetat să facă aşa ceva. Pentru cea de-a treia
secŃiune am rescris povestea lui Mircea Cărtărescu din perspectiva lui Mol-loch, personajul negativ.
După puŃin timp am început să zburăm pe covorul lui Aladin până la un bal... cu poveşti. Acolo am încercat să creăm poveşti cu
diverse personaje. A fost apreciată şi compunerea mea care se intitula Pe aripi de poveste unde am făcut ca Prâslea (din Prâslea cel
voinic şi merele de aur), Harun (din Harun şi Marea de Poveşti) şi Luca (din Cum mi-am petrecut vacanŃa de vară) să se întâlnească.
Aşa am adunat materialele pentru cea de-a treia revistă. Sunt mândră de faptul că ultima pagină îmi revine mie. Am publicat cea
mai mare realizare a mea. Am făcut recenzia unei cărŃi citită intitulată George şi Cheia Secretă a Universului de Stephan şi Lucy
Hawking.
În final, pot să spun că acel accident de care v-am pomenit la început mi-a schimbat viaŃa. Nu aş schimba nimic din trecut, chiar
dacă aş putea. Încă mai am revistele în bibliotecă şi uneori le mai răsfoiesc amintindu-mi de trecut. Acum vine vacanŃa mare! Gata
cu şcoala! O să încep să mă distrez şi să îmi încarc bateriile pentru o nouă aventură: clasa a VII-a.
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„Eram la început atunci, în clasa a IX-a, şi am crezut că doar mă voi uita,
voi învaŃa ceva şi apoi, în timp, îmi voi face simŃită prezenŃa printre acei
oameni minunaŃi care deja se cunoşteau de vreo 2 ani... n-a fost aşa. Imediat
am fost integrată nu numai eu, ci şi colegele cu care venisem la acea întâlnire.”
Mimi Popescu
Clasa a XI-a

O incursiune prezentată succint în trei episoade
Începutul toamna
Am auzit despre existenŃa acestui cerc de lectură de la doamna profesoară de limba română. În acel moment am fost foarte
încântată, deoarece ştiam că voi întâlni persoane care au o preocupare comună cu a mea: cititul. Acolo va fi locul unde voi putea
împărtăşi experienŃele mele de lector, voi auzi părerile altora.
Eram în clasă a noua când am asistat la prima întâlnire. O după - amiază de toamnă, de octombrie. Toate
începuturile frumoase îşi au originea în acest anotimp. Nu ştiu de ce majoritatea persoanelor îl ignoră, poate pentru că
toŃi consideră că e un anotimp bacovian şi că începuturile au nevoie de vară, de un anotimp balzacian, une saison honore.
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Mă îndepărtez de subiect şi nu mai apuc să termin! După cum spuneam, începutul… începutul lecturiadelor pentru mine.
Prima întâlnire a fost cu adevărat frumoasă. Ne-am întâlnit în Sala de festivităŃi a liceului nostru, ,,Colegiul NaŃional Mircea cel
Bătrân”. Atmosfera era caldă. Era un decor desprins din pastelurile lui Pillat şi pe fundal, ştiu foarte sigur, că s-au auzit mai multe
melodii cântate de câŃiva colegi de şcoală, copii cu voci extraordinare. Apoi fiecare a început să vorbească despre o carte pe care a
citit-o recent şi pe care o recomandă cu drag. O analiză la rece, dar o recomandare caldă. Eram la început atunci, clasa a IX-a şi am
crezut că doar mă voi uita, voi învăŃa ceva şi apoi, în timp, îmi voi face simŃită prezenŃa printre acei oameni minunaŃi care deja se
cunoşteau de vreo 2 ani... N-a fost aşa. Imediat am fost integrată, nu numai eu, ci şi colegele cu care venisem la întâlnire. Şi anul
acesta, la întâlnirea de deschidere, mi s-a părut minunat că grupul include boboci în discuŃii!
Aş vrea ca povestea mea să sune ca un jurnal, dar nu prea pot. Jurnalele de obicei sunt scrise pentru autorul lor poate pentru a
învăŃa ceva din ele. Eu nu vreau ca cineva să înveŃe ceva din ceea ce spun eu sau poate vreau, vreau ca lumea să ştie că aceste
cercuri de lectură sunt minunate, te antrenează în discuŃii şi te forŃează să gândeşti la argumente care în mod normal nu Ńi-ar trece
prin cap. Şi asta fără să se uite de „CARTE”, de LECTURĂ”! Adevăratul motiv al întâlnirilor!
Continuarea - primăvara
A trecut un an şi ceva de atunci. Sunt la o nouă întâlnire, de data aceasta în biblioteca şcolii, biblioteca „Vasile Roman”. De data
aceasta sunt familiarizată cu tot ce se întâmplă şi chiar am avut şi o temă: „Lecturi în imagini” pentru care a trebuit să fac un poster.
L-am pictat pentru că mie îmi place să pictez. Ideea este foarte frumoasă: pictură şi literatură! Dacă de sute de ani, toŃi artiştii le
îmbină, noi de ce să nu o facem? Putem şi noi! Pe rând, fiecare coleg îşi expune afişul şi cartea sa. Se pot observa diferite viziuni
asupra aceleiaşi cărŃi. Participă şi gimnaziştii. Copiii din clasa a VI-a îşi prezintă cu dezinvoltură proiectele, cărŃile, lecturile. Lucrul
aceste este minunat! Sper că tradiŃia aceasta specială să continue mulŃi ani de aici înainte!
Un nou început
Încă un an, încă un început din seria „Lecturiadelor”. De această dată noua ediŃie este susŃinută la Biblioteca JudeŃeană ,,Antim
Ivireanul”. Acolo a fost organizată Noaptea Bibliotecilor, un eveniment ce prilejuieşte discuŃii si prezentări de carte
susŃinute de elevi, şi nu numai, dornici de a-şi prezenta ultima lectură sau, după caz, lectura preferată. Evenimentul a
început la ora 21:30. Copii de toate vârstele, şi mai ,,boboci”, şi mai ,,veterani”, cuminŃi pe scaune, cu cărŃi în braŃe,
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aşteptau nerăbdători să povestească despre noua lor descoperire în domeniul literar. Şi începem: Proust, Camus, Jules Verne, Martin
Page, Anna Frank, Jeanette Winterson, şi mulŃi alŃii se perindă prin faŃa noastră şi se prezintă frumos şi în cuvinte, pagină cu
pagină. Fiecare are povestea lui. Sunt şi momente muzicale. Spre sfârşit, suntem serviŃi cu biscuiŃi şi ceai cald de mentă, se leagă noi
prietenii, se fac poze. Totul este cât se poate de frumos! Această întâlnire a cercului de lectură a fost una deosebită, poate şi datorită
locului în care s-a desfăşurat, ,,nava mamă a cititorilor: BIBLIOTECA”.
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„La cerc am învăŃat că lectura înseamnă, pe lângă citirea unei
cărŃi, şi citirea unei reviste, a unui ziar sau a unei reclame afişate în
vitrina unui magazin sau pe ecranele televizoarelor. Am învăŃat să
,,citim” chiar şi sculpturile amplasate la toate intersecŃiile oraşului,
pentru că, e firesc, doar suntem în oraşul lui Brâncuşi, marele
sculptor cunoscut în toată lumea.”
Adriana Stavila
Clasa a VI-a

Nu-mi imaginam niciodată că participarea la cercul de lectură îmi va schimba radical viziunea asupra cărŃilor. Aşa se face că, la
începutul clasei a V-a, după orele din ziua de luni, am rămas să aflu mai multe despre lectură şi lumea lecturii. Pentru primele
minute mă simŃeam ca un naufragiat rămas pe o insula străină pentru mult timp. Insă, odată cu scurgerea timpului, am început să
mă simt ca în mijlocul unei familii ce mereu te întâmpină cu braŃele deschise. Cu această primă experienŃă au apărut şi primele
lecturi care mi-au schimbat toate ideile negative pe care le aveam în legatură cu cărŃile. Şi acum îmi amintesc titlurile
mari, scrise pe fond roşu şi colorate înăuntru cu diferite culori vesele ce te încântau ori de câte ori le priveai. Printre
acestea se regăsesc parfumul ludic al Medelenilor ce te invită să cutreieri Ńinuturi uiate de timp împreună cu DănuŃ,
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OlguŃa şi Monica, amintirile lui Creangă, cât şi poveştile sale magnifice pline de învăŃături la care e bine să iei aminte pentru că,
atunci când vei fi mare să nu le uiŃi sfatul. Chiar şi papucul de cristal al Cenuşăresei şi năzdrăvăniile lui MorcoveaŃă au însemnat
pentru mine o experienŃă minunată. Pas cu pas, avansând în tainele lecturii, în clasa a V-a am ajuns să citesc romane. Volumele din
„Jurnalul unui puşti” de Jeff Kinney sunt cărŃile pe care le recomand tuturor copiilor ce nu se prea omoară cu cititul. Alături de
Greg (personajul principal) am trăit momente pline de umor ce m-au determinat să mă afund mai mult în universul lecturii.
Recomand din toată inima această carte, care sper că îi va convinge şi pe cei mai reticenŃi copii, aşa cum am fost şi eu odată, că
lectura nu este nici pe departe plictisitoare! Iar anul acesta, din George şi cheia secretă a universului de Lucy şi Stephen Hawking pe
care doamna a găsit-o cu greu, am citit câteva pagini, ca bonus pentru că am fost cuminŃi la oră, chiar şi în timpul orelor de
literatură, făcând-o cunoscută tuturor colegilor de la clasă.
Aş putea spune că trăiesc sentimentul de fericire atunci când citesc o carte bună, de satisfacŃie atunci când aflu că o carte
recomandată de un coleg a fost citită de majoritatea colegilor. Astfel, toate cărŃile recomandate de Paula, actuala mea colegă de
bancă, au fost citite de majoritatea copiilor de la cercul de lectură. Cum să nu citeşti Tobe, fete şi plăcinta periculoasă de Jordan
Sonnenblick, Harry Potter, Jurnale Vampirilor de L.J. Smith, Sub aceeaşi stea scrisă de John Green sau Punte spre Terabithia de Katerine
Paterson? Mereu vorbeşte cu atâta admiraŃie despre o anumită carte, cu ochii scipind de bucurie, încât te laşi învăluit de povestirea
ei, făcându-te să vezi cu proprii ochi întâmplarea relatată. Pentru acest fapt Paula este numită ,,şoricelul nostru de bibliotecă”. Ea ne
recomandă şi ne împrumută cărŃi, aşa că o numim şi ,,bibliotecara” cercului. La ultima carte, Punte spre Terabithia, am avut chiar şi o
activitate mai amplă, ,,Carte versus film” care s-a desfăşurat la Biblioteca JudeŃeană ,,Cristian Tell “. Dar tot mai frumoasă mi s-a
părut cartea, chiar dacă m-a impresionat şi filmul pe moment. Am spus asta şi în chestionarul pe care doamna profesoară ni l-a dat
să-l completăm la sfârşitul activităŃii.
Participarea la cerc m-a făcut să îndrăgesc mai mult lumea cărŃilor, să descopăr frumuseŃea lor şi povestea pe care acestea ne-o
relatează. Dar, pentru noi. cercul de lectură a însemnat şi schimb de experienŃă cu alte şcoli. Tot împreună cu membrii cercului
Lectură, cultură şi cuvânt am călătorit în diferite localităŃi (Craiova, Rovinari) unde am fost întâmpinaŃi cu căldură şi ne-am bucurat
de ropotul aplauzelor primite în urma interpretării unor roluri, în spatele cărora se află săptămâni întregi de muncă. Am participat
la simpozioane, la şcoală sau la I.C.R.Tg-Jiu alături de cei mai importanti poeŃi ai Ńării şi ai zonei noastre, am putut vedea bucuria
din ochii invitaŃilor nostri la diferite activităŃi organizate de cercul nostru de lectură atunci când le împărtăşeam acestora din
creaŃiile proprii. Împreună cu membrii cercului elaborăm o revistă pe care am intitulat-o TRIPTIC, - „Lectură, cultură şi
cuvânt” în care vom împărtăşi experienŃele noastre în legătură cu pasiunea cititului, cât şi experienŃe de neuitat cu care
sperăm să încântăm şi pe alŃi împătimiŃi ai cititului şi nu numai. Din păcate nu am reuşit să o terminăm pentru concurs,
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dar cu siguranŃă va fi una dintre revistele cele mai frumoase, aşa cum cred că a fost şi „Jurnalul de bord”, pe care am reuşit să îl
trimitem pentru concursul Lecturiada de la Cluj din anul acesta.
Acest cerc de lectură m-a făcut să descopăr pasiunea pe care o am acum - cititul. Poate că acest viciu mi se trage şi din familie,
pentru că şi mama şi tata citesc cărŃi în fiecare seară, chiar dacă sora mea mai mică râde mereu de noi, dar la cercul de lectură am
învăŃat că lectura înseamnă, pe lângă citirea unei cărŃi, şi citirea unei reviste, a unui ziar sau a unei reclame afişate în vitrina unui
magazin sau pe ecranele televizoarelor. Am învăŃat să ,,citim” chiar şi sculpturile amplasate la toate intersecŃiile oraşului, pentru că,
e firesc, doar suntem în oraşul lui Brâncuşi, marele sculptor cunoscut în toată lumea.
Pentru unii colegi lectura înseamnă doar ,,lecturile obligatorii”, dar pentru mine lectura este o modalitate de petrecere a
timpului liber, atunci când vreau să mă îndepărtez tot mai mult de întâmplările de peste zi. Imediat ce deschid o carte mă simt ca un
locuitor din Tărâmul Îndepărtat, gata să descopăr comori ce se lasă mult căutate de alŃi oameni. Acum, lista de lecturi obligatorii nu
mai este atat de grea, ci este pur si simplu ... o listă; nu mai e ce a fost odată: coşmarul oricăruri elev.
Prin cercul de lectură am devenit cunoscuŃi în şcoală pentru activităŃile de voluntariat pe care le-am făcut la S.O.S ,,Copiii
Gorjului” cu activitatea ,,Citeşte cu mine! Lecturi cu Lerui Ler”. La această activitate am descoperit că şi lectura în imagini este la fel
de importantă ca şi lectura în litere, că lectura unei fotografii cu Moş Crăciun sau cu poveşti cu zâne poate trezi bucurii imense unor
copii pentru care soarta este mai puŃin darnică. Astfel, iată-mă aici, împărtăşindu-vă unul dintre cele mai frumoase momente de
până acum ce mi-a schimbat cu adevarat felul de a gândi.
Pentru mine, participarea la cercul de lectură m-a făcut să înŃeleg − nu ştiu cum şi când s-a întâmplat asta- că o carte este o
fereastră deschisă spre cunoaştere, te invită să-i descoperi tainele, te călăuzeşte în tărâmuri nemaivăzute, dar trăieşti şi unele
sentimente de bucurie, satisfacŃie, tristeŃe, amărăciune, dezamăgire etc. pe care pur şi simplu nu le poŃi aşterne pe hârtie.
Cu ajutorul cercului de lectură am putut descoperi toate aceste sentimente minunate ce te învăluie cu prospeŃimea lor, făcândute să călătoreşti în spaŃii inimaginabile. Cercul de lectură înseamnă pentru mine una dintre cele mai frumoase experienŃe din şcoală
şi din afara ei.
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„Zborul se aseamănă cu scrisul, este un act de renunŃare la universul
care te înconjoară, la gândurile din exterior atunci când te concentrezi să
dai formă unor noi lucruri, să cucereşti altitudini si atitudini măreŃe.
«Iată şi paradisul!» spunea Jonathan.”
Iuliana Tâbian
Clasa a X-a

„Cuvintele se mişcă în tine, se dezmorŃesc, trebuie să apuci stiloul, îi laşi vârful încet pe hârtie, un pic mândru, un pic temător, la treabă deci.
înŃelegi? Aproape începi, aproape că rotunjeşti prima literă.” Începi să scrii primul cuvânt, şi nenumărate cuvinte tind să-l urmeze pe cel
dintâi. ÎŃi faci ordine în gânduri şi laşi stiloul să fugă prin mintea ta.
Acesta este începutul oricărei creaŃii, ştiu sigur, pentru că am descoperit la Cercul de Lectură, şi mai mult decât am aflat, am
experimentat când eram provocaŃi să scriem sau să îmbrăcam în rolurile unor personaje.
Plăcerea de a lăsa urme cu stiloul pe hârtie, urme cu forme de litere, de cuvinte, de oraşe de silabe cred că am căpătat-o când
prima dată mama mi-a pus creionul în mână, şi cu mâna ei peste a mea, desenam tot felul de semne ciudate. Am avut nevoie de
multa perseverenŃa pentru a deprinde jocul literelor , dar mama mea ştia că: „Într-o bună zi, vor vedea şi ei ce vezi tu acum”.
Cercul de lectură nu este un univers restrâns , cu destin repetitiv ca „cercul vostru strâmt” din Luceafărul . Este un univers infinit,
deschis la cunoaştere, la descoperire, cu mulŃi prieteni pe care ii descoperi în personajele din cărŃi - Cei Trei Muschetari - eroii copilăriei
mele, cu cheiŃe , pentru deschiderea unor noi orizonturi; Paula a Isabelei Allende; cu sentimente intense care te Ńin în suspans până la
ultimul cuvânt ; Dama cu Camelii, cu pasiuni împărtăşite şi iubiri netrăite.
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Dar mai presus de toate, este un mod prin care iŃi poŃi descoperi, un mod de a te REGĂSI. „Pe fiecare om de pe faŃa Pământului îl aşteaptă o
comoară undeva.” Eu mi-am descoperit această comoară , citind Pescăruşul Jonathan Livingston. A fost o săgeată care, nu ştiu prin ce minune, a
pătruns în inima mea. De atunci mi-am dorit să ZBOR. „Işi întinse din nou aripile în arcul acela tremurător, mai încet, şi mai încet, şi încerca poticnindu-se
din nou; nu era o pasăre ca oricare.” Nu sunt un om ca oricare, pentru că citind, mi-am descoperit taina ce se afla încătuşată în inima mea: zborul.
Zborul se aseamănă cu scrisul, este un act de renunŃare la universul care te înconjoară, la gândurile din exterior atunci când te concentrezi să dai
formă unor noi lucruri, să cucereşti altitudini si atitudini măreŃe. „Iată şi paradisul!” spunea Jonathan.
Nu oricine iŃi poate deschide sufletul la lectură, cum nu oricine te poate învăŃa să zbori. E un lucru mare să sădeşti în sufletele
copiilor acea sămânŃă care să îi facă să citească o carte, şi încă una, şi încă una, sau de ce nu, să creeze ei înşişi una.„Şi deşi încerca să pară
in ochii lor sever, aşa cum s-ar fi cuvenit, pescăruşul Fletcher îşi văzu dintr-odată elevii, pentru o clipă, numai, aşa cum erau ei de fapt; şi-i plăcu la nebunie ceea ce
văzu. Fără limite, Jonathan ? îşi spuse în gând şi zâmbi.” Cred că acesta este sentimentul de mândrie pe care-l are orice îndrumător, când vede că în
mintea elevilor săi înmuguresc sentimente de curiozitate, dorinŃa de cunoaştere.
„Ascultă-Ńi inima. Ea cunoaşte totul, pentru că a venit din Sufletul Lumii şi într-o zi se va întoarce în ea.” Ascultă fiecare carte pe care o citeşti,
citeşte-o cu sufletul şi cu mintea deschisă, pentru că, într-o zi , vei descoperi o carte care iŃi va arăta calea în viaŃă (dacă nu o
găseşti înseamnă că e timpul să o scrii). Nu căuta în orice carte propriul destin , pentru că atunci nu vei culege nicio învăŃătură, ci
doreşte-Ńi să citeşte orice carte ca şi cum ar fi propria ta viaŃă în joc. Atunci ea va lăsa urme în sufletul tău.
Mă simt un om împlinit şi bogat. Sunt un om care mai are multe de învăŃat, dar care a a învăŃat să ia din fiecare carte ce e mai
senin, din fiecare om, ce e mai luminat şi din mine, ceea ce e mai puternic, dar şi mai sensibil.
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„Azi nu am făcut nimic altceva decât să scriu. Am scris şi am scris şi iar am scris, am alergat după
cuvinte, m-am jucat cu firele nisipului din clepsidră. Azi am scris prima mea poveste. Am pornit dintrun cerc... de lectură şi am ajuns în 1930 de unde am adunat în jurul meu cele mai frumoase jocuri ale
copiilor de atunci, jocurile copilăriei străbunicii mele.”
Snejana Ung
Clasa a XII-a

Fragmente de jurnal
28 septembrie 2009
Sunt o fărâmă a lui Dumnezeu a cărei umbră se trasează cu un creion rigid pe hârtia încă proaspăt scoasă din tipografie . Cineva
îmi conturează portretul. Mai e mult de lucru. Simt cum fiecare apăsare a creionului cu vârf ascuŃit îmi străpunge venele. Sângele
îmi curge şiroaie peste tot pe foaie. Toată viaŃa mea se varsă în câteva cuvinte, rânduri, pagini, poveşti. Oare nu Ńin eu
în mână arma însemnării mele?
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Azi nu am făcut nimic altceva decât să scriu. Am scris şi am scris şi iar am scris, am alergat după cuvinte, m-am jucat cu firele
nisipului din clepsidră. Azi am scris prima mea poveste. Am pornit dintr-un cerc... de lectură şi am ajuns în 1930 de unde am
adunat în jurul meu cele mai frumoase jocuri ale copiilor de atunci, jocurile copilăriei străbunicii mele. Râsetele, juliturile, păpuşile
din ghije de porumb, pe toate le-am adunat pe hârtie. Ce mai bucurie pentru mine! AZI am scris prima mea poveste.
15 aprilie 2010
Destul cu filosofia! În ultima vreme înşir prea multe cuvinte fără sens. Şi cine sunt eu să îmi permit aşa ceva? Sunt Eco,
Dostoievski, Faulkner sau Cehov? Nicidecum. Da, e adevărat că îmi pun si eu ViaŃa în întrebări şi exclamaŃii asemenea lui Cehov, dar
asta nu e o viaŃă de personaj, e viaŃa unei gângănii, viaŃa unui Gregor Samsa viu. Nu pot să iscălesc... nu, nu-i bun cuvântul, mai
bine merge scriu. Aşa! Nu pot să scriu nici măcar două pagini.
16 aprilie 2010
Un nou exerciŃiu de creaŃie eşuat.
Pentru numele lui Dumnezeu, ce mi-a venit să particip la Atelierul de lectură „Cititori Celebri”? De când citesc numai cărŃi
bune, simt că nu mai pot scrie nimic. I-am citit pe Vintilă Horia, pe Cărtărescu, pe James Joyce ş.a. După asemenea lecturi, mie nu
mi-a mai rămas nimic de spus.
Ştiu ce trebuie să fac: trebuie să citesc. Voi citi mult, foarte mult. Doar aşa voi ajunge şi eu să scriu bine.
25 septembrie 2010
M-am apucat iar de scris. E mai bine acum. De când cu cercul de scriere creativă al liceului parcă mai ies şi eu din hibernare. Mi
s-a spus să scriu despre povestea de dragoste a bunicilor sau străbunicilor. E al doilea meu succes. E adevărat, am mai scris eu între
timp, dar nu ca acum. Azi am ficŃionalizat o poveste adevărată. Mă simt atât de bine. Parcă am scos ceva din mine la suprafaŃă.
Toate întâlnirile străbunicilor, toate greutăŃile lor, până şi toată zestrea străbunicii, pe toate le-am pus pe hârtie. Mai vreau să scriu
astfel de poveşti. Scriind despre trecutul familiei mele, simt că scriu despre mine. Încep să aflu cine sunt. E minunat!
19 august 2011
E ora 02:36. Am încercat să dorm, dar nu pot. Mâine e ziua mea. Nu îmi prea pasă. Nu vreau musafiri, prăjituri şi
zâmbete. Vreau să fiu lăsată în pace. În fine, să trec peste.
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Ceea ce vreau să spun, dragă jurnalule, dacă măcar tu mă asculŃi, e că azi am terminat de citit Numele trandafirului. Nu pot să
dorm. Mă tot gândesc la Adso din Melk şi la biblioteca grandioasă, sau mă rog, la rămăşiŃele bibliotecii.
Mai mult, trebuie să scriu despre carte. Cei de la atelierul de lectură „Cititori Celebri” se bazează pe mine. Sincer, mi-e cam
teamă. Oare voi reuşi să scriu bine? Sper din tot sufletul. Cred că mă apuc acum de scris. Mă mut pe o altă hârtie.
Somn uşor!
19 decembrie 2011
E atât de frig afară. Mi-am făcut o cană de ceai şi m-am gândit că ar fi bine să mai scriu şi ceva pe aici, nu?
Ieri am mai scris o poveste. Am stat de vorbă cu străbunica mea şi ea a descusut trecutul. A reconstruit bucată cu bucată
Crăciunul de odinioară, cu obiceiurile de pe vremuri. Eu am stat ca un adevărat învăŃăcel şi am notat tot, eram fascinată de tot ce
auzeam. Am scris mult, poate chiar foarte mult despre povestea împletirii a trei generaŃii. A fost prea frumos ca să fie adevărat. Nu
ştiam dacă mai pot trăi vreodată o asemenea bucurie, aşa că m-am apucat să o aştern pe hârtie. Astfel, va fi mereu vie. Colacii,
merele, colindele, glasul străbunicii pe toate le-am pus pe o foaie.
13 aprilie 2012
Cercul de lectură m-a provocat din nou: să scriu despre obiceiurile şi datinile de Paşte. Şi cum să nu scriu când o am acasă pe
străbunica mea, cea care a trăit şi a simŃit mai mult decât toată familia la un loc? Poveştile ei sunt reale. ViaŃa ei e o poveste pe care
eu o scriu puŃin câte puŃin.
Am scris din nou toată ziua, de data acesta despre Paştele din tinereŃile ei. Sunt foarte bucuroasă. Acum am încă o poveste de
demult.
30 Septembrie 2013
Septembrie cu vin şi cărŃi, septembrie cu drumeŃii şi lansări de carte, Trei săptămâni în Himalaya şi un autograf de la un călător la
un altul...
Ce-am scris mai sus e tot ce am simŃit aseară. Am adunat informaŃii pentru o eventuală (sau mai degrabă probabilă) viitoare
drumeŃie în Himalaya. Când urc pe un vârf, mă înalŃ fizic şi spiritual atât de sus încât simt că pot cuprinde lumea în
mâini. E un sentiment extraordinar pe care doar cei ce ajung acolo sus îl pot simŃi. Să te plimbi prin natură şi să îi admiri
frumuseŃea fără a fi distras de nicio o formă de civilizaŃie înseamnă să fii cu adevărat liber. Am simŃit libertatea pe pielea
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mea şi am scris despre ea. Am scris cu atâta pasiune încât simt că am lăsat o parte din mine în acea poveste. De fapt, în fiecare
poveste las ceva din mine.
Acum două zile, m-am aventurat cu Christopher McCandeless în marea sa aventură În sălbăticie, în Alaska. Am supravieŃuit şi
am învăŃat multe din povestea lui. Povestea sa nu e numai o poveste tragică, e o adevărată lecŃie de viaŃă. O am şi acum în minte şi
o voi avea în fiecare drumeŃie în care voi merge.
21 mai 2013
Scriu cu gândul la cărŃile care m-au făcut om. Sunt cine sunt datorită cărŃilor pe care le-am citit şi poveştilor pe care le-am scris.
Portretul meu începe să se contureze. Îmi ascut din nou creionul şi continui să îmi şlefuiesc imaginea cu fiecare poveste sau poezie
pe care o scriu, cu fiecare carte pe care o citesc. ViaŃa mea nu se mai varsă, ci se adună în cuvinte. Încep să îmi adun gândurile tot
mai bine. În cercuri am crescut, am învăŃat să scriu şi să citesc. Dar am crescut destul? Ştiu suficient de bine să scriu şi să citesc?
Probabil că nu. Tocmai de aceea mă îndrept acum spre cartea de pe noptieră şi mă apuc să citesc.
Pe curând, dragă jurnalule!
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„Vă întrebaŃi cum am ajuns la Miercurea Lecturii, clubul nostru underground, ştiut
fiind faptul că ăştia de la info îs cu calculatoarele şi ăia de la uman cu cărŃile.
Răspunsul e foarte simplu: m-am lăsat sedusă de zecele promis de diriga, care e şi
profesoară de română. Ştiu că râdeŃi, da nici nu vă puteŃi imagina cât de greu se ia nota
maximă la română.”
PetruŃa Ungurăşan
clasa a IX-a

Numele meu este PetruŃa. tata zice că vine de la piatră, pentru că, asemenea ei, sunt încăpăŃânată şi, dacă îmi pun ceva în minte,
cu siguranŃă, voi reuşi să duc la îndeplinire tot ce mi-am propus. Aşa s-a întâmplat şi cu examenul de Testare NaŃională unde am
obŃinut o notă bună care mi-a permis să ajung la mate-info, la Bălcescu. Vă întrebaŃi cum am ajuns la Miercurea Lecturii, clubul
nostru underground, ştiut fiind faptul că ăştia de la info îs cu calculatoarele şi ăia de la uman cu cărŃile. Răspunsul e foarte simplu:
m-am lăsat sedusă de zecele promis de diriga, care e şi profesoară de română. Ştiu că râdeŃi, da nici nu vă puteŃi imagina cât de
greu se ia nota maximă la română. Unde mai pui că începutul s-a arătat a fi cât se poate de dulce. La începutul lui
octombrie, am participat la sărbătorirea a trei ani de existenŃă a clubului de lectură, prilej de a-i întâlni pe foştii şi
actualii clubberi, de a schimba cărŃi şi de a savura din tortul comandat de doamna profesoară Emilia Piroş şi de domnul
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profesor Nicolae Berindeiu, adevăratul părinte, din câte am înŃeles. Ce mi-a plăcut de la început a fost faptul că elevii propuneau
cărŃile pe care toŃi ceilalŃi urmau să le citească. Ca să avem timp să parcurgem romanele, intercalăm poezii între ele. Da, da, am luat
zecele promis, dar el a început să conteze din ce în ce mai puŃin, pentru că am devenit dependentă de... lectură.
Din tot ce am citit, mi s-au întipărit discuŃiile despre poezia lui Jaques Prévert, poate pentru că am fost rugată să realizez jurnalul de lectură
pentru această întâlnire. Iată câteva impresii: „Este deja ora 14:50. După o zi grea ne adunăm, din nou, în obişnuita cămăruŃă de la subsolul
şcolii, unde petrecem câteva ore discutând despre diferite cărŃi sau poezii ale prozatorilor sau poeŃilor mai mult sau mai puŃin cunoscuŃi. Totul
începe cu banalul pahar de suc, deşi după cum aveam să constatăm curând, la poetul francez Cafeaua de dimineaŃă cuprinde o întreagă viziune
asupra lumii: el si-a pus cafeaua/ liniştit în ceaşcă ,/ laptele l-a pus / în ceaşca de cafea,/ zaharul l-a pus /în cafeaua cu lapte / şi cu
linguriŃa / l-a amestecat.// a băut cafeaua, / ceaşca a lăsat / fără să-mi vorbească. / a scos o Ńigară, / a fumat tăcut, / s-a jucat cu
fumu l/ - cercuri a făcut -/ a pus, calm, / tot scrumul / într-o scrumieră // fără să-mi vorbească. / fără să mă privească. // şi s-a
ridicat, / şi-a pus pălăria / cu un gest distrat, / şi-a luat pe umeri / mantaua de ploaie, / pentru că ploua, / apoi a plecat. / a plecat
în ploaie // fără să-mi vorbească. /fără să mă privească // (şi atunci mi-am strâns / fruntea grea în palme /şi am plâns...am
plâns... ) Comentariile şi discuŃiile contradictorii la adresa acestei poezii nu au întârziat să apară. Prima părere îi aparŃine Ruxandrei, care spune
cã ,,această poezie este o bătaie de joc la adresa tristeŃii’’, iar Tali consideră inutilă repetarea unor cuvinte. Împărtăşesc ideea Ioanei, potrivit
căreia, poemul e construit pe baza aglomerării unor elemente care fac parte din traiul conjugal. Mai mult decât atât, poezia surprinde o stare de
plictis, dând impresia că Prévert, a scris-o pentru a sugera automatismul şi rutina care se instalează în cadrul relaŃiilor interumane.
Următoarea este ,,Ca să faci portretul unei păsări’’. Oana este de părere că ,,pasărea din tablou reprezintã iubirea’’. AlŃii, mai culŃi, susŃin
că, de fapt, ,,poetul face artă din cuvintele banale’’, dezvăluind, în acelaşi timp, tactica pictorului de a-şi crea propria realitate şi totodată,
abilitatea de a stiliza viziunile sale. Între timp, domnul profesor Berindeiu ne prezintã picturile realizate de Magritte, care pot fi asociate cu
tematica poeziilor lui Prévert. Cele mai semnificative, în acest sens, sunt Camera de ascultare, pentru primul poem, şi AfinităŃi elective, pentru a
doua poezie. Cam aşa decurg ostilităŃile pe la noi. La final, după ce ne pronunŃăm, liniile de forŃă sunt trasate de domnul profesor Berindeiu, care
mai intervine şi în discuŃii, atunci când o luăm razna şi tindem să ne plasăm în afara textului. Când se discută romane, se aplică alt regim.
Primul care ia cuvântul e cel care a propus spre lectură opera respectivă. Se discută, apoi despre tehnica narativă, construcŃia personajelor, ne
împărŃim în grupuri, în funcŃie de opinii, căutăm argumente, pornind de la citatele pe care le-am extras în timpul lecturii, iar, la final, propunem
fiecare o imagine-metaforă ce semnifică mesajul textului.
Vă întrebaŃi, poate, cu ce ne-am delectat anul acesta. Iată titlurile:
Proză
Jane Austen, Mândrie şi prejudecată
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Alexandru Ivasiuc, Racul
Ernesto Sábato, Despre eroi şi morminte
Oscar Wilde, Portretul lui Dorian Gray
Per Olof Ekstrom, N-a dansat decât o vară
Mateiu Caragiale, Craii de Curtea-Veche
Albert Camus. Străinul
Poezie
Jaques Prévert, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Guillaume Apollinaire, Federico Garcia Lorca, Paul Eluard
Şi acum topul:
1. Ernesto Sábato, Despre eroi şi morminte
2. Oscar Wilde, Portretul lui Dorian Gray
3. Albert Camus, Străinul
Pentru cărŃile destinate anului viitor, adică cele de citit în vacanŃă, am aplicat o strategie, după ce am parcurs prezentarea de pe
coperta a IV-a şi le-am clasificat în:
Pentru zilele ploioase sau când trebuie să stai acasă din cauza prăjelii de pe spate, cărŃi de citit la viteză redusă, cu pasaje reluate,
cu creionul în mână şi mintea concentrată, într-un cuvânt, cărŃi grele:
Feodor M. Dostoievski, FraŃii Karamazov
Ernesto Sábato, Abbadón, exterminatorul
James Joyce, Ulysse
Pentru momentele de reculegere, când ai chef să citeşti ceva interesant, dar nu prea greu de digerat, la viteză optimă:
Hortensia Papadat Bengescu, Fecioarele despletite
Alexandru Ivasiuc, Păsările
Pentru zilele însorite, de plajă, uşoare, de dragoste, fără probleme majore, cu un termen de specialitate: cărŃi light:
Marc Levy, Şi dacă e adevărat...
Haruki Murakami, Pădurea norvegiană
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„Toate emoŃiile, râsul, paginile, scrisul, informaŃia, învăŃatul, atenŃia, respectul, empatia, curajul,
creativitatea, vocile, sunetele, ronŃăitul, jucatul, fotografiatul, premiatul, aprecierea, curiozitatea, prietenia,
întrebările, fricile, jocul. Tot ce nu poate fi atins, stă în tine. Tot ce s-a trăit şi tot ce a unit cercul de
lectură al liceului se păstrează încă în acel „21 x 12”, doisprezece membri, douăsprezece suflete.”

Mădălina Varga
studentă la UBB, Cluj, Facultatea de Litere, anul I, membră a cercului de lectură Un cenaclu de joi
din Colegiul NaŃional „George Coşbuc” între anii 2010 - 2012

EraŃi două. Una, tu, aşezată la vedere, urmărită de elevi punctuali, care puteau să te descoase, fuşerită de întârziaŃi, studiată
eventual de profesori. Aşezată chiar în holul liceului, pusă acolo de membrii cercului de lectură, un fel de urnă, un mijloc prin care
să se poată colecta primele experienŃe ale copiilor de gimnaziu, de liceu. Pentru câteva săptămâni ai fost în centrul atenŃiei,
preluând lucrări care împărtăşeau sentimentele avute la primul căŃel, la prima călătorie, la prima clipă, la prima aşteptare, la prima
dezamăgire. Paleta a fost largă, a fost şi serioasă şi amuzantă.
Momentul tău de glorie a cam luat sfârşit, două braŃe te-au cuprins, te-au cărat preŃ de două etaje, în alt corp, acelaşi cabinet de
română, R1, în care toŃi ochii care acum te priveau, s-au cunoscut, au crescut, au râs, au mâncat, au citit, au recitit, au recitat, au
învăŃat, au avut întrebări, momente de confuzie sau discuŃii mai aprinse. Acele două braŃe te rostogolesc şi din
interiorul tău cad, una după una, toate manuscrisele elevilor, care au avut curajul, inspiraŃia să scrie şi să
împărtăşească.
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În jurul tău erau toate foile, toŃi membrii de cerc. Ai văzut cum şi-au împărŃit lucrările, fiecare a ales după titlu, culoarea hârtiei,
cu sau fără desene, scrise caligrafic sau mai hieroglific. Cei de faŃă, care participaseră şi ei la concurs făcând schimb de compuneri
între ei. A fost o întâlnire amuzantă şi, în primul rând, nouă. Erau pentru prima dată critici şi autocritici, profesoarele lăsându-i să
aleagă finaliştii. Au descifrat, au râs, au devenit serioşi, au avut momente în care s-au adâncit în ei, empatizând cu scriitorii, făcând
o paralelă cu propriile experienŃe. Pentru unii dintre membrii cercului a fost Întâlnirea, întâlnire care părea şi care i-a unit cel mult şi
de care îşi amintesc mereu cu o doză de fericire şi nostalgie, amestecate cu dor şi plăcere, zâmbet şi viaŃă.
Finaliştii au fost trimişi mai departe, rolul tău apropiindu-se lent de final.
*
Tu, cea de-a doua cutie, acum începi. Nu ai avut un rol aşa birocratic, cum a avut predecesoarea ta, ai fost mai mult o parte din
ei, poate chiar un membru al cercului, a tot ce a reprezentat acel an, pentru copii din cerc, pentru îndrumătoarele lor, doamnele
profesoare.
Construită atent, ai avut rolul de a capta, prezenta, împărtăşi cât mai puternic: viaŃa cercului, membrii lui, cărŃile citite,
diplomele primite, pozele surprinse, filmele văzute, lucrările scrise, confesiunile făcute, orele petrecute împreună. Latură cu latură,
lipită şi primind o formă. Aşa s-a închegat tot mai mult şi grupul care se întâlnea în fiecare joi, cu sucuri, dulciuri, ronŃăieli, cărŃi,
filme, muzică, propuneri, idei, toate aceste amănunte fiind surprinse pe exteriorul tău.
Folosindu-te ca pe un zar, se aleg părŃi şi se observă pe tine, titluri şi autori care s-au jucat cu personajele lor de la Nicholas Urfe
la PrinŃul Mîşkin. Apoi lucrând perseverent pe aceeaşi temă, surprinsă iniŃial în 1984, DimineaŃă pierdută, Fahrenheit 451°, studiu care
s-a lăsat şi cu o ieşire în afara celor patru pereŃi ai cabinetului de română, cu vizionarea filmului Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu.
Toată această perioadă s-a încheiat într-un ritm şi cu o măsură veselă dictate de Sînt o babă comunistă!, carte apreciată de membrii
cercului, citindu-se, în ultimele bănci, în orele libere sau mai pe furiş, de elevii din acel an.
Pe laturile tale apăreau chiar şi afişe, afişe desenate de unul dintre noi, talentat şi pe partea aceasta, multiplicate ulterior pe foi
colorate şi împărŃite prin toate clasele cu ajutorul a trei membre ale cercului: o fotografă, o artistă plastică şi o bună oratoare. Cele
trei au invadat coridoarele, clasele, orele, elevii, profesorii, invitând toată şcoală la scris despre clipe de care îşi amintesc cu regret
sau bucurie, tristeŃe sau amuzament: Prima mea/primul meu…
Tot pe laturile tale au apărut şi copii mai mici ale diplomelor şi feŃele câştigătorilor şi ale tuturor participanŃilor. Ne venise, aşa
dintr-o dată, ideea să fie premiaŃi toŃi participanŃii cu o bucăŃică dulce, rotundă, de aur, de Ferrero Rocher şi o diplomă
personalizată în funcŃie de prima experienŃă sau de sentimentele pe care le-au făcut să iasă la iveală în membrii cercului
în momentul citirii: „talent poetic şi abordare originală”, „originalitatea relatării, suspansul creat şi comicul situaŃiei”,
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„pentru profunzimea sentimentelor şi onestitatea relatării”, „pentru talentul desăvârşit şi capacitatea de a îmbina misterul cu
reflexivitatea personală”.
*
Cinci din cele şase feŃe Ńi-au fost descusute, mai rămâne una. Care e diferită, are în centru un dreptunghi pictat cu negru, care ar
vrea să redea o gaură şi un mare 21, pictat cu roşu aprins, alăturat cuvântului „grame”. 21x12. 21 de grame şi un citat: „Se spune ca
noi toŃi pierdem 21 de grame în momentul exact al morŃii”. Acele grame se presupune că ar reprezenta greutatea sufletului, care se
detaşează de corpul fără viaŃă.
łi-am văzut exteriorul, pe tot, de această dată. 21 de grame x 12 membri, zece elevi şi cele două doamne profesoare, Ńi-au
încredinŃat Ńie această parte. În interiorul cutiei au pus tot ce o imagine, un cuvânt, un sunet, o mişcare nu pot reda.
În interiorul tău stă tot ce s-a creat în timpul orelor petrecute la etajul doi din corpul C, în fiecare joi, săptămână după
săptămână. Toate emoŃiile, râsul, paginile, scrisul, informaŃia, învăŃatul, atenŃia, respectul, empatia, curajul, creativitatea, vocile,
sunetele, ronŃăitul, jucatul, fotografiatul, premiatul, aprecierea, curiozitatea, prietenia, întrebările, fricile, jocul. Tot ce nu poate fi
atins, stă în tine. Tot ce s-a trăit şi tot ce a unit cercul de lectură al liceului se păstrează încă în acel „21 x 12”, doisprezece membri,
douăsprezece suflete.
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Şoriceii de bibliotecă
Pentru că am învăţat atâtea lucruri la cercul de lectură, voi
continua şi eu să îi învăţ pe cei din jur cum să fie nişte
cititori mai buni.
Nu voi uita niciodată cercul de lectură, deoarece acesta mi-a
schimbat modul de a vedea lucrurile ce mă înconjoară.
Sper să duceţi mai departe tradiţia cercului!
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„Şoriceii de bibliotecă”

Dragă cercule,
Simt nevoia să-Ńi scriu, deoarece alături de tine am trăit anul acesta experienŃe frumoase, prin care m-ai ajutat să scriu mai
frumos, să-mi doresc să citesc mai mult şi să înŃeleg mai bine lumea din jur. Aş vrea să pot să-Ńi spun tot ceea ce simt, alegându-mi
cu grijă cuvintele aşa cum am învăŃat de la tine.
Nu am să uit niciodată ,,Botezul şoriceilor,, când m-ai primit cu braŃele deschise iar colegii mai mari, deja şoricei cu experienŃă
mi-au explicat ce trebuia să fac. Am primit o hârtie pe care am rupt-o, iar pentru fiecare bucăŃică am spus o calitate a mea. Astfel mam prezentat, şi am fost surprins cum prin joc m-am putut face cunoscut şi mi-am cunoscut şi ceilalŃi colegi.
Un loc special în sufletul meu l-a ocupat de atunci scrisoarea primită de la o colegă mai mare, deja membră a cercului. Era o
scrisoare in care îmi ura bun venit, şi în care m-a sfătuit să-mi apropii cărŃile, căci ele îmi vor fi mai bune decât prietenii,
sfătuindu-mă şi ajutându-mă când voi avea nevoie. Ea era scrisă frumos şi încadrată elegant întru-un chenar realizat cu litere
decupate.
La sfârşitul acestei prime întâlniri am devenit şoricel de bibliotecă, iar doamna profesoară de română s-a prezentat ca fiind
,,Şoricica şefă,,. Uşa cabinetului de română este de atunci un portal ce ne duce în lumea cărŃilor, întâlnirii cu personalităŃi şi chiar
întâlnirii cu noi înşine. Aici am învăŃat să mă exprim mai bine, mai frumos, iar atunci când am avut emoŃii sau stângăcii am
înŃeles că ele mă ajută să ,,cresc’’.
Îmi amintesc şi acum cu emoŃie cum am mers împreună la Librăria Cărtureşti. De mullte ori am intrat în librării să-mi cumpăr
cărŃi, însă tu m-ai învăŃat cum o librărie se poate transforma într-un spaŃiu cu o căldură
aparte, unde am servit ceai, am ales cu grijă hârtie şi plic frumos şi am aşternut prima
scrisoare. De asemenea, am explorat intreg spaŃiul amenajat parcă să ne trimită în
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aventură.La ultimul etaj ne aşteptau cărŃile bucuroase de întâlnirea cu noi. Fiecare am ales o carte pe care am citit-o şi am
recomandat-o în scrisoare.
,,De la e-mail la scrisoare’’ a fost proiectul prin care am cunoscut-o pe Andreea, o fată de aceeaşi vârstă cu mine din Maramureş.
Prin intermediul scrisorilor am aflat de la ea mai multe lucruri despre obiceiurile şi tradiŃiile de acolo. Prima scrisoare am primit-o
chiar înainte de sărbătorile de iarnă şi astfel mi-a povestit despre Ignat,Tânjeaua,,Boboteaza şi alte tradiŃii care în acea zonă au rămas
neschimbate.Mă străduiam să scriu frumos, reciteam scrisorile deoarece îmi era teamă să nu se strecoare vreo greşeală şi răspundeam
cât mai repede, fiindcă scrisorile parcurg un drum mai lung până la destinatar. Răspunsurile la scrisori erau însoŃite de fiecare dată
de un mic cadou, care mă bucura foarte mult.Uneori scrisul Andreei trăda emoŃia pe care cred că şi ea o avea atunci când scria.
Faptul că sunt un şoricel de bibliotecă, a fost ,,biletul de intrare’’la intâlnirea cu poetul Ion Brad.Acesta ne-a povestit despre
Timotei Cipariu. Vorbea cu noi liber fără să-şi fi pregătit un discurs, iar cuvintele frumos alese erau rostite melodios. Am fost
impresionat atât de ceea ce ne-a povestit cât şi de felul cum a vorbit. Acest lucru m-a ambiŃionat şi mi-am propus să mă exprim cu
grijă şi eu întotdeauna când vorbesc cu ceilalŃi.
Un alt moment de care îmi amintesc cu plăcere a fost la Târgul de carte Gaudeamus, unde am avut posibilitatea să descopăr noi
edituri şi noi titluri de cărŃi. Atunci s-a lansat ,,Jurnalul unui puşti,, -volumul V,de Jeff Kinney,carte pe care am cumpărat-o,alături
de alte câteva cărŃi pentru mine şi fratele meu..De la colegii mai mari care au publicat în cartea ,,Ce poŃi face cu două cuvinte’’ am
primit autografe.
Nu aş vrea să enumăr toate experienŃele trăite împreună, însă aş vrea să înŃelegi că pentru mine fiecare întâlnire a fost specială, iar
timpul petrecut alături de tine a trecut foarte repede.
La Muzeul NaŃional al Literaturii Române, am descoperit cum erau editate cărŃile înainte şi cât de greu puteai avea acces la o
carte.În acea zi, când m-am întors acasă mi-am privit biblioteca gândindu-mă ce fericit sunt
că pot fi înconjurat de cărŃile mele.
ÎŃi mulŃumesc dragă prietene, pentru că m-ai ajutat
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să public în Dilema veche,mai exact în Dilematix, şi astfel compunerea mea ,,Jocul vrăjitorilor,, a putut fi citită de mulŃi copii aşa
cum şi eu am citit ceea ce au scris colegii mei. Deşi am plecat de la aceeaşi temă, ficare dintre noi a creat propria lume bucurându-ne
astfel de magia scrisului..Atunci, chiar şi familia care mă cunoaşte cel mai bine parcă mă privea altfel, iar eu am fost foarte mândru
şi m-am simŃit foarte important. Sper că am reuşit să-Ńi transmit bucuria pe care am simŃit-o alături de tine şi încă o simt scriinduŃi.
Se apropie vacanŃa mare, însă mă voi gândi la tine atunci când voi descoperi locuri noi. In bagajul meu de călătorie am deja o
mulŃime de cărŃi pe care abia aştept să le citesc: Jurnalul unui puşti – volumul VI :Arest la domiciliu , Pulbere de stele - de Neil
Gaiman,, Charlie şi Fabrica de ciocolata – de Roald Dahl, Minunea – de R. J. Palacio, Enciclopedia Zmeilor – de Mircea Cărtărescu,
si incă multe altele pe care sper ca timpul să imi permită să le explorez.
„CărŃile ne sunt prieteni statornici... Ne sunt sfetnici si nu ne contrazic. CărŃile care ne plac sunt şi urne pline de amintiri”
spune Mihail Sadoveanu. Am găsit în acest an o mulŃime de prieteni care îmi vor rămâne alături pentru totdeauna.
Promit că am să aştern pe hârtie ce voi simŃi, tot ce voi vedea, tot ce voi cunoaşte in acestă vacanŃă, realizând un jurnal si astfel,
prin scris, tu, ,,Cercul Şoriceilor de bibliotecă’’ vei fi alături de mine.
Cu prietenie şi recunoştinŃă,
Radu N. Sofica,
clasa a V-a B
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Dragă cercule de lectură,

Vreau să-Ńi mulŃumesc pentru că în tot acest an şcolar mi-ai fost aproape în magnifica plăcere de a citi. Tot cu ajutorul tău am
descoperit multe alte cărŃi de care nu ştiam până acum, adică: ,,Marele Nate’’, ,,Pulbere de stele’’ şi multe altele.
În această aventură magică, i-am vizitat, tot prin texte, pe Ion Creangă, Timotei Cipariu şi Mihai Eminescu. La Muzeul Literaturii,
chiar am aruncat o privire asupra copiilor caietelor lui Eminescu.
De asemeni, îi mulŃumesc doamnei de română, Marilena Şerban pentru că l-a invitat pe domnul Ion Brad, cât şi pe fratele acestuia,
care sunt scriitori. De la dânşii am aflat date importante despre Timotei Cipariu, deoarece dânsul şi-a făcut studiile la Blaj, Mica
Romă.
Împreună cu ceilalŃi şoricei de bibliotecă am fost la librăria Cărtureşti unde am scris scrisori către copiii din Maramureş. Această
experienŃă a fost printre cele mai interesante trăite în Cercul de lectură pentru că eu îi scriam partenerului meu de corespondenŃă din
Bucureşti, apoi el îmi răspundea din celălalt colŃ al Ńării. Acest schimb de scrisori dura minim 15 zile, dacă, imediat cum primeam
scrisoarea, i-o trimiteam şi eu a doua zi. De la Claudia, cum o chema pe destinatară, am primit o păpuşică în portul popular
maramureşan, confecŃionată din fire de lână. Ceea ce a fost original era că păpuşica era făcută manual. Ni s-a interzis să ne dăm
numărul de telefon, adresa de e-mail sau ID-iul de facebook. A fost riscant pentru că, scrisorile
odată trimise, se puteau pierde pe drum. Aşa cred că s-a întâmplat cu scrisoarea mea, deoarece
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nu am mai primit răspunsul (poate a uitat să-mi mai scrie!!!). De asemeni, am făcut concurs de caligrafie pe care, recunosc, l-am
pierdut pentru că nu scriu frumos. După ce am vizitat cu mare plăcere librăria, am primit din partea casei un ceai cum n-am mai
gustat
Eu mi-aş dori să se facă Cercul de lectură şi pe timpul verii, fiindcă mi-e greu să mă despart de doamna Şerban şi de cărŃile despre
care vorbim acolo.
Cu drag,
al tău amic fidel,
Vlad Cotorogea, clasa a V-a B
P.S.: Ar trebui să ne numim „Pătratul de lectură”, pentru că suntem dispuşi în formă de pătrat în sală.
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9 iunie 2013,
Com. Tărtăşeşti, Jud. DâmboviŃa,
În faŃa calculatorului
Stimată doamnă Şoricel-Şef,

Ştim cu toŃii că oamenii s-au modernizat, dar de ce nu ar face-o şi şoriceii de bibliotecă? Datorită acestui fapt, am hotărât să vă
scriu virtual.
Din păcate a venit vremea ca fiecare dintre noi să continue să roadă din cărŃi diferite. Am ajuns la sfârşitul clasei a VIII - a . Mam gândit bine şi am ajuns la concluzia că tot ce aştern pe această hârtie ireală, de data aceasta nu va fi despre cărŃi.
De trei ani sunt membră a Cercului de Lectură şi Scriere Creativă „Şoriceii de bibliotecă”, dar nu v-am spus niciodată care a fost
motivul intrării mele în acest grup, nu este aşa? În clasa a V - a nu am putut lua parte la întâlnirile destinate lecturii, dar
entuziasmul cu care colegii îmi povesteau despre diferitele activităŃi, amuzamentul cu care era descrisă fiecare nouă prietenie şi
stângăcia fiecăriua dintre membri mi-au croit un drum lin, dar foarte sigur spre Universul Celor Ce Mănâncă Lectură Pe Pâine.
Îmi amintesc şi acum, de parcă s-ar fi întâmplat ieri, cum a fost Botezul meu; acele
bucăŃele de hârtie păreau interminabile în combinaŃie cu emoŃiile şi curiozitatea mea. Apoi, în
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fiecare an mă regăseam în câte un începător într-ale ronŃăitului: acelaşi „dans” al mâinilor, aceiaşi obraji înroşiŃi şi acelaşi tremur
din glas – semănau mult prea mult cu ale mele.
Nu pot să uit de toŃi pietenii cunoscuŃi aici. O să vă surprind, dar cea mai apropiată am rămas de Matei, desigur, excluzând
colegii de clasă.
Vă amintiŃi cât timp pierdeam în fiecare an la Gaudeamus? Sau ce senzaŃii am trăit când am descris meseria pe care ne-o dorim(
eu vreau în continuare să devin make-up artist pentru muşte)?
Ce amintiri... Dar nu trebuie să fim nostalgici, aşa-i? Prefer să-mi amintesc totul cu zâmbetul pe buze. Este mai bine decât cu ochii
în lacrimi.
Îmi doresc să mai continui în Cerc. Chiar nu se mai poate? Dar nu ştiu dacă o să mai dispun de timp liber.
Cu toate acestea, vă mulŃumesc pentru că mi-aŃi arătat că lectura nu înseamnă doar să citeşti, ci şi să te bucuri că o poŃi face
şi că poŃi împărtăşi totul cu ceilalŃi, iar vizavi de împărtăşit impresii, nu m-am aşteptat să văd atât de multe persoane care încă mai
citesc.
Vă sunt recunoscătoare pentru că m-aŃi învăŃat să citesc cu adevărat.
Cu drag,
ŞoricuŃa absolventă,
Alexandra Eremia
clasa a VIII-a
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Dragă şoricel de bibliotecă,

ÎŃi mulŃumesc pentru patru ani de cerchist, pe care nu îi voi uita şi de care îmi voi aminti cu drag în anii de liceu.
Am intrat în acest cerc de lectură în clasa a 5-a. Nu ştiam că în acel momet aveam să cunosc o lume nouă, o lume diferită celei
agitate în care încercăm să trăim, o lume în care mesajul cărŃilor şi picătura de cultură îşi spun cuvântul.
Motivele pentru care am luat decizia de a mă alătura acestui club de lectură sunt diverse. Unul dintre ele a fost dorinŃa mea
stringentă de a încerca ceva nou, inedit, iar acest cerc a reprezentat hotărârea ideală. De asemenea, văzând distincŃia persoanelor, care
lecturează în mod regulat, m-am gândit că particuparea mea la ,,cercul şoriceilor” mă va ajuta sa fiu asemenea lor.
De la Botezul de Început, pâna la lucrul în echipă, creaŃie şi premii, clubul lecturii a fost o etapă semnificativă din gimnaziu, din
care am căpătat experienŃă în mai multe domenii.
Dintre toate activităŃile, preferata mea era întâlnirea cu un musafir, care de cele mai multe ori era fie un scriitor contemporan, fie
o persoană de calitate, de la care aveai ce informaŃii utile să ,,sustragi”.
În plus, nu pot fi ipocrită şi să afirm că momentul înmânării premiilor nu se număra printre favoritele mele, ba chiar… de multe
ori, era clipa cea mai aşteptată de către toŃi cerchiştii.
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Târgurile de carte Gaudeamus, Bookfest au fost evenimentele de la care era imposibil să fim absenŃi. Majoriatea cărŃilor din
biblioteca mea sunt cumpărate de acolo şi fiecare îmi reflectă o amintire.
Am învăŃat lucruri variate, printre care să fiu creativă, originală, fiindcă fiecare dintre noi este în căutarea a ceva surprinzător.
De asemenea, am învăŃat ce înseamnă lucrul în echipă şi cum să abordez diferite stiluri, atunci când scriu.
Cu siguranŃă, îmi voi aminti în permanenŃă de aceste momente şi îŃi spun că nu regret nicio oră petrecută în ambianŃa cercului de
lectură.
Cu mult citit şi chiŃăit,
Sarah Houleihel
clasa a VIII-a
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Dragi viitori Şoricei de bibliote
Numele meu este Ioana şi am fost şi eu membră a cercului de lectură Şoriceii de bibliotecă. Ce m-a determinat să fac parte din
această familie? De fapt, nu am început din clasa a V-a să vin la cerc. Pe parcursul anului am aflat la ce activităŃi interesante
participă cerchiştii, aşa că, anul următor m-am înscris şi eu. Am fost plăcut surprinsă atunci când am fost întâmpinată cu atâta
căldură de către doamna profesoară Marilena Şeban şi ceilalŃi membri.
Pentru mine, să fac pare din cercul de lectură, a fost una dintre cele mai frumoase experienŃe din Şcoala generală. Am descoperit
cărŃi precum „Cazul Jane Eyre”, „Care-i faza cu cititul”, „Istoria lecturii”, „Ce poŃi face cu două cuvinte” şi multe altele.
Datorită cercului de lectură, am devenit un cititor mai bun, adică îmi aleg cărŃile cu mai multă atenŃie, deoarece, participând la
întâlniri, am descoperit o serie de cărŃi pe gustul meu. Este ca şi când mi-aş fi dezvoltat un al şaselea simŃ.
Este uimitor să ai parte de prieteni cărora să le împarŃi pasiunea pentru citit şi să dezbaŃi cu ei texte, iar acest fapt m-a apropiat şi
mai mult de lumea cărŃilor.
Cât despre cărŃile pe care le-am citit, am descoperit în fiecare o altă lume, mai bună sau nu, dar fiecare carte citită mi-a oferit o
lecŃie de viaŃă. Sper ca în viitor să fac aceleaşi alegeri cu privire la cărŃi.
MulŃumită cercului de lectură, mi-am descoperit o altă latură, una creativă şi sensibilă. Participând la atâtea concursuri mi-am
îmbunătăŃit stilul de a scrie.
În urma unui concurs de scriere creativă de la Editura Art, am participat la o tabără de creaŃie, unde am avut ocazia de a învŃa de
la scriitori precum Simona Popescu, Laura Grunberg, Adina Popescu, Ioana Nicolae şi Călin- Andrei Mihăilescu. De asemenea i-am
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întâlnit pe Florentina Sâmihăian, coordonatoarea colecŃiei CărŃile mele şi Liviu Papadima, coordonatorul volumului şi prorectorul
FacultăŃii de Litere din Bucureşti. Datorită doamnei profesoare Marilena Şerban i-am cunoscut pe aceşti oameni minunaŃi.
Dar aceasta nu e toată povestea. Concursul a fost pentru copii din toată Ńata aşa că, în tabără am întâlnit copii din Zalău,
Suceava, Bucureşti şi Braşov.
De asemenea, am avut ocazia de a fi publicată printre paginile cărŃii Ce poŃi face cu două cuvinte- Juniorii , ceea ce a fost o onoare
pentru mine.
Pentru viitorii şoricei de bibliotecă, îmi doresc să vină încă din clasa a V-a la cerc, dar, dacă au fost speriaŃi în primul an de
generală de profesori sau de teme, sper să vină anul următor sau peste doi ani, pentru că niciodată nu e prea târziu.
Pentru că şi eu am descoperit o familie, nu un grup de copii care vin la cerc doar pentru că nu au o altă ocupaŃie, vreau ca acesta
să rămână unit indiferent de ce se va întâmpla. Sper ca doamna profesoară Marilena Şerban să participe cu mai mulŃi copii la
concursuri, activităŃi şi proiecte interesante.
Chiar dacă anul acesta nu am fost decât la două întâlniri, respectiv la şcoală şi la librăria Cărtureşti, am paricipat cu toŃii la un
proiect numit De la e-mail la scrisoare, unde am trăit emoŃia trimiteri unei scrisori şi nerăbdarea aşteptării unui răspuns.
Pentru că am învăŃat atâtea lucruri la cercul de lectură, voi continua şi eu să îi învăŃ pe cei din jur cum să fie nişte cititori mai
buni.
Nu voi uita niciodată cercul de lectură, deoarece acesta mi-a schimbat modul de a vedea lucrurile ce mă înconjoară.
Sper să duceŃi mai departe tradiŃia cercului!
A voastră colegă şi prietenă,
Ioana Maftei
clasa a VIII-a
Bucureşti, 9 iunie 2013
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AUTORII
Paula Alexandrescu
clasa a VI-a
Şcoala C onstantin Săvoiu”, Tg-Jiu
Cercul de lectură ,,Lectură, cultură şi cuvânt”
Coordonator: Georgeta Grivei

Adrian Andrei
clasa a X-a
Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, GalaŃi
Cercul „AtenŃie... se citeşte!”
Coordonator: Mihaela Melinte

Cristina Andrei
Clasa a VI-a
Şcoala Gimnazială Nr. 7, Botoşani
Cercul „Unde fugim de-acasă?”
coordonator: Loredana Carcea
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Andrei Bacheş
clasa a XI-a
Colegiul NaŃional „Mihai Viteazul”, Slobozia, judeŃul IalomiŃa
Cercul „Anima”

Alexandru Ciprian Bodog
clasa a XI-a
Liceul Pedagogic ,,Carmen Sylva”, Timişoara
Cercul ,,Cititori celebri”
Coordonator: Aneta Gabor

Adelina Borza
Clasa a XI-a
Colegiul „Vasile Lovinescu”, Fălticerni, judeŃul Suceava
Cercul „Puzzle”
Coordonator: Maricela Tuchiac

Ioan Constantin
Clasa a V-a
Colegiul NaŃional Bilingv „George Coşbuc”, Bucureşti
Cercul „În/cerc prin cerc”
Coordonator: Ioana Nanu
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Anastasia Coste
Clasa a X-a
Liceul Teoretic „Traian Doda” Caransebeş
Societatea de lectură „Nicolae Iorga”
Coordonator: Maria Frențiu

Gabriela Dumitriu
Clasa a X-a
Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, GalaŃi
Cercul „Cartea de MarŃi”
Coordonator : Laura Dănăilă

Hampu Denisa
clasa a VII-a
Colegiul NaŃional „Gheorghe Lazăr”, Sibiu
Cercul „Cetatea lecturii”
Coordonator: Marcela Ciobănuc

Andrada Ion
clasa a VI-a
Colegiul NaŃional „Gheorghe Lazăr”, Sibiu
Cercul „Cetatea lecturii”
Coordonator: Marcela Ciobănuc
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Ştefana- Loredana Ivan
Clasa: XI Servicii
Colegiul „Vasile Lovinescu”, Fălticeni
Cercul „Prietenii cărŃii#
Coordonator: Gabriela Ariton

Elvis Maxim
clasa a VII-a
Colegiul NaŃional „Gheorghe Lazăr”, Sibiu
Cercul „Cetatea lecturii”
Coordonator: Marcela Ciobănuc

Oana –Miruna MăchiŃă
Clasa a IX-a
Colegiul NaŃional „Mihai Viteazul”, Slobozia, judeŃul IalomiŃa
Cercul de lectură „Animus”

Mimi Popescu
Clasa a XI-a
Colegiul NaŃional „Mircea cel Bătrân”, Rm.Vâlcea
Cercul de lectură „O carte, vă rog!”
Coordonatori: Geanina Avram, LuminiŃa Mănescu
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Elena Rădoi
clasa a XI-a
Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti,
Proiectul „Adolescent în lumea cărŃilor”
Coordonator: Mariana Şologon

Diana Soare
Colegiul NaŃional Bilingv „George Coşbuc” Bucureşti
Cercul de lectură „În/cerc prin cerc”
Coordonator: Ioana Nanu

Adriana Stavila
Clasa a VI-a
Şcoala „C. Săvoiu”, Tg-Jiu
Cercul ,,Lectură, cultură şi cuvânt”
Coordonator: Georgeta Grivei

Iulian Tâbian
Clasa a X-a
Cercul: „Suflet de carte”, Braşov
Coordonator: Ligia Ghighimoc

Bogdan Toma
clasa a XII-a
Colegiul NaŃional „Samuil Vulcan”, Beiuş
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Cercul „Portal”
Coordonator: Anamaria Florentina Kovacs

Snejana Ung
Clasa a XII-a
Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”, Timişoara
Cercul de scriere creativ
Coordonatoare: Elena Jebelean

PetruŃa Ungurăşan
clasa a IX-a MI2
Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Cluj
Clubul „Miercurea lecturii”
Coordonatori: Nicolae Berindeiu, Emilia Borza

Mădălina Varga
Anul I
Facultatea de Litere, UBB, Cluj
„Cenaclul de joi”
Coordonatori: LuminiŃa Medeşan, Titiana Zlătior]

Ileana Zirra
Clasa a XI-a
Colegiul NaŃional Bilingv “George Coşbuc, Bucureşti
Cercul “ În/cerc prin cerc”
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Coordonator: Ioana Nanu

„Negru pe Alb”
Andreea Grigore, Andrei Mihalcea, Bianca Oprişan, Sânziana Popa, Alexandra Saftoiu
Clasa a VI -a
Colegiul NaŃional „Mihai Eminescu”, Buzău
Coordonator: Mihaela Nicolae

„Şoriceii de Bibliotecă”
Vlad Cotorogea, Alexandra Eremia, Sarah Houleihel, Ioana Maftei, Radu N. Sofica
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EU, CITITORUL, CĂRłILE
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Andrei Baches

Manifest pentru lectură & p. 10
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Cercul de lectură, o experienŃă unică & p. 91
Iuliana Tâbian

Urme de gânduri & p. 94
Snejana Ung
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P.S.1. RedacŃia „Revistei cercurilor de lectură” ar fi foarte bucuroasa daca atât voi, cerchiştii, cât şi
consilierii voştri de lectură v-sŃi posta impresiile despre această carte pe
www.anpro.ro/pagina Cercuri de lectura
P.S. 2. La începutul lunii februarie , tot pe acest site, vom anunŃa temele pentru „Lecturiada elevilor 2014”
şi pentru un nou concurs de scriere. Ce ar fi daca am faceo, cu ajutorul vostru, o
AVENPREMIERĂ 2014,
adică un concurs de propuneri de teme pentru cele două concursuri?
Cum s-ar putea desfăşura? Voi şi consilierii voştri ne propuneŃi teme şi ne descrieŃi cum aŃi dori să se
desfăşoare concursurile. Noi facem un TOP cu prpunerile cele mai nteresante şi realizabile şi Ńinem cont de
ele. Primele 10 propuneri vor fi publicate ăn „Revista cercurilor de lectură” nr.1/2014
P.S. 3. PuteŃi să vă postaŃi propunerile pe www.anpro.ro/pagina Cercuri de lectura sau ne puteŃi scrie,
NU MAI MULT DE O PAGINĂ,
şi pe adresa revistacercurilor@yahoo. com până în
7 FEBRUARIE 2014
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