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Călători în Galaxia Lecturii

Cuvânt înainte
Reproduc din scrisoarea prin care vă invitam să participaţi la concursul nostru:
„Până la urmă am constatat că a devenit o tradiţie să prelungim Lecturiada elevilor cu un concurs de scriere. Aşa s-a
întâmplat din 2009 încoace. Pe rând aţi scris pentru Planeta pitică, pentru De la jurnalul unui puşti.... sau pentru Eu, cititorul,

cărţile mele şi cercurile.

Tema pentru portofoliul Lecturiadei 2014, Cititor fără frontiere, ne-a dat ideea concursului de scriere creativă din anul
acesta. Colegii voştri au procedat ca nişte jurnalişti: s-au documentat (s-au străduit să cunoască cât mai multe persoane de
vârste şi profesii diferite, care aveau de spus lucruri interesante despre ce a însemnat lectura în viaţa lor, le-au luat interviuri
şi le-au ascultat mărturiile), apoi le-au făcut portretele şi au scris poveştile lor.
Vouă v-am propus să forţaţi frontierele spaţiului şi timpului şi să imaginaţi poveştile cititorilor din viitor. Adică ale
cititorilor de mâine, de poimâine, de peste sute ori mii de ani, de pe Pământ şi din galaxia noastră ori ale cititorilor de pe alte
planete şi din alte galaxii.
Cum vor arata cititorii viitorului? Vor fi oameni ca noi, roboţi sau cine ştie ce alte făpturi extraterestre? Cine îi va învăţa
să citească? Cum vor arată cărţile lor? De ce vor citi? Despre ce vor citi? Sau vor mai citi oare?
Prin urmare, aşteptăm SF-uri şi povestiri realiste, fabule şi basme, parodii şi poeme (eroice sau „eroi-comico-satiriceşti”),
utopii şi distopii. Deocamdată de două-trei pagini, cu început şi cu sfârşit, dar le veţi putea continua oricând în viitor.
Nu uitaţi însă că fantezia voastră poate fi pusă în mişcare de cărţile cu cititori pe care le-aţi citit. Despre unele aţi scris şi
voi în „Revista cercurilor de lectură”. E vorba de Hoţul de cărţi, Cititorul din peşteră, Cazul Jane Eyre, Fahrenheit 451, Citind
Lolita la Teheran. Iar celor mai mari le recomandăm să nu uite de Cartea de nisip a lui J.L. Borges sau de Insula lui Ioan
Groşan.”
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Am primit:
Multe povestiri SF cu cititori ca voi care „civilizează” extratereştri, mai mari sau mai mici, roboţi sau copii, învăţându-i să
deprindă dincolo de formele literelor şi ale cuvintelor adevărurile mari transmise prin cărţi, adevăruri despre care credeţi că
sunt aceleaşi în toate galaxiile.
Am mai primit poveşti cu „naratori subiectivi”, transformaţi în personaje respectuoase şi pline de sfială care ajung nu
numai cu rachete şi farfurii zburătoare, ci şi cu maşini fermecate, biciclete, role şi alte omeneşti mijloace de transport pe
planete bizare peste care domnesc fericiţi Caragiale şi Creangă, înconjuraţi de eroii lor pe care îi cunoaşteţi din cărţile de
şcoală. Cărţi, care, exasperate de lipsa de respect cu care le tratează elevii dintr-a VII-a, se hotărăsc să se răzbune. Până la
urmă războiul se transformă într-un armistiţiu. Să sperăm că va fi unul de durată., cu profit pentru ambii beligeranţi.
Alteori aţi intrat voi înşivă în poveste, aţi cinat în companii ilustre în restaurantul cărţilor, v-aţi împrietenit cu August, i-aţi
ajutat pe Stanley să evadeze din tabără şi pe Emil să descopere hoţii.
Nu aţi compus poeme eroice, dar aţi scris poeme romantice cu savanţi, Luceferi şi prinţesa Luna. Nu aţi scris noi basme şi
epopei, dar le-aţi parodiat pe cele cunoscute şi aşa s-a născut Povestea lui Prâslea cel cu cartea în mână născut.
Nu aţi scris fabule, dar aţi scris parabole despre soarta cărţilor care, uitate de copii printre jucării stricate, îşi
îndeplinesc menirea, reîntorcându-se (pentru cât timp!?) în Galaxia Cărţilor.
L-aţi făcut pe tânărul fără nume din Dincolo de timp să se întoarcă din lumea lui perfectă şi să descopere miracolul
cărţilor din lumea noastră imperfectă, aţi transmis un mesaj optimist despre viitorul cărţilor prin Kate şi prietenele ei. Şi am
putea să continuăm...
Deocamdată, parafrazând-o pe Alecsia din clasa a V-a, „Şi-am încălecat p-un Mercedes şi vă invit să citiţi următoarele 24
de poveşti cu interes. Aşa-i?”
Monica Onojescu

Mulţumim profesorilor care şi-au încurajat elevii să participe la concurs. Mulţumim părinţilor care şi-au dat acordul ca textele
copiilor să fie publicate.
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RESTAURANTUL GALAXIA CĂRŢILOR
Paula Alexandrescu
„
Citeşte. Numai citind mereu creierul tău va deveni
un laborator nesfîrşit de idei şi imagini.” Mihai Eminescu

În ciuda faptului că de-a lungul timpului am citit un amalgam de cărţi despre magie şi am trăit atâtea vieţi fantastice, nu
pot spune ca vreodată am crezut în magia propriu-zisă. Nici măcar atunci când intram practic şi trăiam în cărţile pe care le
citeam. Poate pentru că pentru mine era un lucru prea fantastic pentru a putea avea loc în lumea reală, în cea mai mare parte
anostă, în care trăim sau poate pentru că aşa mi s-a dezvoltat mentalitatea. Oricare ar fi cauza, nu mai contează pentru că, în
urma unui eveniment straniu şi — de ce nu? — palpitant, am ajuns să cred în magie şi în tot ce are de-a face cu ea.
Acest eveniment despre care urmează să vă vorbesc a avut loc în timpul vacanţei de primăvară din clasa a şaptea, când am
făcut greşeala să-mi doresc să pot vorbi cu personajele unui roman. Motivul era acela că la sfârşitul cărţii autorul reuşise să
mă enerveze extraordinar de tare cu încăpăţânarea personajului principal. Îmi imaginam, probabil, că dacă aş fi putut s-o
muştruluiesc zdravăn, ea şi-ar fi revenit şi nu ar mai fi luat toate acele decizii fără să se gândească înainte. După cum v-aţi dat

7

Călători în Galaxia Lecturii

seama, prefer să nu vă spun despre ce carte şi despre ce personaj este vorba, din motive destul de altruiste: în primul rând,
cartea nu este rea deloc, ba chiar m-am surprins bucurându-mă de lectura ei, iar, în cel de-al doilea rând, nu vreau ca voi — în
caz că veţi citi vreodată cartea —- să nu vă bucuraţi de ea datorită doar părerii mele.
Oricum, întorcându-ne la această experienţă prin care am trecut, aş dori să vă aduc la cunoştinţă că nimic din ceea ce am
făcut nu poate fi un factor declanşator: n-am mâncat nimic provenit din grădina vreunei vrăjitoare şi nici n-am vorbit cu cineva
pe care să nu-l cunosc. Şi cu toate acestea, cred că am simţit că ceva se va întâmpla. Cum să vă explic, nu prea ştiu ce s-a
întâmplat după ce am adormit. Se poate să fi dispărut lăsând în urmă praf de zână sau, la fel de bine, să fi călătorit doar cu
spiritul. Tot ce ştiu este că m-am trezit în faţa unui restaurant. Nimic foarte ciudat până când m-am trezit cu Harry Potter
luându-mă de mână, trăgându-mă înăuntru şi sporovăind despre cât ne vom distra de tare. Probabil ar fi trebuit să-l întreb cine
era şi cum ne vom distra, dar ştiam răspunsul la prima întrebare, iar când mă pregăteam să dau glas celei de-a doua m-am uitat
în jur. Restaurantul Galaxia Cărţilor era special privit din exterior, dar în interior părea de-a dreptul desprins din basme.
Mesele şi scaunele pluteau la o distanţă de cincisprezece centimetri faţă de podea; dacă te uitai la tavan vedeai bolta
cerească noaptea, cu stelele licărind gingaş; clienţii erau serviţi de elfi, iar barmanul avea coadă de peşte. Harry m-a dus spre
o masă din colţ unde stăteau doi adolescenţi: un băiat cu părul roşcat pe care l-am identificat ca fiind Ron Wesley care vorbea
cu — Dumnezeule! — Percy Jackson. M-am uitat la celelalte persoane din încăpere şi am putut să-i recunosc pe Katniss din
Jocurile Foamei, pe Clary şi prietenul ei cel mai bun,— Simon Lewis — discutând într-un colţ; pe Lucy Pevensie stând împreună
cu Hermione Granger la bar şi chiar şi pe Sabriel, ce îl făcuse pe Garth Nix autorul meu preferat pentru aproape un an. Un
adevărat record. Deşi Mogget este, cum s-ar spune, cireaşa de pe tort când vine vorba despre trilogia Vechiul Regat.
Ştiţi acele momente când anumite persoane — norocoasele! — îşi întâlnesc idolul, care, după preferinţe, poate fi un
cântăreţ, actor, sportiv? Nu pot să mai fiu geloasă pe ele, deoarece Celaena Sardothien era chiar acolo. Cum să vă explic? O
iubesc! Am terminat Tronul de cleştar acum câteva zile, iar acum tot ce pot face este să dispreţuiesc editura RAO (căreia îi
mulţumesc pentru toate cărţile minunate pe care le-a publicat) pentru că încă nu a apărut şi cel de-al doilea volum. Celaena, pe
lângă un nume mult prea complicat, are şi o personalitate puternică pe care o ador. Pur şi simplu n-ai cum s-o jigneşti pe fata
aceea şi să scapi viu! Dacă ai citit Sub aceeaşi stea, ştii că nu poţi să-l placi pe Augustus Waters şi să ajungi să termini cartea
fără să plângi. Nu eram pregătită pentru acel sfârşit, vă garantez! Şi totuşi, îl puteam vedea acolo vorbind cu Celaena.
Probabil cel mai ciudat lucru pe care l-am văzut în viaţa mea.
Pe parcursul nopţii, am reuşit să vorbesc cu Beatrice-Tris-Prior, personajul principal al trilogiei Divergent scrisă de
Veronica Roth. Cu toate că Tris este crescută în Abnegaţie, este descrisă ca fiind un pic egoistă, lucru pe care nu am putut să-
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l observ în timpul conversaţiei, chiar dacă am putut să-i simt neînfricarea. Îşi petrecea timpul cu Finnick Odair şi cu Annie
Cresta care, lăsaţi-mă să vă spun, arată şi mai drăguţ în realitate!
A fost una din cele mai frumoase zile — sau mai degrabă nopţi — din
viaţa mea, petrecându-o într-un restaurant, vorbind şi râzând cu
personajele mele preferate. Şi pot să vă spun că acum cred în magie. În
magia eternă a cititului, ce-şi împrăştie pulberea peste tot în galaxia
cărţilor. În magia ce domneşte în interiorul sufletelor acelor oameni ce
ne-au creat noi vieţi, ne-au ghidat prin noi lumi şi ne-au făcut să le
descoperim. Şi mai cred şi în magia viselor. Căci asta a fost toată
călătoria mea.
Un vis.
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PRÂSLEA CEL CU CARTEA ÎN MÂNĂ NĂSCUT
Alecsia Borantiş

M

-am întâlnit într-o după-amiază, în timpul unei plimbări prin parcul central cu o persoană care îmi amintea de cineva

cunoscut. Semăna izbitor cu Nică al lui Ştefan a Petrei. Sau poate cu Ionel Popescu? Hmm! Dacă mă gândesc bine, avea ceva
neobişnuit, parcă nu era de pe tărâmul nostru. Şi deodată, m-a izbit un gând ce m-a luminat: era leit Prâslea. L-am oprit să-i
mărturisesc uimirea mea şi să-i spun că i-am descoperit identitatea.
Încă de la primele cuvinte, mi-am dat seama că are o problemă: vorbea despre sine la persoana a treia. Era bizar, dar şi eu
eram curioasă. Avea o geantă uriaşă, una din acelea de tip troller, în care stăteau înghesuite cărţi. Printre ele erau şi cărţi
despre care auzisem, dar erau şi vreo zece despre care habar n-aveam. Mi-a mărturisit că multă lume îl confundă cu Prâslea
cel din basmul studiat de unii pământeni în clasa a V-a, dar că el vine de pe un alt tărâm, dintr-o galaxie îndepărtată, că îl
cheamă tot Prâslea şi că are de spus o poveste fascinantă. Eu, la rândul meu, i-am mărturisit că mă interesează grozav
povestea lui. Şi nu s-a sfiit să mi-o turuie de-a fir-a-păr. Mă simţeam ca un ziarist care dăduse lovitura şi mă simt datoare să
vă povestesc şi vouă nebunia pe care am auzit-o în acea după-amiază memorabilă. De fapt, am decis să o scriu şi să o public,
amestecând viziunea mea asupra evenimentelor cu întâmplările propriu-zise, aşa cum mi-au fost relatate de straniul Prâslea,
personaj de basm SF, dintr-o galaxie fără nume, dar cu multe apucături omeneşti, reale. Ceea ce m-a uimit a fost pasiunea lui
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Prâslea pentru lectură, citea aproape toată ziua, umbla cu mica lui bibliotecă
după el, o reînnoia periodic cu titluri din tărâmurile pe care le vizita.
Iată deci povestea lui:

Prâslea Cel Şmecher Şi Extensiile De Aur
A trăit odată, nu mai ştiu când, chiar am uitat, Big Boss. El era un
superdealer ziua, iar noaptea cel mai crud cămătar. Dar ceea ce e de interes
pentru noi, e faptul că era tată a trei feciori. Doi dintre ei, cei mari, erau
siamezi, urâţi la corp, dar cu o minte sclipitoare, Însă nu în sensul bun. Cel mic,
al treilea, era.... mai prostuţ din naştere, dar frumos „de pică”, supranumit nu
degeaba „moartea femeilor”, „Prâslea cel şmecher”, „cel mai iubit băiat dintre
toţi băieţii din regatul tatălui său, Big Boss”. Era un băiat cu muşchi bine lucraţi,
numai pătrăţele, destul de înalt, cu dinţii albi ca perlele, cu ochii de un albastru
azuriu şi un păr blond ca Soarele. Dar părul nu prea îi făcea cinste. Avea un
început de calviţie..., ceea ce îl obseda şi încerca pe cât putea să-şi mascheze
defectul. A apelat şi la doctorul Marek, dar după multe analize s-a constatat că
avea o problemă de scalp, singura soluţie fiind extensiile.
Într-o zi, plictisit, în timp ce stătea tolănit la piscina din curtea vilei sale
Prâslea a dat un search pe Google şi a aflat de cele mai grozave extensii de păr,
exclusiviste, făcute din aur masiv, iar acum erau la un superpreţ. Era o micuţă
problemuţă, magazinul era pe tărâmul Spânului cu trei extensii, duşmanul de
moarte al tatălui său, Big Boss. Şi n-ar fi fost nici asta o problemă, dacă Spânul
nu şi le-ar fi dorit nebuneşte de mult şi el.
Prâslea se gândi o zi şi o noapte, se frământă şi se tot frământă şi se hotărî
să-şi încalece motorul Harley şi să plece spre tărâmul Spânului. Însă fraţii lui au
observat că ceva îl tot frământa pe Prâslea şi s-au înţeles să nu îl lase singur.
Aşa că se urcară în BMW şi porniră în urma lui. Fraţii lui, mai neajutoraţi din
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fire, dat fiind că erau două creiere-ntr-un corp, nu se coordonau prea bine. De aceea au trecut să-l ia pe prietenul lor,
maestrul Yoda, cu ei.
De cum a intrat pe celălalt tărâm, Prâslea şi-a activat „modul invizibil” pentru motor, aşa încât să fie greu de detectat în
timp ce străbătea teritoriul Spânului. A poposit apoi la o benzinărie unde şi-a alimentat caii putere, iar, în timp ce îşi savura
cafeaua, a aflat că într-un zgârie-nori trăia o fată top model. Frumoasa roşcată, cu ochi albaştri, a fost vândută Spânului de
Harap-Alb pentru 300.000 de bitcoins.
Aici fac o paranteză şi rup firul poveştii, spunându-vă ce am mai aflat de la Prâslea. Despre istoria familiei lui. În urmă cu
27 de ani, Big Boss şi Spânul erau foarte buni prieteni. Cei doi erau mai apropiaţi decât fraţii. Însă au ajuns duşmani de moarte
din cauza unei femei. Big Boss avea deja gemenii siamezi, doar că soţia îi murise la naşterea celor doi, când Spânul a întâlnit-o
pe cea care avea să îi fure inima: o femeie foarte frumoasă, cu un păr lung roşu şi ochii de un albastru azuriu. A fost dragoste
la prima vedere. Neşansa Spânului a fost că frumoasa femeie l-a părăsit pentru Big Boss. Dar relaţia dintre cei doi nu a durat
prea mult. Ea a murit în timp ce îi dădea viaţă celui ce urma să se cheme Prâslea. Spânul a jurat că se răzbuna pe cel ce îi
furase femeia visurilor lui, ba mai mult, că aceasta murise din cauza lui.
Dar să trecem peste acestea şi să ne îndreptăm atenţia asupra prezentului. Deoarece avea numeroşi spioni, Spânul a aflat
că Prâslea se găsea pe tărâmul lui, Omul lui de încredere era Băieţescu, un tiran chel, care i-a făcut pe ruşi beţivi, iar aceştia,
din mânie, au trecut cu un bombardier peste tărâmul lui. Ruşine, ruşine să-ţi fie! Mă scuzaţi, să continuăm povestea.
Băieţescu l-a sfătuit pe Spân să aştepte să vadă ce intenţii avea Prâslea şi doar apoi să acţioneze. Însă Spânul era foarte
nerăbdător să se răzbune pe Big Boss şi ştia că prin Prâslea putea să facă asta.
Prâslea s-a gândit să fure fata. Apoi i-a venit în minte o altă idee năstruşnică: să spargă şi conturile Spânului şi să-şi
transfere în cont toată averea lui iar cu banii să ducă un trai fără griji şi... în plus avea bani destui să îşi cumpere şi extensiile.
Doar că el nu era atât de isteţ încât să reuşească să găsească parola de la conturile celor doi.... Numai creierele geniale ale
fraţilor siamezi ar fi putut face asta... Aşa că le-a lăsat celor doi un mesaj pe facebook. Astfel, Prâslea a aflat din status, că
cei doi erau pe urmele lui. Şi le-a mai lăsat un mesaj cu locul în care urma să îi aştepte. S-a întâlnit cu fraţii lui şi au căzut de
acord asupra planului. Fraţii siamezi s-au strecurat în clădirea proprietate a Spânului, unde era ţinută captivă frumoasa
roşcată, iar acolo s-au logat la sistemul de date al clădirii şi au început să le decodeze. Maestrul Yoda ţine de „şase”, deşi nu
era de acord cu ceea ce făceau cei doi siamezi. Însă ei au reuşit să îi „cumpere” moralitatea cu un procent frumuşel din
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tranzacţie şi câteva acţiuni la Bursă, care era pasiunea lui, putând să-şi exerseze Forţa pe variaţiile acţiunilor. Iar Prâslea, ca
să ajungă la frumoasă, s-a urcat pe acoperişul unui hotel de 30 de stele din apropierea locului unde aceasta era captivă.
Între timp, Băieţescu l-a sfătuit pe Spân să dea foc hotelului unde era Prâslea cel şmecher. Cei doi, preocupaţi de
asasinarea lui Prâslea, nu se mai gândeau că acesta plănuia să îi golească conturile. Spânul a aruncat benzină peste hotel şi i-a
dat foc, iar hotelul a explodat. Dar Prâslea de pe acoperiş a sărit în lacul din apropiere. Toţi îl credeau mort, dar maestrul
Yoda putea să îl înconjoare cu o aură ce venea din Forţă şi nimic nu îl rănea.
Spânul era sigur că Prâslea murise în explozie. Dar îi fu scurtă bucuria, deoarece îl văzu cum ieşea din lac. Totuşi ceva se
schimbase la Prâslea. Aproape tot părul îi pierise din cauza suflului exploziei. Cu hainele rupte şi ude, supărat din cauza părului
scoase un răcnet înfiorător. Maestrul Yoda se teleportă lângă el şi încercă să îi domolească furia. Însă nu reuşi, Prâslea dândul cu furie la o parte.. De sub mantia lui Yoda, căzu sabia laser. Prâslea ştia cum să o mânuiască, însă maestrul nu avusese curaj
să îi lase una în grijă, tocmai datorită faptului că Prâslea nu putea să îşi controleze mereu furia. Însă acum Prâslea avea sabia
în mână şi nimic nu mai putea să îl oprească. A început să-i lovească pe toţi cei care-i ieşeau în cale. Dar pe Băieţescu nu a
reuşit să-l omoare pentru că el s-a transformat în Duhul cel Rău. În ajutor i-a sărit maestrul Yoda, care a trecut de bariera
metafizicului şi a început o luptă cu Duhul cel Rău la nivel mental. Spânul privea totul de la ultimul etaj, unde era şi frumoasa
roşcată. Prâslea s-a grăbit la lift, dar liftul era stricat. A trebuit să urce pe scări.
Şi se urcă,
şi se urcă,
şi tot aşa,
3.000 de trepte,
le tot urca...
El a ajuns în vârf, a intrat în ventilaţie, s-a târât deasupra camerei din vârf, unde ventilaţia s-a rupt cu tot cu el şi a
căzut.....O cădere care părea că nu se mai termină.
Brusc se trezi într-o încăpere necunoscută. Se simţea diferit. Se simţea ca şi când ar fi ajuns într-o altă lume, pe un alt
tărâm, într-o galaxie în care toate erau diferite. Pentru câteva clipe a fost năucit. Apoi se analiză şi văzu că hainele îi erau
altfel. Găsi o oglindă, iar când se privi în ea, nu se recunoscu. Era mult mai bătrân şi îmbrăcat cu nişte haine ciudate. Apoi auzi
pe cineva strigând; „Argintarule! Argintarule”.... dar nu îşi dădu seama că el era cel strigat. Cel ce striga era tot mai aproape.
— Argintarule, de ce nu răspunzi? Nu mă auzi?
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Prâslea se întoarse spre cel ce vorbea şi rămase mut de uimire. Era el, era tânăr... dar nu era el! Celălalt „el” era îmbrăcat
cu haine la fel de ciudate ca cele pe care le purta „el” cel bătrân. Nu putea rosti nimic. Însă tânărul din faţa lui era foarte
nerăbdător şi nu avea astâmpăr.
— Am venit să îmi dai caierul şi fusul de aur!
— ...
— Acelea ce le ai de la zmeu! Şi să ştii că mă grăbesc.
— Ce anume? Unde? Ce?
—Lasă, că mi le iau singur. Parcă acum te-aş fi trezit! Aaaa, şi o să-ţi mai cer şi cloşca cu puii de aur. Dar nu chiar acum!
—Dar cine eşti tu?
—Cum nu ştii? Sunt Prâslea, fiul mic al Împăratului cu merele de aur şi vreau să mă însor cu frumoasa fată de împărat pe
care am salvat-o de zmeu. Doar mă ştii, sunt un aventurier pe cinste! Iar tu le vei duce prinţesei, fără să spui cine le-a trimis.
Zis şi făcut. În câteva clipe, argintarul fu gata să meargă la palat. Ajuns acolo el se înfăţişă fetei de împărat. Şi ce să vezi?
Fata avea un păr lung şi des… din aur. Erau extensiile lui de aur. Extensiile pe care el şi le dorea atât de mult.
Şi nu se mai putu stăpâni şi se năpusti asupra fetei. Însă, chiar în momentul în care să ajungă la fată, Prâslea fu orbit de o
lumină puternică şi se trezi întins pe jos în camera de hotel. Era nedumerit. Ce se întâmplase? Unde era? Cum ajunsese aici?
Fata de împărat dispăruse şi în faţa lui se găsea un bărbat chel. Furios că nu avea extensiile, Prâslea scoase un urlet de furie.
Când l-a văzut, Spânul s-a speriat şi nu a mai putut face nimic decât să cadă în genunchi şi să ceară îndurare. Privindu-l pe
Prâslea în ochi, i se păru că acei ochi îi mai văzuse cândva.... albastru azuriu. Erau ochii femeii pe care o iubise atât de mult. Iar
acum, fiind aproape chel, Prâslea semăna izbitor de mult cu Spânul. Nu era posibil!.... Sau poate da!
Cu ultimele puteri ce îi rămaseră, Spânul se târî până la comoda din cameră, de unde scoase o poză a lui cu femeia ce-i
frânsese inima. Erau amândoi tineri.... Şi i-o întinse lui Prâslea. Acesta se uită mirat la fotografie şi recunoscu ochii.... Erau ai
lui. Iar Spânul.... Semănau foarte mult. Prâslea era fiul Spânului.
Copleşit de emoţii, Prâslea îngenunche lângă tatăl lui. Îl luă în braţe şi îi ceru iertare. Şi amândoi se împăcară. Fericit,
Prâslea era acum alături de Topmodel şi de tatăl lui biologic, dar cu gândurile era mereu la cele ce i se întâmplase. Parcă era
desprins totul din cartea pe care cândva o citise...
Prâslea a cerut-o pe Topmodel de soţie. Şi aceasta a acceptat cu condiţia să îi pună pe deget un inel de aur cu diamante de
99 de carate. Spânul a spus că îl va plăti el, fiind o mică atenţie înainte de nuntă. Cei trei au mers la o bijuterie, iar când
Spânul a dorit să plătească, a aflat că nu mai are bani în cont. Toată averea îi fusese furată. Prâslea îşi aminti de gemenii
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siamezi şi ceea ce ei urmau să facă. Disperat a încercat să îi contacteze, însă aceştia nu mai aveau cont pe facebook,
telefoanele erau închise, iar maestrul Yoda dispăruse şi el. Disperat, sună cu taxă inversă pe tatăl lui, Big Boss, îi povesti în
mare despre tot ce i se întâmplase şi îl rugă să trimită limuzina să îi ia acasă pe toţi trei. Dar şi conturile lui Big Boss erau
goale. Frumoasa roşcată, auzind acestea, refuză să se mai căsătorească şi îi întoarse spatele lui Prâslea.
După zile întregi de agonie şi disperare, drumuri bătute la pas sau cu autostopul, Prâslea, Spânul şi Big Boss au reuşit să se
întâlnească. Şi-au discutat problemele au lăsat deoparte toate disputele şi s-au pus de acord asupra unui plan de investiţii
pentru a reuşi să îşi revină financiar.
Frumoasa roşcată s-a logodit cu un faimos meteorolog din ţinutul vecin. Fraţii siamezi au dispărut ca prin minune. Maestrul
Yoda a dispărut şi el. Însă, subit, în împărăţia aceea a apărut un guvernator cu discipoli siamezi, care au o Forţă incredibilă în
ceea ce ţine de fluctuaţiile la Bursă.
Şi-am încălecat p-un Mercedes şi v-am spus povestea cu interes. Aşa-i?
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ŞI EU SUNT PERSONAJ ÎN GALAXIA CĂRŢILOR
Paul Braia

Am aflat de curând că există o galaxie a cărţilor, aşa că m-am hotărât să o străbat, să văd ce este pe acolo. Primii cu care
mă întâlnesc sunt Hansel şi Gretel care fărâmiţau pâine pe jos, aşa că le-am spus îndată că pâinea va fi mâncată de fiarele
pădurii şi nu vor putea să se întoarcă acasă. Mai încolo dau de Joe din cartea Băiatul miliardar de David Williams care ţipa la
tatăl lui din cauza noii iubite. Până la urmă poposesc pe un tărâm făcut din ciocolată, iar Joe şi prietenul lui, Bob, mi se
alăturară. Mai încolo i-am întâlnit şi pe Tom Inimă-Curată care a plecat să-şi caute fraţii pierduţi, aşa că noi l-am ajutat şi i-am
spus că fraţii lui au fost închişi de Ormestone în castelul unui uriaş.
Deodată am auzit sunete înfundate din colţul unei camere. Era August din Minunea care plângea deoarece toţi se luau de
faţa lui şi îl făceau monstru, ba chiar îi ziceau că cine îl atinge are ciumă. Dar avea un suflet tare bun şi era foarte prietenos.
El ne-a însoţit pe toţi într-o călătorie până la vrejul de fasole din povestea lui Jack, fratele mai mare al lui Tom.
Galaxia aceasta era mirifică, doar că îmi era dor de un singur lucru: să citesc. Deşi eram într-o galaxie unde chiar se
întâmplau poveştile în faţa mea şi ar fi fost mai uşor de reţinut toate întâmplările, nu eram sigur că ar fi fost la fel de
distractiv precum cititul. Până la urmă toată lumea a început să mă întrebe :
— Tu din ce poveste faci parte?
— Nu fac parte din nicio poveste, eu sunt doar un simplu copil care s-a rătăcit şi nu ştie cum să ajungă acasă .
— Acum şi tu faci parte dintr-o poveste. Dacă suntem mai multe personaje din mai multe cărţi, putem să ne facem propria
noastră carte, dar ne mai trebuie să găsim un băiat pe nume Stanley Yelnats, să ne întâlnim cu gaşca lui Emil din cartea Emil şi
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detectivii de Erich Kastner şi pe Solomon Snow din
Solomon Snow şi giuvaierul furat de Kaye Umansky.

Astfel vom putea să-ţi oferim cea mai frumoasă
călătorie din lume, iar o să ne ajuţi pe noi să ne
terminăm poveştile.
— Hei! zise Tom. Ai putea veni cu mine la
Departamentul poveştilor să afli ce se petrece. Dar ai
grijă să nu strici nici măcar o poveste care se
desfăşoară în acest moment sau vei avea de suferit.
— Promit, zic eu puţin speriat.
— Atunci hai să cântăm „Ce o să fac cu marinarul
beat” pentru ca măgăriţa lui Soly să vină aici şi să ne
găsească.
— Hei, prieteni, poate chiar asta ar putea fi povestea
noastră, să îi găsim pe toţi ceilalţi, chiar dacă asta
înseamnă să consultăm un detectiv!
— Ce idee minunată, dar am putea să luăm avionul
tatălui pe care l-a ascuns în depozit înainte să dea
faliment
— Asta ar fi foarte bine, dar nu trebuie să îi speriem

pe acei copii, aşa că fiţi calmi şi nu vă daţi în spectacol.
—Atenţie! Prima călătorie va fi în tabăra Lacul Verde pentru delicvenţi care nu vor să fie trimişi la închisoare.
Ajunşi acolo, Stanley ne întrebă de ce am venit, iar noi am zis că am venit să-l salvăm. Atunci el a urcat în elicopter, însă era
greu şi a avut probleme cu urcatul scării. Directorul taberei a prins de veste şi ne-a ameninţat foarte supărat, ca şi cum ar fi
vrut să ne pună să ne săpăm gropi şi apoi să ne băgăm în ele.
Când să scăpăm, de picioarele lui Stanley se atârnase o şopârlă cu pete galbene, aşa că a început să strige:
- Ajutor, diavolul este pe mine, mă va omorî!
- Mişcă-ţi tare picioru!!
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Până la urmă am reuşit să capturăm o persoană, dând chiar bot în bot cu Soly în Seaport, unde el şi Prudence voiau să
mituiască şeful închisorii.
— Vreţi să veniţi cu noi în cea mai frumoasă poveste? întreba Joe.
- Ne pare rău, dar trebuie să îl salvăm pe tatăl lui Prudence şi nu o pot lăsa baltă chiar aici în Seaport. Dacă ţineţi neapărat
să luaţi pe cineva, v-o putem da pe Scufiţa Roşie, dar o să vă zăpăcească şi nu cred că aţi vrea.
— Atunci, la revedere!
Urma să ne terminăm povestea, dar parcă ceva lipsea. Mă întrebam de ce nu am rezolvat poveştile nimănui. Asta ar fi fost
ceva interesant, iar acum voiam să rezolvăm povestea lui Emil, dar dacă se supară Gustav şi ceilalţi copii, dar mai ales micuţul
Marţi, care aşteptă acasă cu telefonul în mână, iar noi ne băgăm în povestea lui…
— Prieteni, vreţi să rezolvăm cazul lui Emil?
— Da, ar fi fascinant.
Până la urmă am ajuns în Berlin, unde Emil şi Gustavo stăteau după un chioşc şi pândeau hoţul. Am coborât şi am zis:
— Vă supăraţi dacă mă alătur şi eu acestei poveşti?
— Sigur că nu. Avem nevoie de tot ajutorul din lume pentru a prinde un hoţ. Dar tu din ce poveste faci parte? Nu cred că team mai văzut pe aici.
— Eu sunt doar un copil, iar acum chiar un personaj dintr-o carte ce include mai multe cărţi.
— Bine, atunci ai putea să ne zici ce se va întâmpla?
— Trebuie să aşteptăm până când merge la o bancă unde îl vom înconjura. Sau putem chema un poliţist chiar acum să-l ducă
la secţie şi să-i arătăm că banii tăi erau găuriţi .
—V Dar eu am avut o problemă cu poliţia, zise Emil.
— N-a fost nimic grav. Nimeni nu s-a supărat pentru asta. Acum, cheamă poliţistul.
Emil a făcut tot ce i-am zis eu aşa că şi-a recuperat banii şi a mai primit zece mii de mărci, deoarece a prins un hoţ căutat
de mult timp. Deodată am ajuns pe holul de ciocolată, unde era o pancartă făcută din tort şi îngheţată pe deasupra pe care
scria Holul viselor.
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MEMORIILE UNOR CĂLĂTORI
Octaviana Cheteleş, Dragoş Crişan, Ana Lupo, Carina Kollar, Daniela Tatomir

Când începi o carte...

Ana: Când începi o carte, începi o călătorie fascinantă. Mai întâi sunt primele capitole, care îţi prezintă personajele şi

întâmplarea. Dacă îţi plac aceste capitole, sigur vei îndrăgi cartea şi vei fi un bun prieten cu personajele. După ce înţelegi ce
este cartea, va fi o mare plăcere să citeşti în continuare. Când începe acţiunea, vei simţi că ai intrat în cu adevărat carte. Vei
simţi că poţi face parte din lumea personajelor ei.
Dragoş: Cartea este o minunată lume a ficţiunii. Călătoria presupune o imaginaţie bogată. Imaginaţia sunt picioarele care te
vor duce prin această lume Când începi o carte nouă parcă decolezi cu o navă care merge spre terenuri necunoscute.
Introducerea este explorarea locului nou şi prezentarea căpitanului. Cuprinsul este o călătorie mai lungă în care fiecare se
luptă pentru viaţa lui şi totul este plin de lucruri ciudate şi nemaivăzute. Iar încheierea este drumul de întoarcere...
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Aventuri şi întâlniri
Daniela: Navighez printre cărţi într-o galaxie numită „Biblioteca”. Aici cărţile sunt vii şi stau în aer încercând să te atragă
în ele. Dar, una din ele, numită Oraşul Oaselor, îmi atrage atenţia. Intru şovăind în ea, dar descopăr că îmi place. E minunată
lumea pe care o creează Cassanda Clare!
Dragoş: Povestea fără sfârşit se bazează pe o imaginaţie atât de bogată, încât ai zice că e chiar o imaginaţie nebună.
Creaturile sunt în sine foarte speciale, dar şi ciudate.
Carina: Navigam printr-o galaxie, când mi s-a terminat combustibilul. Apoi am văzut o carte: Hobbitul. Am coborât din
navetă şi am păşit în lumea de poveste. Am văzut Hobbitonul, Muntele lui Smaug şi Vâlceaua Despicată. Am întâlnit personaje
interesante ca Bilbo, Gandalf, Thorin, ceilalţi gnomi şi pe dragonul Smaug care furase o comoară de la gnomi I-am urmat pe
gnomi şi pe Hobbit în aventura lor până la peştera dragonului.
Am asistat la moartea dragonului, atunci când a fost lovit în singurul loc vulnerabil pe care îl avea. Am mers înapoi cu Bilbo
până în Hobbiton de unde am mai primit combustibil ca să-mi continui. călătoria În cele din urmă mi-am luat rămas bun de la
personaje şi de la locuri şi am plecat, dorind să citesc continuarea poveştii Lord of the Rings sau cum i se spune pe română,
Stăpânul Inelelor pe care acum l-am terminat.
Octaviana: O să vă povestesc despre întâlnirea mea cu Harry Potter. Harry este un elev curios, curajos, deştept şi
neînfricat. A trecut prin multe pericole în cei şapte ani petrecuţi la Hogwarts. În primul an şcolar a salvat Piatra Filozofală din
mâinile lui Voldemort. Dacă ajungea în mâinile lui, Cap-de-Mort şi-ar fi recuperat puterile. În volumul al doilea a străpuns
jurnalul lui Tom Cruplud (Voldemort) cu un colţ de basilic care avea otravă în el. Jurnalul trăia din amintirile lui Ginny Weasley
şi s-a dovedit că acesta era un hocrux. În al treilea volum, Harry şi-a găsit unchiul, Sirius Black, şi a aflat adevărata poveste
despre cum au fost ucişi părinţii lui. În anul acela, Harry l-a cunoscut pe Lupin, un om-lup care în volumul şapte s-a căsătorit cu
Nymphadora Tonks. În anul al patrulea, s-a organizat turnirul celor trei vrăjitori. A fost singurul an în care au fost aleşi patru
vrăjitori: Harry Potter, Fleur Delacour, Viktor Krum şi Cedric Digory. Au avut de învins trei probe: cu dragoni, sub apă şi în
labirint.
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Locuri şi popasuri în lumea lui Harry Potter
.Dragoş: Cărţile Harry Potter te poartă într-o lume a minunăţiei, unde niciodată nu se întâmplă ceva normal. E ca şi când
corabia se loveşte de o stâncă sau avionul pierde înălţime fără motiv. Te aştepţi la ceva rău, dar se întâmplă altceva, ce dacă te
dumireşti la timp e şi mai rău. Zici că toate sunt pe dos. Alternează de la foarte bine la foarte rău şi până-ţi dai seama deja
vine partea cealaltă (bună/rea).
Octaviana: Un loc frumos din Harry Potter este oraşul Hogsmeade, cu aleea Diagon. Acolo se află renumitul magazin de
dulciuri „Weasley, Bing-Bong”, al lui Fred şi George, „Caligrafie şi pete” care este ca o librărie, dar să nu uităm de „Zonko” şi
„Trei mături” unde e distracţie maximă.
Castelul Hogwarts este şi el un loc sigur, ferit de pericole şi minunat. Când se întâmplă ceva rău, ca în volumul şapte,
statuile se trezesc la viaţă şi apără castelul, dar este nemaipomenit când ai un uriaş ca Grawp. Cea mai deşteaptă elevă de la
Hogwarts este Hermione Granger, iar cel mai periculos elev de la Hogwarts este Voldemort (Cap-de-Mort).

Povestea fără sfârşit
Carina: Mie, de exemplu, mi-a plăcut romanul Cronicile din Narnia, cu şapte volume, pe care când le-am terminat, mi-am
dorit foarte mult să continue, dar nu s-a putut.
Daniela: Tocmai am terminat! Trec la următorul volum: Oraşul de Cenuşă. Întâmplările se desfăşoară pe lângă mine ca un
film: Clary, Simon, Jace, toţi sunt grozavi! Îmi place ideea de vânători de umbre, vampiri, vârcolaci, spiritele naturii... Cred că
personajul meu preferat e Jace, sau Clary, nu sunt sigură. Gata! Am terminat şi al doilea volum!
Trec la celelalte. După ce le termin, alte cărţi îmi atrag atenţia, nu cred că se vor opri vreodată din a mă fascina. Ador
cărţile!
Ana: De obicei, cartea se încheie în ultimul capitol, iar după ce ai terminat-o, iar aceasta ţi-a plăcut, atunci îţi va părea rău
să te desparţi de personaje. Dar, dacă are mai multe volume, poţi continua distracţia! Dacă ai terminat şi cu restul volumelor,
chiar îţi va părea rău!
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Octaviana: Când citeşti o carte te confunzi în lectura ei. Totul dispare şi eşti numai tu, împreună cu personajele. E o lume
pe care ţi-o imaginezi numai tu. Nimeni nu o poate vedea. E impresionant. Eşti ca într-un Pensiv, un loc în care vezi amintirea
altuia, dar tu nu te vezi.
Carina: Am să-mi continui întotdeauna aventura prin galaxia cărţilor, dorind cu fiecare lume pe care o vizitez să vizitez mai
cât mai multe.
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ÎN ZBOR CU PRIETENII
Roxana Neagoe

De câte ori aţi judecat o carte după copertă?

Vă spun sincer, eu încă mai fac asta şi

acum, ceea ce nu ştiu dacă e foarte bine, dar mă atrage imaginea şi titlul de pe copertă. Pentru mine cuvântul „galaxie” este
sinonimul cuvântului „univers”. „Galaxia cărţilor”? Ouauuu!!!... mă duce cu gândul la seria cărţilor lui Hawking din care, la loc de
cinste aş aşeza pe George şi cheia secretă a Universului. Tare greu am făcut rost de ea la cercul de lectură de anul trecut.
Am citit mai întâi George şi Big Bang pentru că pe asta o găsise mama în librărie. Ce peripeţii am mai trăit prin Univers alături
de George şi de prietena sa şi ce fascinante au fost fotografiile făcute direct de NASA! Şi acum mai răsfoiesc cartea cu mare
plăcere, uimită de fiecare dată de găurile negre şi de formarea universului.... Dar un univers al cărţilor, o plimbare prin
GALAXIA CĂRŢILOR, mi se pare şi mai fascinant. Am descoperit în DEX că galaxie înseamnă ,,fiecare dintre sistemele de
aştri din univers comparabile ca dimensiuni şi aspect cu Calea-Laptelui (din care face parte sistemul solar) sau ,,o aglomeraţie
imensă de stele, foarte diferite ca mărime şi strălucire, alcătuind un sistem solar”. Cu alte cuvinte, GALAXIA
CĂRŢILOR ar putea fi un tărâm de poveste, în care cărţile, asemeni stelelor, ar străluci în universul infinit al lecturii
noastre.
Te întrebi cum poţi pătrunde în această galaxie, pentru că nu ai un robot special, asemeni lui George? Foarte simplu. Sigur
poţi face şi tu asta! Prietenul meu Andy a reuşit. Totul s-a întâmplat într-o zi când a venit supărat de la şcoală, şi-a aruncat
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ghiozdanul şi a intrat în locul special, ăsta fiind subsolul casei unde îşi depozitase toate cărţile preferate. Şi un fotoliu,
desigur.
Dintr-odată totul a început să o ia razna, Andy plutea împreună cu toate cărţile din încăpere. Spre mirarea lui imaginea era
şocantă şi haioasă. Gândiţi-vă cum un puşti de 11 ani zbura printre cărţi, vrăjit de magia momentului. Peste 50 de cărţi
începuseră să zboare şi să se deschidă.
Andy se obişnuise cu atmosfera, dar deodată cărţile s-au mărit foarte mult, literele au ieşit din pagină, personajele îl
invitau să intre în acţiunea fiecărei poveşti. Pe multe dintre ele încă nu le citise şi i se părea un lucru grozav să se aventureze
în asemenea experienţe, aşa că şi-a luat inima în dinţi şi a început să vorbească cu personajele, să le afle povestea, să accepte
să fie martor la atâtea momente din viaţa umanităţii şi mai ales să trăiască liber, ca şi cum ar avea nenumărate vieţi, un lucru
neîngăduit unui muritor de rând.
O carte s-a apropiat în zbor planat de el şi l-a invitat să intre în paginile ei. Andy o privea
uimit, niciodată nu mai intrase într-o carte. Aceasta se numea Charlie şi fabrica de ciocolată.
Andy încă nu apucase să o citească, de aceea a fost atras de necunoscut. A intrat între foi şi l-a cunoscut
pe Charlie, căruia destinul i-a schimbat viaţa, şi care i-a mărturisit că găsirea biletului auriu i-a dat şi lui
posibilitatea să aibă ocazia să ajungă într-un loc la care doar a visat şi nu credea că i se va realiza vreodată dorinţa. După
această experienţă a înţeles că trebuie să-ţi doreşti ceva şi să crezi în visurile tale.
De aici, călătoria în galaxia cărţilor şi-a continuat firul, fiindcă, după ce şi-a luat rămas-bun de la Charlie, a acceptat
invitaţia de a pătrunde în universul altei cărţi. Se intitula Băiatul miliardar şi a intrat în povestea unui băiat foarte bogat, care
putea obţine tot ce-şi dorea, dar care nu era fericit. Era foarte singur, îi lipseau prietenii. Andy a descoperit în el un suflet de
copil care, în pofida tuturor tentaţiilor, rămâne curat şi care ştie ce trebuie preţuit cu adevărat în viaţă.
O altă lecţie de viaţă i-a oferit-o cartea Băiatul cu pijamale în dungi despre a cărui poveste aflase urmărind un film. Şi a
dorit să o şi citească. Da, a fost mult mai interesant! Începuse să fie prins în ţesătura încurcată a fiecărei acţiuni şi parcă una
era mai atrăgătoare decât alta, îl impresiona fiecare poveste şi simţea că trăieşte cele mai intense emoţii de care nu avusese
parte până atunci. Nu crezuse niciodată că alţii au parte de o viaţă atât de grea. Considera că cele mai mici mofturi trebuie
îndeplinite rapid de părinţi şi problemele lui sunt cele mai mari din tot universul, că nu mai e nimeni în situaţia sa. Şi-a dat
seama că trăise atâta timp departe de problemele altora şi nu cunoscuse viaţa câtuşi de puţin.
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A trăit alături de personajele sale cele mai puternice sentimente: a iubit, a urât, a făcut fapte bune şi rele, a cunoscut
oameni cu caractere şi comportamente diferite, cu suflet bun sau răutăcioşi. Şi-a dat seama că fiecare om este o enigmă şi
fiecare moment e unic chiar şi în viaţa noastră, reală.
Poate până atunci crezuse că o carte nu este chiar aşa de interesantă, citise titlul ei şi nu i se părea că e ceva extraordinar
sau poate deschisese cartea, citise puţin din ea, dar acţiunea îl plictisea, o închidea şi nu o mai deschidea niciodată.
Brusc, Andy s-a trezit pe fotoliu, iar pe podea erau împrăştiate cele 50 de cărţi, tăcute şi cu paginile aranjate.
Gata! Îşi făcuseră datoria, iar mesajul putea să fie transmis tuturor: nu judeca aspru cartea după coperte sau titlu,
adevărata comoară se ascunde în spatele lor
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WILLY, CARTEA VIITORULUI...
Adelina Cazan

Totul a început într-o zi mohorâtă... Eram singură, mă plictiseam şi am simţit nevoia să
citesc o carte, aşa că am pornit hotărâtă spre biblioteca din oraşul nostru. Pe dinafară era o
clădire modernă din beton şi sticlă. La fel era şi înăuntru, cu săli luminoase, scaune comode şi
cărţi care cu coperte vii şi care te îmbiau din rafturile de oţel. Toate sălile erau la fel şi am
rătăcit prin ele până când la capătul unui coridor am descoperit o încăpere micuţă, dar în
acelaşi timp grandioasă, un dulapuri din lemn, sculptate îndrăzneţ şi vopsite cu o culoare întunecată, ce scotea în evidenţă
trupurile cărţilor aliniate milităreşte, cu scoarţele dure şi colţuroase, uşor îngălbenite de timpul ce trecuse peste ele.
Încăperea era de mărimea unui dormitor obişnuit, însă ceea ce o deosebea de altele erau pereţii golaşi, reci, de o nuanţă de gri
peste care părea că trecuseră multe ploi. Avea doar o fereastră prăfuită prin care soarele pătrundea cu greu. O singură rază
firavă lumina coperta unei cărţi vechi ce aproape se pierdea în decorul sobru.
M-am apropiat curioasă de carte, însă o voce răguşită m-a oprit să o răsfoiesc. M-am uitat în jur. Nu era nimeni. Când m-am
întors, doi ochi bulbucaţi mă priveau cu interes. Speriată, mi-am pierdut echilibrul şi am alunecat, lovindu-mă cu capul de unul
dintre rafturi.
— Nu te teme! Îmi pare rău că te-am speriat, dar sunt atât de plictisită! Am vrut să vorbesc cu cineva şi cum nimeni nu
vine aici în afară de un domn bătrân şi gras m-am gândit că asta-i şansa mea, aşa că am profitat! Eu sunt Willy şi vin din viitor,
sau, cel puţin aşa îmi amintesc… Tu cine eşti?
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Priveam cartea, o ascultam şi încă nu realizam cum de aceasta poate vorbi. Eram puţin ameţită, însă simţurile nu aveau cum
să mă trădeze după acea mică lovitură.
— Eu sunt Adelina, i-am spus cu voce pierită.
— Ce nume frumos! Nu eşti de pe aici, nu-i aşa?
Ascultam nedumerită şi încă nu înţelegeam de ce o carte îmi vorbeşte! Fără să ia în considerare spaima şi confuzia ce mi
se citeau pe faţă, m-a întrebat:
— Aşa deci, îţi place să citeşti?
Fără să-mi lase timp pentru a-i răspunde a început să râdă blând, precum o bunicuţă care tocmai îşi vedea nepoţelul nounăscut.
— Normal că-ţi place, de asta eşti într-o bibliotecă! Ei bine, eu sunt Willi, una dintre cărţile viitorului! Hmm… vrei să ştii
cum am ajuns aici? Nu contează, oricum îţi voi spune! Mă plimbam împreună cu fratele meu, când, deodată, un vecin, dicţionar
de limba engleză, m-a chemat la el să-l ajut să tundă peluza. Se pare că am încurcat maşina de tuns iarbă cu cea a timpului şi
astfel am ajuns aici! Cum nu ştiu să mă întorc în viitor, voi rămâne aici aşteptând viitorul să ajungă la mine.
—Dicţionarul de engleză poate să tundă iarba? am întrebat eu indignată.
- Da, dar numai sâmbăta! Restul săptămânii le predă copiilor de la Grădiniţa Verde! Vezi tu, draga mea, în viitor cărţile vor
fi profesori, nu vor mai exista intermediari, cum există acum, pentru a răspândi învăţăturile noastre! Este de ajuns ca oamenii
să ne mărturisească trăirile, gândurile, sentimentele lor cele mai profunde, iar noi le vom memora automat. Noi, cărţile, vom
trăi în armonie cu cititorii viitorului, toate vom avea o coloană sonoră, personajele vor fi proiectate aşa cum cititorul şi le
imaginează după ce ascultă descrierile! Voi, cititorii viitorului, veţi avea parte de numeroase surprize…
S-a auzit un zgomot... Cartea a dispărut din senin, lăsând în urma sa un norişor de
praf. Zgomotul s-a auzit din nou ;i apoi o voce. Era vocea îngrijitorului, venit să
inspecteze dacă totul era în regulă. M-a ridicat uşor de pe podeaua plină de praf
verificând dacă sunt bine. Mi-am întors capul, însă cartea dispăruse.
Încăperea rămăsese neschimbată, la fel de obscură, însă lipsită de singura rază de
soare ce pătrundea în interiorul acesteia! Am păşit încet spre ieşire şi deşi m-am întors
de multe ori în micuţa sală prăfuită, nu am mai revăzut vreodată cartea…
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O

ÎNTÂLNIRE NEOBIŞNUITĂ
Bogdana Căzănescu

Cu timpul, ura a început să devină hrana omenirii. Ura se naşte din iubire... Nevoia de a se hrăni şi de a se apăra i-a
determinat pe oameni să recurgă, de-a lungul timpului, la războaie şi lupte, desigur, un rol important avându-l şi setea de putere,
dar din cauza egoismului unora au trebuit să se jertfească alţii. Însă... au existat şi oameni care au dorit instaurarea păcii şi care
şi-au pus încrederea în urmaşii lor de a transmite voinţa mai departe. Aceste lucruri le-am înţeles, citind cărţi, precum Templul
de Aur de Yukio Mishima...’ m-au făcut să înţeleg că fiecare persoană alege să-şi trăiască viaţa aşa cum doreşte
Într-o seară, mă plimbam prin parc. Simţeam prezenţa melancoliei în aer, auzeam foşnetul trestiilor şi murmurul trist al
valurilor lacului. O atmosferă de vis! Apoi m-am gândit... <oare o să mai existe astfel de momente în viitor? M-am aşezat pe o
bancă, am scos din poşetă o carte, un roman scris de Gustave Flaubert, şi am început să citesc. Dintr-o dată, razele lunii au prins
o intensitate uimitoare... M-au făcut să-mi pierd interesul faţă de carte şi am urmărit o dâră sclipitoare de apă până ce am ajuns
lângă o vizuină de vulpe. Era destul de mare pentru o vizuină. Curiozitatea m-a împins înăuntrul, am uitat de teamă, am intrat şi
am urmat calea sclipitoare. Am ajuns la o uşă. Ciudat, aceasta nu avea broască, doar clanţă, deci se putea deschide fără a depune
un efort grozav. Am deschis-o...

30

Călători în Galaxia Lecturii

Păşeam spre o lume necunoscută. Cerul era roşu! Vegetaţia era de o frumuseţe exorbitantă! Atât de diversă... iar culoarea
cerului îmi crea o stare paradoxală. Eram frustrată!
Am continuat să merg. Nu am întâlnit pe nimeni. Se întuneca repede. Mă tot întrebam unde mă aflu. Mă gândeam că sunt
într-o altă ţară, poate chiar în China. Am continuat să merg până ce am văzut o boltă luminată. Era ca un glob de strălucitor, iar
sub el se aflau milioane de beculeţe de Crăciun. Am ajuns în apropierea globului şi am văzut o poartă. Era o poartă de metal,
care nu avea sonerie. Am văzut că era păzită de doi gardieni. Le-am cerut să mă lase să intru, dar ei mă întrebau de un cod. Era
ceva ciudat! Un cod? Aveam impresia că râdeau pe seama mea, dar erau chiar serioşi. Ei voiau un cod, iar eu trebuia să le spun
unul. Problema este că nu aveam habar de ce se petrece. Le-am spus primul cuvânt ce mi-a venit în minte: maimuţă. Unul dintre ei
a ridicat un colţ al gurii. Se abţinea să nu râdă în ciuda superiorităţii de care dădeau dovadă amândoi. M-am panicat! Am vrut să
mă întorc, dar nu ştiam care era calea. Nu ştiam ce se petrece cu mine... până când... până când a venit acel tânăr... „—030298.
Ea este cu mine!”. M-a luat de mână şi am intrat mai mult trasă cu forţa. Am fost pur şi simplu copleşită! Dar îmi plăcea!
L-am întrebat de ce a minţit că mă cunoaşte şi m-a introdus în oraşul lui, iar el mi-a răspuns:
— Am simţit că trebuia să fac asta, păreai neajutorată, iar eu am vrut să te ajut.
— Ajutor?! Nu... Eu nu... Eu nu aveam nevoie de ajutor! Dar totuşi îţi mulţumesc! Şi... la revedere!
M-a întrebat:
— Tu nu eşti de pe aici, nu-i aşa? Şi deşi nu ştii, pari foarte sigură pe tine. Atunci cred că te descurci de-acum încolo.
— Nu! Aşteaptă! Da, sunt străină acestor locuri... Ai putea să... să îmi arăţi împrejurimile?
Mi-a confirmat că mă va ajuta. Mai târziu mi-am dat seama că nu eram aşa diferiţi Până la urmă vorbeam aceeaşi limbă.
L-am întrebat cum de şi-a dat seama că nu sunt de pe acele meleaguri, iar el mi-a răspuns:
— În primul rând, vestimentaţia ta te-a dat de gol. Este învechită. Iar, în al doilea rând, comportamentul tău agresiv şi
înfumurat! Eşti din trecut! Stai liniştită, mulţi din trecut ajung în viitor şi se întâmplă şi invers. Cei care vin în trecut sunt
anticii, ei vin aici pentru a împrumuta cărţi, iar voi, cei din trecut, ajungeţi aici de cele mai multe ori din întâmplare, cam aşa cum
ai ajuns tu!
Mi-a spus toate acestea zâmbindu-mi, dar eu îl ascultam şocată. Adică vin din trecut? Eu, din trecut? Am ajuns în viitor? Îşi
bate joc de mine! E un nonsens... până am văzut o grămadă de lucruri care nu părea deloc normale. Maşinile zburau, oamenii nu
vorbeau la telefon ci la ceasuri cu holograme, aveau cabine legate pe cabluri în loc de metrou. Dar erau elegante, din sticlă şi
luminate puternic... şi nu mâncau sau beau pe stradă. O altfel de cultură! Avea dreptate Mark! Chiar păşisem în viitor...
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A început să-mi explice despre cultura din vremea lui. Cum fiecare om este diferit şi cum ura nu a fost eliminată, doar ţinută
sub control, s-au format mai multe grupuri, dintre care doar două erau cele mai importante. Unul respecta legile vechi. Membrii
acestuia se cufundau printre paginile prăfuite şi pline de mister ale bibliotecilor, tot aceştia făceau călătorii în trecut pentru a
lua cărţi în stare bună. Erau bine educaţi şi foarte învăţaţi. Acesta era grupul cititorilor învechiţi, pe scurt F.C.I. (Facţiunea

celor Învechiţi).

Celălalt grup dorea să descopere tot ce este nou. Membrii lui erau pasionaţi de tehnologie şi se informau despre tot ceea ce
se putea inventa, ei obişnuiau să-şi lase mintea controlată de arta ficţiunii. Acesta este grupul cititorilor moderni, cunoscut ca
F.C.M. (Facţiunea celor Moderni), din care făcea parte şi Mark.
La început au existat multe bătălii având ca scop demonstrarea dreptăţii fiecăruia. Au fost implicaţi şi oameni nevinovaţi în
acţiunile lor necugetate. Dar, datorită existenţei voinţei de a instaura pacea, cele două facţiuni au semnat un tratat prin care se
respecta alianţa şi înţelegerea reciprocă. Condiţiile erau ca nicio facţiune să nu-şi bage nasul în treburile celeilalte şi ca niciuna
să nu se creadă mai presus decât cealaltă.
Multă vreme lucrurile au mers bine, însă, se pare că azi dorinţa de a avea mai multă putere i-a determinat pe cei moderni să
nu respecte acordul şi obligaţiile faţă de tratat, astfel că au început să-i ofenseze şi să-i jignească pe cei din facţiunea celor
învechiţi, numiţi şi anticii. Mai puţin Mark. El avea o altă părere despre această răzvrătire. Tatăl său era liderul facţiunii, iar el
ştia că se plănuise o lovitură asupra anticilor. Se pare că venirea mea aici a fost plănuită ca să-i apăr pe antici, deşi eu habar nu
aveam cum o să fac acest lucru. Totuşi cred că Mark avea o idee. Naţiunile au cerut bătălia de opinie, iar liderii facţiunilor au
acceptat să-şi exprime părerile şi sentimentele în faţa celor ce dădeau ascultare.
Am ajuns într-o sala uriaşă plină până la refuz de oameni care ascultau cu atenţie. Liderul facţiunii celor moderni:
— Trebuie să existe un singur conducător! Trebuie să existe o singură dreptate! Timpul acesta este al viitorului şi noi
trebuie să i ne supunem, să ne adaptăm! Alegeţi înţelept! Gândiţi-vă la adaptare! De ce să tăiem copaci pentru hârtiile anticilor?
De ce să rămânem cu mizeria de reputaţie pe care ei o păstrează? Vom ajunge să întâlnim şi alte creaturi şi nu trebuie să le
arătăm că nu le suntem inferiori, ci, cel puţin, egali. Eu propun să-i eliminăm pe aceşti încăpăţânaţi şi să menţinem echilibrul
natural!
Liderul facţiunii celor învechiţi:
— Sunt de acord cu tine... că vom întâlni alte creaturi şi că trăim în timpul viitorului. Dar eşti atât de naiv să crezi că eşti
unic? Sunteţi atât de naivi? Nu trebuie să ne arătăm nici superiori, nici inferiori, nici egali, dacă ei există! Trebuie să fim noi
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înşine şi să încetăm să mai grăbim lucrurile. De ce să existe atâta ură, când ar trebui să existe numai iubire? Nu trebuie să fiţi
atât de rigizi! Singura diferenţă dintre noi şi ceilalţi este că noi suntem capabili să iubim şi să acceptăm. Poate că acesta este
şi motivul urii voastre. Viaţa este firavă, nu trebuie neglijată! Lăsaţi puterea sufletului să vă aducă armonie şi pace! Decideţi
singuri asupra acţiunilor voastre!
Acestea fiind spuse, m-am simţit puţin atinsă, ca şi cum mi-ar păsa enorm de aceşti oameni, chiar dacă nu-i cunoşteam,
chiar dacă nu erau din vremurile mele. Mă uitam la chipul lui Mark şi vedeam furia din ochii lui aţintiţi către tatăl său... l-am
luat de braţ şi i-am zâmbit. Acum naţiunile trebuiau să voteze şi, spre surprinderea tuturor, ambele facţiuni au ajuns la
egalitate cu zero voturi pentru fiecare.
— Oamenii sunt frustraţi! Se pare că s-au săturat de lupta pentru putere, iar discursul din urmă i-a ajutat să decidă că nu
trebuie să existe cineva care să-i manevreze, ci trebuie să ne respectăm reciproc! Aşa gândeam şi eu. Mă simţeam totuşi
neputincioasă, iar apoi mi-am amintit de încrederea cu care îmi vorbise Mark, atunci când mi-a spus că eu pot rezolva
conflictul. Ştiam că pot schimba ceva. Trebuia să o fac!
Un om se auzi din mulţime:
— Viaţa este importantă, da! Dar moartea este şi mai importantă! Contează ce ai lăsat în
urmă după moartea ta, oamenii pe care i-ai ajutat, inovaţiile cu care le-ai făcut viaţa mai
uşoară, bunătatea cu care ai tratat inimile rănite! Şi nu trebuie să fim toţi la fel, nu trebuie să
respectăm reguli inutile ce ne-ar duce tot la ură. Să învăţăm să iubim şi să ne adaptăm, în
acelaşi timp, dar în ritmul nostruţ Asta este tot ce contează! Trebuie să fim uniţi! Şi nu
contează cine ce spune, niciodată nu o să existe o dreptate unică . Toţi sunteţi cititori ai
viitorului, chiar dacă aveţi stiluri diferite!
Se întâmplă ca acel simplu om din mulţime să fiu... chiar eu. Poate că am spus doar nişte
vorbe, dar au fost cuvinte spuse cu iubire şi încredere, îndeajuns de puternice încât să facă
viitorul să se cutremure, oamenii să se agite, devenind şi mai frustraţi, dar apoi, oprindu-se
brusc, înseninându-şi feţele şi strigând: „Trăiască viitorul!”
Am avut un sentiment nemaipomenit că am putut contribui totuşi cu ceva, aşa cum îmi
spusese Mark, şi uitându-mă la faţa lui, i-am putut citit mulţumirea. Şi ne-am privit unul pe
celălalt timp de câteva zeci de secunde, după care cineva şi-a manifestat nemulţumirea. Se
pare că şi-a dat seama că eu eram din trecut.
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*
Şi atunci s-a dezlănţuit haosul. Am început să fug căutând poarta prin care intrasem. Oamenii din viitor nu suportă să fie dirijaţi
de cei din trecut. Au pus afişe prin toate colţurile oraşului cu fotografia mea, gardienii erau informaţi, deci controlul era mai
riguros şi, deci, se pare că nu prea aveam cale să mă întorc. Dar Mark m-a ajutat.
— Stai liniştită! Eu te-am băgat, eu o să te scot! Vom ieşi pe unde am intrat!
O nebunie din partea lui să zică asta, dar avea un plan. M-am deghizat şi, ca să nu fie nicio urmă de suspiciune, am purtat
ochelari de soare, chiar dacă era noapte, pe motiv că nu vedeam şi erau ochelari ce mă ajutau să văd în întuneric. Eu nu aş fi
crezut un aşa lucru stupid, dar era viitorul şi în acest timp totul este posibil, aşa că gardienii au fost atât de naivi încât să
creadă într-o astfel de deghizare nereuşită.
*
În sfârşit, am ieşit din acel oraş împreună cu Mark. M-a scos aşa cum mi-a promis. Dar o parte din mine nu voia să părăsească
acea lume. Îl simţeam pe Mark mult prea aproape de mine şi nu voiam să plec. Dar el mi-a spus că el nu mă va părăsi. Chiar dacă
eu nu voi pot veni în vizită, el poate şi poate veni chiar foarte des, poate chiar sta.
Când am ieşit din viitor nu am mers pe aceeaşi cale ca la început. Se pare că exista un lift, asemănător cu o cabină din acelea de
metrou, ce era mult mai la îndemână şi mult mai curat, dar poate prea modern.
Am ajuns în locul de unde am plecat, în parc, lângă banca pe care mă aşezasem în acea seară. M-am simţit puţin obosită, aşa că
m-am aşezat din nou pe bancă, iar Mark şi-a înfăşurat mâna după braţul meu, după care mi-a şoptit:
— Acum şi tu faci parte din grupul cititorilor viitorului... Şi-a lăsat capul pe umărul meu şi a adormit...
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JIM ŞI JACK
Paul Daniel Marinca

Ţrrrr! Alarma lui Jim sună deşteptarea. Acesta se ridică posomorât, se întinse şi se pregăti de şcoală. Se asigură că şi-a
pus în ghiozdan cartea lui preferată să citească la ore, fiindcă profesorii nu mai făceau lecţii, ci erau ocupaţi cu încheierea
mediilor.
Pe drum s-a întâlnit cu colegul lui, Charlie, care îl aştepta la colţul străzii ca să meargă împreună la şcoală. În timp ce
mergeau liniştiţi, un şofer, beat probabil, s-a îndreptat spre ei. Charlie a reacţionat rapid, dar săracul Jim....
Când s-a trezit era la umbra unui copac ce părea de metal, iar frunzele erau parcă nişte foi colorate. Copacii aveau ramurile
atât de simetrice şi iarba atât de verde, încât părea artificială. Împrejurul parcului erau nişte blocuri imense. Unele păreau că
plutesc în înaltul cerului ca nişte nori. Un băiat stătea în faţa lui Jim şi se uita nedumerit la el, apoi l-a întrebat:
—Tu cine eşti?
— Jim. Jim Walker.
— De ce stai jos?
— Nu sunt sigur. Ştii cumva unde sunt?
Străinul nu a spus nimic şi se uita foarte atent.

35

Călători în Galaxia Lecturii

— Hei! Cum te cheamă?
— Ooo... Jack, zise parcă trezit din somn. Ce ai în spate?
— Un ghiozdan.
— Pot să-l văd?
— Sigur.
Jack se uita la ghiozdan, îl tot învârtea şi îl scutura.
— Care-i butonul de deschidere? a întrebat nedumerit.
Jim se ridică în picioare şi îi arătă că trebuie să tragă de fermoar, ceea ce lui
Jack i se părea foarte interesant. Îl invită pe domnişorul Walker la el acasă. Jim nu la refuzat, dar a rămas uimit de faptul că papucii lui Jack aveau motor cu reacţie,
ajutându-l să zboare.
— Vii? întrebă purtătorul papucilor zburători.
— Prefer să merg pe jos. Nu ştii cumva în ce an suntem?
— 2514, desigur!
Jim nu a rămas atât de uimit pe cât se aştepta. Îşi dăduse deja seama că se mai
află într-o lume diferită de cea pe care o ştia el de 13 ani şi mai bine. Dar ce căuta
acolo? Cum a ajuns? Cum se va întoarce? Astfel de întrebări îi clocoteau în minte şi
voia să înţeleagă mai bine situaţia.
Jack locuia într-unul din blocurile din apropierea parcului etajul 205, cam pe la mijloc. Walker a rămas tablă când a văzut
apartamentul: era gol! Dar după ce Jack a apăsat pe ceva butoane de pe un ceas de mână au apărut trei televizoare foarte
mari, care aproape că nu se pot descrie, o canapea imensă de culoare neagră, atât de moale şi de confortabilă că, odată ce te
aşezi nu mai vrei să te ridici şi multe, multe altele, pe care noi, cei din prezent, nu ni le putem imagina.
În timp ce oaspetele a vrut să se aşeze pe canapea, gazda l-a întrebat:
— Poţi să-mi zici ce ai în chiozdan?
— Ghiozdan.
— Poftim?
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— Ghiozdan, nu chiozdan.
— Da, în ghiozdan. Îmi spui ce sunt lucruri acelea?
Jim ar fi vrut să vadă cum funcţionează fiecare aparat şi să se aşeze pe fiecare canapea, dar la rugămintea noului său
prieten a cedat şi a început să scoată pe rând caietele, cărţile şi penarul. Jack era fascinat. Cum se putea? Să pui un fel de
beţişor pe o chestiuţă albă şi subţire care se numea hârtie şi să se schimbe culoarea în locul în care s-au întâlnit cele două. Ba
încă dacă trasai nişte linii se formau cuvinte ce se transformau în propoziţii. Cum era posibil un asemenea lucru? El ştia din
copilărie că dacă vrei să scrii trebuie să apeşi mai multe butoane care însemnau litere, cifre şi semne. Dar să le faci cu mâna
liberă... şi să le faci şi foarte rapid, fără greşală... Şi mai şi i s-a părut să citească şi nu orice, ci o carte! O carte adevărată cu
copertă şi pagini. Cărţile despre care ştia el erau acelea care, dacă apăsai pe un buton, îţi alegeai orice text doreai, apărea o
hologramă şi tu puteai citi. Dar nimeni nu mai făcea nici măcar asta! Toate se ascultau în sistem audio. Cea a lui Jim era altfel,
nu era plictisitoare ca celelalte. După ce citeai prima pagină, parcă nu voiai să o mai laşi din mână.
Jack l-a rugat pe Jim să-i dea lui cartea sau măcar să i-o împrumute. Jim fost de acord, în schimbul şederii sale în casa lui
Jack. Părinţii lui erau în vacanţă, ceea ce făcea ca una dintre probleme să dispară. Nu era o problemă nici mâncarea. Masa era
pregătită de doi roboţi de bucătărie. Apăsai doar pe telecomandă şi spuneai ce doreşti. Apoi puteai sta pe canapea, uitându-te
la televizor sau jucându-te jocuri din secolul al XXVI-lea. Asta da, viaţă! Puteai face din cameră ce vrei: piscină, teren de
fotbal, junglă amazoniană. Şi cu toate astea posesorul paradisului, Jack, a stat pe canapea toată ziua şi jumătate din noapte ca
să citească cartea. Citea, recitea... sau cel puţin asta i se părea lui Jim. Adevărul era că Jack citea foarte încet.
După zece zile, Jack îl anunţă pe Jim că a terminat cartea. Jim s-a gândit că trebuie să plece, dar prietenul lui i-a zis că
poate rămâne cât doreşte, atâta timp cât îi lasă cartea. Walker s-a gândit mai bine şi şi-a dat seama că profită prea mult de
generozitatea gazdei şi i-a zis:
— Poţi să păstrezi cartea, dar eu trebuie să plec. Ai mei sigur sunt îngrijoraţi! A spus acestea, fiind el însuşi îngrijorat că
n-o să-i mai poată vedea niciodată.
— Sigur. Nu vrei cartea?
— Nu! Mai am şi altele.
— Bine, dacă zici tu.... Şi când vrei să pleci?
— Mâine!
— Cum doreşti.
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În ziua următoare, Jim şi-a luat rămas bun de la Jack şi s-a dus în parcul artificial. S-a aşezat sub un copac, sperând să se
întâmple o minune şi să ajungă în trecut. Aşteptând a adormit sub cerul înstelat şi senin care părea artificial.
Când s-a trezit, era înconjurat de mai mulţi oameni care-l întrebau cum se simte. L-a auzit pe Charlie care explica
doctorului ce s-a întâmplat. Era încă pe stradă? Doar trecuse mai bine de o săptămână.
Jim se ridică în picioare de parcă n-avea nimic şi Charlie l-a îmbrăţişat când a văzut că este întreg, dar tot l-au dus la un
control, la spital, apoi a mers acasă. „Oare ce s-a întâmplat? A fost realitate sau vis?” se întreba în gândul lui. „Este un singur
mod de a afla: CARTEA!” Dacă avea cartea în ghiozdan, totul a fost un vis, iar dacă lipsea, totul a fost adevărat. Îşi luă
ghiozdanul, căută printre cărţi, dar cartea nu era. Printre ele. Zâmbi.
Toată povestea a fost adevărată, dar n-a spus-o nimănui, fiindcă ştia că nimeni n-o să-l creadă, aşa cum şi noi,
după ce am citit–o, am zis în sinea noastră: „Este doar imaginaţie!”
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PLANETA CĂRŢILOR
Eva Plăiaşu

Era o seară frumoasă de vară. Soarele auriu apunea. În acea zi îmi sărbătorisem ziua de naştere şi eram foarte fericită,
deoarece primisem foarte multe cadouri.
Dintre toate cadourile primite, cel mai mult mă încântase o carte intitulată Planeta Cărţilor. Eram foarte curioasă,
deoarece titlul mi se părea extrem de interesant, aşa că m-am apucat de citit.
Deodată, o navă spaţială ateriză lângă geamul meu, iar un băiat ieşi şi îmi bătu la geam. Curioasă, am deschis geamul.
— Bună! Eu sunt Mihai şi am fost trimis să te duc pe planetă noastră, Planeta Cărţilor, îmi zise băiatul care îmi bătuse în
geam.
Nu-mi venea să cred. Deci chiar există o planetă a cărţilor? Eram foarte curioasă, aşa că m-am suit cu Mihai în navă şi am
pornit spre Planeta Cărţilor. Mihai îmi spuse că vom ajunge foarte repede, deoarece nava lui este de ultimă generaţie şi merge
cu viteză foarte mare. Am folosit acest timp pentru a-l studia pe Mihai. Arată exact ca un om de pe Terra, aşa că l-am
întrebat:
— Eşti extraterestru?
— Nu. De ce? Aşa arăt?
— Nu. Semeni cu noi, cei de pe Terra.
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— Ştiu. Noi, cei de pe Planeta Cărţilor, am plecat cu mult timp în urmă de pe Terra.
— Nu am auzit asta niciodată, am spus eu.
— Am ajuns. Ţine-te bine acum, pentru că vom ateriza.
După ce am aterizat, Mihai mi-a arătat împrejurimile, apoi mi-a zis:
— T e voi duce să vezi bibliotecile noastre, zise Mihai.
Am observat că nu era niciun om pe stradă, aşa că foarte mulţi oameni, dar noi ne petrecem timpul în biblioteci, citind sau
compunând poveşti am decis să-l întreb:
— Dar tu eşti singurul om de pe această planetă?
— Nu, spuse el cu zâmbetul pe buze, suntem.
După câteva minute de mers, am ajuns în faţa unei clădiri foarte mari în formă de carte. Două uşi mari se deschiseră
automat şi am intrat în bibliotecă. Pe nişte rafturi înalte era aşezate cărţi foarte subţiri. Am scos una, dar am observat că nu
avea pagini. M-am uitat nedumerită la Mihai.
— Deschide-o!
— Am deschis-o. Deodată nişte omuleţi mici ieşiră din carte şi începură să se joace. M-am speriat şi am aruncat cartea din
mâini. Mihai o prinse şi îmi spuse:
— A trebuit să fiu foarte atent să prind cartea. Dacă nu o prindeam, personajele ar fi murit, iar povestea ar fi dispărut
pentru totdeauna.
— Îmi cer scuze, nu am ştiut, am spus eu cu teamă.
— Nu-i nimic, stai liniştită. Ştiai că pe planeta voastră cărţile au ajuns printr-un accident? Transportam într-o zi nişte cărţi
către o altă bibliotecă şi m-am rătăcit. Un meteorit a lovit partea din spate a navei şi câteva cărţi au căzut pe Terra.
Personajele au murit, aşa că oamenii le-au înlocuit cu pagini.
— Nu am ştiut asta, am spus eu uimită.
— Poftim, păstrează tu cartea. O poţi lua cu tine pe Terra.
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Deodată am auzit un ţârâit. Suna telefonul.
— Da. Sunt trează, sigur că da. Ne vedem la şcoală. Nu, nu o să uit să îţi aduc ce am promis. Da, stai liniştit, am grijă de
cartea de la tine:
Era colegul meu de bancă…
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CITITORUL DE HÂRTIE
Andrei Simion

Nu ştiu cum se face, dar, în timp ce citeam, într-o seară neobişnuită de iarnă, am adormit. Asta e ciudat, pentru că eu nu
adorm niciodată citind, mai ales când sunt captivat de o carte de aventuri care parcă mi se lipeşte definitiv de mâini şi de
ochi.
M-am trezit privindu-mă din uşa dormitorului. Mă vedeam pur şi simplu ca în realitate, cu cartea în mână, concentrat să
înţeleg fiecare cuvânt, fiecare sugestie. Parcă eram o cameră de filmat. Simţeam că nu mă pot mişca. Nici acum, după atâta
timp de atunci, nu am reuşit să înţeleg nici cum, nici pe unde, dar, din paginile cărţii, ieşeau personajele şi obiectele desenate.
Mă simţeam de parcă în loc să intru eu în lumea cărţii, cartea intra în lumea mea, mă invada, îmi cotropea teritoriul.
Toate acele personaje micuţe, stranii s-au îndreptat spre bibliotecă, de unde fiecare şi-a luat câte o carte. Toate se
plimbau de colo-colo cu micile cărţi în mâini. Unele le ţineau invers, altele le rupeau, sperând că sunetele care vor ieşi să fie
exact cuvintele de pe paginile rupte. Cele mai hazlii erau creaturile care încercau să le dea foc, crezând că fumul va avea
forma literelor care să formeze întreaga poveste. Erau câteva figurine care încercau să doarmă cu capul pe ele cu dorinţa de a
visa toată acţiunea care se petrecea în diversele povestioare.
La un moment dat, a început să mi se facă milă de cărţi, pentru că arătau ca după război. M-am aşezat pe pat, am chemat
toate fiinţele ciudate într-un loc şi m-am gândit cum să comunic cu ele. Şi, surprinzător, le-am auzit vorbindu-mi:
— De ce nu vorbeşti cu noi pur şi simplu? Până la urmă, suntem tot oameni şi avem aceeaşi vârstă ca şi tine. Nu prea
înţelegem care ar fi problema!
În acel moment, încremenit de emoţie, m-au stăpânit două gânduri: „Chestiile astea mici din hârtie au vorbit cu mine, mi-au
spus că sunt oameni!?” , „Să le cred?”, „Nu! Cu siguranţă, nu! Dar, după ce mă ocup de ele, merg la psiholog pentru că e prima
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oară când aud voci în cap, când văd doar eu fiinţe de hârtie…”. Serios vorbind, chiar eram puţin panicat de situaţie. După puţin
timp, mi-am dat seama că fiinţele mele care mă locuiau deja vorbeau în română, pentru că în română era tipărită şi cartea.
După ce mi-am revenit puţin din starea de şoc, am început să vorbesc cu ele ca să aflu de ce, de ce chinuie cărţile. Până la
urmă am aflat.
Micile personaje încercau să afle câte ceva despre trecutul lor. Sau, cel puţin, încercau, pentru că, de fapt, ele nu ştiau să
citească. În schimb, erau inspirate scriitoare, dar asta nu le ajuta prea mult când venea vorba de citit.
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Adevărul este că erau tare drăgălaşe acele mici fiinţe. Adică, imaginaţi-vă nişte figuri care ţineau cărţile ca pe nişte
bombe. Îmi era milă şi de cărţi, parcă sufeream doar dacă mă uitam la ele, dar şi omuleţii mă emoţionau.
Privind din perspectiva oricărui cadru didactic, de tipul profesorilor de gimnaziu, încep să cred că au dreptate când se
înfurie pentru că elevii nu sunt atenţi, îi întrerup şi aşa mai departe. Totuşi micile figurine aveau o scuză acceptabilă, şi anume
că nu se puteau controla prea bine, pentru că ele făceau exact ce făceau şi în desenele din care au ieşit, adică: jucau baseball,
leapşa, făceau forţă la aparate speciale, îşi trimiteau bileţele, aruncau avioane de hârtie şi, mă rog, cam orice ar face un elev
de gimnaziu la orele plictisitoare, în pauze, sau în orele de educaţie fizică făcute cu profesorii care „cu siguranţă au fost
comandanţi de vreun pluton atunci când erau tineri.”.
M-am gândit mai bine, am întocmit un plan şi mi-am zis, după proverbul „Încercarea moarte n-are”, că ar trebui să fac ceea
ce mi-am propus pentru că nu aveam nimic de pierdut; astfel, plin de elan, le-am anunţat:
—De astăzi, declar concursul - Cititorul de hârtie - în mod oficial pornit! Timp de douăsprezece ore, eu voi continua să vă
învăţ să citiţi, iar cei care vor da dovadă de interes, vor învăţa DIN PLĂCERE şi vor reuşi să citească, vor câştiga câte un
premiu.
Şi pentru că mă aşteptam la veşnicele întrebări, cum am văzut că unul dintre omuleţi vrea să spună ceva, i-am luat-o repede
înainte şi i-am precizat că „Premiile constau în puterea de a citi. Dacă nu vor să citească, vor rămâne neştiutoare şi triste.”
Cu toţii au fost entuziasmaţi, dar încercările mele au dat greş. Am încercat până să le scriu şi literele din alfabet ca să îi
învăţ să citească pe litere, dar tot nu prindeau metodele mele.
La un moment dat, de supărare, am trântit o carte la întâmplare pe birou. S-a desfăcut şi paginile s-au risipit la întâmplare.
Unul dintre personaje, care era un căţel, a înghiţit trei dintre ele. Culmea este că erau chiar primele trei din carte. Brusc, s-a
uitat la tovarăşii lui şi a spus foarte repede toate cuvintele care erau pe foi. Nici măcar ele nu au înţeles ce a zis, dar micul
căţeluş a înţeles chiar tot ce scria şi a început să le povestească rar totul.
Pentru că nu îl credeau, personajele au rupt şi au mâncat prima pagină a cărţilor pe care le ţineau, şi, deşi pare ciudat, s-au
comportat la fel. Deci am înţeles că modul lor de a “citi” este identic cu ceea ce spun adulţii câteodată: “Trebuie să mănânci
carte pe pâine!”
Până la urmă m-am trezit şi m-am uitat în oglindă şi, uimitor, arătam şi eu la fel ca personajele mele debusolate, mai ales că
era deja dimineaţă şi urma să plec la şcoală Ei bine, cam aşa m-am văzut eu în oglindă. Cred că vă e cunoscut personajul!
Eu — cititorul devenit personaj; personajele – fiinţe de hârtie transformate în cititori „avizaţi”…!

44

Călători în Galaxia Lecturii

CĂLĂTORI
ÎN

GALAXIA LECTURII

45

Călători în Galaxia Lecturii

46

Călători în Galaxia Lecturii

PAGINI DE AUR
Cenaclul literar Aspiraţii

Lumea pe care o ştim cu toţii nu va fi mereu la fel. Axa timpului se mişcă repede încât mulţi nu au timp
să clipească măcar odată şi nu au timp să înţeleagă viaţa. Viaţa unui om este trecătoare, iar timpul este
răspunzător de toate. Imaginaţi-vă, dacă puteţi, cum timpul mişcă totul în ritm alert, cum se joacă cu toate
şi cum se opreşte brusc pentru că a obosit.
Totul are un început şi un sfârşit, ar fi culmea să încep cu sfârşitul şi să mă opresc în prezent. Acum
timpul este mai grăbit ca oricând. Este timpul schimbărilor şi ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla. Să
facem un pas mare peste prezent şi să ne oprim într-un viitor de-a dreptul neobişnuit.
Eram la bordul bătrânei nave Krytonita, împreună cu familia şi câţiva prieteni apropiaţi şi cu toţii ne îndreptam spre o
planetă îndepărtată de la marginea galaxiei, despre care am auzit că acolo totul este posibil.
Când ne-am apropiat de ea, am simţit o zguduitură puternică şi nava s-a dezechilibrat. Destul cât să avem o aterizare
neconfortabilă iar partea din faţă a navei s-a îngropat pe jumătate în solul calcaros şi ruginiu. După ce localnicii au sărit să ne
ajute cu forţa lor inexplicabilă, încât doar un singur tânăr a putut să îndrepte nava, am coborât. Era o planetă nemaipomenită!
Pe jos erau aliniate cu grijă pietricele multicolore iar cerul era ca oglinda. Soarele arunca mingi de foc iar teritoriul era
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marcat de braţele unei păduri umbroase şi verzi din care se auzeau glasurile subţiri ale păsărilor. Totul era perfect! Locuitorii
munceau împreună de dimineaţă până seara ca să-şi îngrijească planeta. Pe chipul lor se putea observa cu uşurinţă fericirea şi
bunătatea, iar toţi păreau paşnici şi blânzi ca nişte îngeri.
Ne-au condus în oraşul lor. Le-am mulţumit pentru ajutor şi, spre surprinderea noastră, totul în jur ne întrecea
aşteptările. În faţa noastră se întindea un şirag de blocuri înalte, construite după o arhitectură abstractă. În mijlocul oraşului
se putea observa un turn uriaş cu un ceas imens ce înştiinţa locuitorii în ce parte a zilei se află. Prin aer se zăreau porumbei
imaculaţi ce se prindeau în hore, formând cercuri perfecte ce parcă brăzdau văzduhul.
Peste tot se vedeau suspendate şosele pe care circulau cu viteză ameţitoare vehicule de o culoare albastră ce îţi
străpungeau ochii. Cerul era uşor violaceu, brăzdat de o multitudine de nuanţe mai închise. Din mijlocul matrixienilor a ieşit
înainte un savant metropolitan care a luat cuvântul:
— Bine aţi venit! Suntem bucuroşi să vă avem printre noi pe scumpa noastră planetă.
Prima dată ne-a condus la un sediu de cercetare, pentru a ne supune unor analize, deoarece aceasta era regula pentru toţi
noii veniţi. Roboţi precum ASIMO, SIEMER uşurau munca cercetătorilor. Când au încheiat, ne-au condus cu toţii politicoşi pe
o alee spre ieşire.
Deodată un roboţel a văzut obiect ciudat în bagajul meu. M-a întrebat dacă nu vreau să i-l dăruiesc. Am fost de acord.
„Obiectul ciudat” era un roman de dragoste, încărcat cu multă iubire, cu litere scrise extrem de frumos. Mi-a dat un schimb
un cesuleţ mic şi patrat. Am rămas în urmă fiind curioasă să văd ce face cu cartea. A arătat-o celorlalţi. Au deschis-o şi au
încercat să descifreze fiecare literă, fiecare cuvânt, fiecare semn, dar nu au reuşit să înţeleagă ce scrie. Chiar dacă nu o
înţelegeau, erau fermecaţi de frumuseţea scrisului, un scris de mână cu un stilou delicat. Dar nu era destul să admire eleganţa
scrisului. Doreau să înţeleagă, să cunoască adevărata taină a cărţii. S-au străduit un timp, au întors-o pe toate feţele şi apoi au
renunţat şi au plecat fiecare la treburile lui.
Numai roboţelul cel mic şi sensibil nu se putea dezlipi de carte. Rămas singur, a deschis-o uşor şi a început să o privească
cu atenţie. Uimitor a fost că, brusc, s-a întâmplat ceva. Pe obrajii de metal au început să-i curgă lacrimi calde. Am priceput că
a început să înţeleagă cartea cu poveştile ei despre oameni, despre dragoste şi suferinţă. Atâta emoţie şi bucurie! Micul
robot îşi dorea ca şi ceilalţi să simtă ceea ce a simţit el când a citit cartea. Şi-a chemat tovarăşii şi a dezvăluit tuturor faptul
că a reuşit să înţeleagă adevăratul sens al cărţii. La început nu l-au crezut şi au râs de el. Însă după ce le-a citit din carte şi a
început să strălucească şi toţi l-au crezut. Dar când au vrut ei să citească literele frumoase şi elegante nu le-au dezvăluit
taina lor...
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M-am grăbit să-mi ajung prietenii. Acum ştiu sigur nu vor renunţa să înveţe şi să citească. Mai devreme sau mai târziu
roboţelul cel mic împreună cu cei mai deştepţi savanţi de pe planetă vor descoperi o metodă ca să le transmită bucuria şi
tristeţea care se ascund în paginile unei cărţi. Şi poate atunci vor înţelege că bogăţia cea mare este să înţelegi şi să iubeşti
cărţile. . Iar moneda oficială a roboţilor va fi cuvântul, cuvinte frumoase şi litere de aur. cu adevărat.

După ce am zăbovit două zile pe Planeta Matrix, atât de perfectă şi totodată atât de imperfectă, m-a cuprins dorul de
casă. Deşi planeta arăta minunat, iar roboţii erau extraordinar de primitori şi de buni, îmi era dor de tărâmul meu. Îmi plăcea
să admir lumea mea chiar dacă nu era la fel de ordonată. Deodată voiam să alerg prin faţa casei, pe aleea pe care am mers
prima oară singură. Cum stăteam îngândurată, mi-am adus aminte de ceasul dăruit de roboţelul cel mic, astfel încât l-am setat
pentru era contemporană, anul 2014, luna iunie, ziua a treia, ora 15. În câteva minute eram în faţa casei mele, admirând
bucuroasă stelele şi fericită în acelaşi timp că i-am ajutat pe roboţei să descopere taina lecturii.

Text selectate în urma atelierelor de creaţie desfăşurate pe 23 aprilie cu prilejul Zilei Internaţionale a Cărţii.
(activitate desfăşurată în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Ioan Barbir” Capu Câmpului)
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MAŞINA POVEŞTILOR
Bianca-Ștefania Dumitru

Eu, în general, sunt o fată cuminte, dar atunci când cineva îmi spune să nu fac ceva, ei bine, nu pot să mă abţin şi fac
exact acel lucru. Aşa a început şi povestea pe care urmează să v-o spun.
Acum câteva zile am avut o aventură care până atunci mi se părea imposibilă. Pe când stăteam la televizor, mama a dat
buzna în camera mea şi mi-a spus că avem un automobil nou. Eram tare fericită, dar şi curioasă să-l văd. Mama m-a avertizat să
nu pun mâna pe niciun buton, ci doar să o privesc liniştită. I-am spus că n-o să ating maşina cea nouă decât dacă va fi o urgenţă.
Imediat ce a ieşit din cameră, am început să mă gândesc ce face fiecare buton, cum arată, ce formă şi culoare are… Câtă
curiozitate!
Am mers în linişte până la maşină. Era frumoasă. Am avut noroc, era deschisă. Am urcat. Parcă ceva mă împingea înăuntru.
Într-adevăr era mai mult decât plină de butoane. Unele mici, altele mari, pătrate, rotunde, colorate… Atât de interesante
Am apăsat pe primul. Era mic, pătrat şi verde. Radioul a pornit. M-am simţit uşurată. Am mai încercat unul, pe cel mai mare
şi colorat în roşu aprins. Am simţit un zguduit puternic. M-am speriat. Am încercat să ies, dar uşile erau blocate. Am auzit o
voce stranie, de robot :
— Maşina poveştilor activată. Modul manual. Vă rugăm să urcaţi pe locul şoferului şi să fiţi pregătit pentru decolare.
Eram cu adevărat speriată. Am ascultat ordinele.
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— Decolare în trei, doi, unu…. Zbor!
Cu un vâjâit puternic şi un pufăit de motoare, m-am văzut într-o lume nouă, diferită, surprinzător de fascinantă. Eram în
spaţiul cosmic. Puteam vedea pe geam Pământul. Părea o minge mare, albastră, cu câteva pete mici şi colorate cu verde sau
maro.
După o călătorie lungă de câteva zile am văzut cum o stea, sau mai degrabă o planetă, se apropia ameninţător de mine.
Vocea a început din nou :
— O siluetă periculoasă se apropie cu rapiditate de maşină. Vă rugăm să apăsaţi butonul mic, galben şi pătrat.
L-am căutat, dar nu l-am găsit. Văzând că nu înţeleg, a repetat:
— Butonul mic, galben şi pătrat. Cel din dreapta.
Ultima propoziţie mi-a fost de ajutor. După ce l-am apăsat, maşina a încetinit şi a luat poziţia de aterizare. În doi timpi şi
trei mişcări m-am văzut pe o planetă mică, acoperită pe alocuri de roci rozalii, locuită de o mulţime de personaje printre care iam putut observa pe Harap-Alb şi pe Făt-Frumos, pe cele trei fete de împărat şi pe Ileana Cosânzeana, dar şi alţii pe care nu îi
cunoşteam.
I-am întrebat cu timiditate :
— Unde sunt? Ce loc e acesta?
— Nu ţi-ai dat încă seama? Eşti pe Planeta Basmelor, unde sunt adunate toate personajele din basme, mi-a răspuns cu pe
ton vesel Făt Frumos. Dar tu ce cauţi aici?
Eram în continuare nedumerită. Ce loc era acela? Oare visam? Le-am răspuns la întrebare :
— Vin de pe Pământ, o planetă îndepărtată. Am venit cu Maşina Poveştilor. Este chiar acolo.
— Înţeleg. Ai dori să-ţi facem un tur? a întrebat Făt Frumos.
— Da, chiar mi-ar plăcea se vă vizitez ţinutul. Tu, Făt Frumos, ai idee unde este planeta poveştilor lui Ion Creangă? Cu
siguranţă aş şti aproape toate personajele. Mi-ar plăcea să mă duci acolo.
— O să-ţi îndeplinesc voia. Dar trebuie să ştii încă de acum că e cale lungă până pe planeta lui Creangă. Va trebui să folosim
maşinăria ta dacă vrei să ajungem mai repede acolo.
Ne-am înţeles imediat şi am plecat cât ai zice peşte spre planeta lui Creangă. Avea dreptate. Drumul chiar a fost lung.
Deodată un gând mi-a răsărit în minte. Oare părinţii mei mi-au observat lipsa? Poate sunt speriaţi şi mă caută. Gândurile mele
au fost întrerupte brusc de explicaţiile lui Făt Frumos :
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— Există două feluri de planete ale poveştilor. Primele, ca cea pe care ai fost deja, sunt locuite de o singură grupă: basme,
snoave, poveşti şi aşa mai departe. Celelalte, ca cea pe care vom ateriza în curând, sunt locuite de toate personajele din
operele unui autor, în frunte cu acesta, care este regele planetei şi se plimbă în voie, păzindu-şi creaţiile de rele. Nu e foarte
complicat, aşa-i?
— Sigur că nu, am zis eu entuziasmată.
Apoi s-a lăsat tăcerea.
În scurt timp am ajuns pe mult aşteptata planetă. Pe acolo mişunau tot felul de personaje, majoritatea cunoscute de mine.
Planeta era împărţită în trei părţi. În prima erau „amintiri”, aici erau rudele, profesorii, pupăza din tei, prietenii, caprele
Irinucăi, dar şi mulţi alţii. Pe a doua bucată erau poveştile cu ursul, vulpea, cocoşul, capra şi cei trei iezi ai săi, cu tot cu soacra
şi cele trei nurori. În cele din urmă, pe a treia parte erau personaje din povestiri precum: Cinci pâini, Acul şi barosul, Inul şi
cămeşa, Prostia omenească, dar erau şi nişte personaje despre care nu aflasem până atunci. Marele autor stătea pe un scaun
înalt şi privea la toate măreţiile pe care le crease. Părea mândru. Eu m-am apropiat puţin ruşinată. Urma să vorbesc cu însuşi
Ion Creangă. Când am ajuns lângă el, l-am salutat şi l-am întrebat:
— Dumneavoastră sunteţi marele povestitor şi regele acestei planete?
— Sigur că da, mi-a răspuns el. Dar tu cine eşti şi ce faci aici, pe planeta mea?
— Eu mă numesc Ștefania şi vin de pe planeta Pământ, unde este foarte frumos acum, în secolul XXI. Nu ştiu cum era acolo
acum mai bine de un un secol, dar acum totul este mult mai modern. Poate aţi vrea şi dumneavoastră să veniţi pe Pământ să
vedeţi cum e acolo.
— O, draga mea, mi-ar plăcea să vin cu tine şi să-mi văd vechiul sat... Dar din păcate nu pot. Îmi este cu neputinţă să ies
din atmosfera acestei planete.
— Îmi pare rău. Acum trebuie să plec. Probabil că părinţii mei mă caută. Trebuie să ajung acasă. Îl voi lăsa pe Făt Frumos
aici. Poate îţi va fi de ajutor.
— Înainte să pleci îţi mai spun un lucru. Poţi veni oricând să mă vizitezi, dacă vrei. Acum, la revedere! Şi drum bun !
— La revedere !
Şi aşa s-a isprăvit cu călătoria pe cea de-a doua planetă. Mă îndreptam spre casă, dar am văzut că mă apropiam de o altă
planetă, de culoare galbenă, care părea a fi cu mult mai mare decât Pământul. Am văzut că nu mai aveam cum să întorc, aşa că
am apăsat din nou pe butonul de aterizare, dar de această dată nu a mai mers. Vocea maşinii a reapărut, dar pe un ton diferit :
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— Defecţiune ! Defecţiune ! Vă rugăm să vă puneţi centura de siguranţă şi să fiţi pregătit de impactul cu plan...
Și nici nu a avut timp să termine propoziţia, că m-am şi văzut pe acea planetă mare. Şi totul după o aterizare forţată nu
prea plăcută. Maşina s-a făcut una cu pământul. Ei bine, pe această planetă cunoşteam toate personajele. Mi le aminteam de la
concursul „Bătălia cărţilor” organizat de clubul nostru de lectură. Acolo se plimbau în voie Solomon Snow, Joe, Charlie Wilcox,
August, Emil, Stanley, dar şi alte personaje secundare. Am început să vorbesc cu Solomon:
— Bună, Solly ! Probabil te întrebi cine sunt. Ei bine, sunt o fată care vine de pe Pământ cu o maşină care acum e făcută
zob. Ai idee unde aş putea găsi un service auto sau o altă maşină?
— Bună ! Dacă te-ar ajuta cu ceva, cunosc o persoană care are un tun imens cu care te poate catapulta direct spre planeta
ta. Vrei să-l cunoşti?
— Bineînţeles. Acum mă grăbesc să ajung acasă, aşa că te rog să îl găseşti repede.
— Imediat! Dar e o problemă. Va trebui să dăm de el pe această planetă care e imensă. O să folosim
UltraGăsitorulDePersoanePePlanetaPoveştilor 3000. Ştiu că e un nume complicat, dar aparat ulo să-l aducă imediat la noi. Acum
îi dăm căutare... şi... uite-l aici! El e Mike. Sper să te ducă în locul potrivit.
După câteva minute aveam deja casca pusă pe cap şi eram pregătită să intru în rachetă. Abia aşteptam să ajung acasă. Sper
ca mama şi tata să nu se fi panicaţi prea tare. Oare cât timp am lipsit? Câteva zile? Nu mai ştiu.
Acum eram în rachetă. Nu era cel mai confortabil loc... Mike mi-a zis că o să numere până la o sută şi abia apoi o să mă
catapulteze. Eu cred că e o numărătoare prea lungă. Dar nu comentez. A început să numere:
— Unu, doi, trei, patru..., nouăzeci şi opt, nouăzeci şi nouă, nouăzeci şi nouă şi un sfert, nouăzeci şi nouă şi jumătate,
nouăzeci şi nouă şi trei sferturi, o sută! Pe locuri, fiţi gata, start!
Am închis ochii. Când i-am deschis m-am văzut în maşină, exact acolo unde eram înainte să apăs pe vreun buton. Timpul
stătuse în loc? Dar cum se întâmplase una ca asta? Nu dormisem, deci nu visasem. Oricum nu aveam de gând să povestesc
nimănui aventura mea. Urma să fie marele meu secret.
Aceasta a fost marea mea călătorie în GALAXIA LECTURII!
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DESTINAŢIA...GALAXIA LECTURII
Sarah Durand

Două cărţi stăteau pe un raft. Deodată, una dintre ele o întrebă pe cealaltă:
— Tu ştii unde se duc toate literele când sunt citite?
— Pff, nu prea...
— Să-ţi explic! După ce fiecare copil îşi citeşte o carte, literele rostite plutesc ca notele muzicale pe portativ. Destinaţia:
GALAXIA LECTURII. Au mult de mers. Îşi încep drumul prin norii copertelor, după care ajung pe plaiul paginilor. Acolo totul e
schimbat! Paginile sunt fluturi care se plimbă printre copacii de carton. Şi literele... Literele sunt razele de soare care îţi
gâdilă privirea la începutul dimineţii.
— Dar noi, noi unde vom merge? o întreabă cealaltă.
— Noi? Noi ne vom duce tot acolo. După ce copiii ne vor abandona într-un colţ şi vor uita de noi. Vom sta printre maldărele
de jucării părăsite care odată au fost cele mai frumoase jucării din lume. Mereu o să fie ceva mai interesant decât noi, din
păcate.
— Şi de ce ni se întâmplă asta? o întrebă cealaltă curioasă.
— Nouă? Pentru că asta e soarta fiecăreia dintre noi. După ce o să ne citească şi o să ne iubească, o să ne uite şi o să ne
părăsească. Asta o să se întâmple!
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Deodată la fereastră picurii dumenezeieşti îşi fac spectaculoasa intrare intrarea unul câte unul . Agitate, cele două cărţi
îşi continuă discuţia pe podea unde au căzut speriate. Băiatul intră în cameră dar nu le vede.
— Ei bine, draga mea, Galaxia Lecturii ne cheamă. Simt cum mi se amestecă literele şi paginile încep să mi se rupă.
— Dar de ce?
— Asta înseamnă că lumea te uită şi începi să devii trecut....
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O PLANETĂ CIUDATĂ
Andreea-Laura Panait

Rony era un băiat căruia îi plăcea enorm să citească. Datorită pasiunii lui pentru cărţi, a câştigat o vacanţă de o lună pe
planeta cărţilor, Rapsodia. Era atât de entuziasmat de faptul că va păşi intr-o lume pe care, de ani, îşi dorea să o cunoască! În
noaptea dinaintea plecării nu a putut dormi, gândindu-se la cum arată acel loc magic. „Oare extratereştrii au cărţi? Oare la ei
există basme, romane, fabule, poezii? Oare voi reuşi să mă integrez în lumea
lor?”
Rony avea atât de multe întrebări. Nerăbdarea îl apăsa din ce în ce mai tare.
Dimineaţa, se trezeşte plin de speranţă. Merge alături de mama către
Institutul de Astronomie, locul de unde urma să ia racheta spre noua planetă. Cu
paşi mărunţi el se îndreaptă spre o lume nouă.
După câteva zile de călătorie, băiatul ajunge pe planeta Rapsodia. Se uită
uimit în jur. Planeta avea forma unei cărţi, iar fiecare oraş era una dintre
paginile ei. Pentru a călători dintr-un oraş în celălalt, rapsodienii foloseau mici
maşinuţe în formă de litere. Rony hotărăşte să meargă în cel mai mare oraş,
Lona, numit şi Capitala Carte. Acolo el întâlneşte un alt pământean:
— Bună, eu sunt Rony. Tu eşti de pe Pământ?
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— Da, sunt de o săptămână aici intr-o excursie. Numele meu este Bob.
— Încântat. Lumea aceasta este atât de diferită de a noastră. Crezi că m-ai putea ajuta să o cunosc?
— Desigur. Intr-adevăr, există multe diferenţe intre cele două. Aici, rapsodienii îşi concentrează întreaga activitate
asupra cărţilor. Spre exemplu, în parcuri sau pe trotuare poţi vedea unele dintre cele mai faimoase opere ale lor în imagini.
Aceştia nu au aceleaşi tipuri de opere ca şi noi. Una dintre cele mai cunoscute este „canda”, un fel de povestire bazată pe
ficţiune. O putem asocia cu basmul. Un alt exemplu ar fi „trema”, care poate fi considerată o combinaţie dintre o nuvelă şi o
fabulă. Dimensiunile operei sunt mari, personajele sunt animalele şi există numeroase conflicte de pe urma cărora se extrage o
morală finală.
— Totul este atât de fascinant.
—Şi încă nu ai văzut nimic. Aceşti extratereştri au un program strict.
— Program strict?
— Da, cititul unei cărţi pe zi este obligatoriu. Cine refuză sa facă asta este arestat. în această lume
a nu citi este o infracţiune. Oare câţi oameni ar mai fi liberi dacă aceasta lege ar fi aplicată pe Pământ?
—Asta este o întrebare foarte bună. Însă oamenii nu ar trebui sa fie obligaţi să citească, nu crezi?
— Aşa este. Totuşi să mergem. Vreau să îţi arăt ceva. Uite, în spatele acestei uşi se afla Parcul
Înţelepciunii. Înăuntru pot intra doar persoanele care au citit minimum 15.000 de cărţi. Se spune că
acolo se află „cărţile de aur”, scrise de cei 10 zei.
— Asta înseamnă ca aceste cărţi sunt extrem de valoroase.
— Exact, dar să continuăm. Aici se află Biblioteca Centrală. După cum vezi şi ea are forma unei
cărţi, la fel ca planeta, iar în partea dreaptă poţi vedea cele 10 mari universităţi. Sunt unele dintre cele
mai importante instituţii ale acestei planete. Acum, că ţi-am prezentat pe scurt oraşul, cred ca ar
trebui să mergem la hotelul unde locuiesc eu.
— De acord. Sunt destul de obosit.
Ajuns în cameră, uimirea lui Rony este şi mai mare. Pereţii camerei jucau rolul unei mici cărţi, iar pe
tavan erau reprezentate câteva personaje semnificative. Confuz, scoate din rucsac un jurnal, se aşază
pe pat si începe să scrie:
„Dragă jurnalule,
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Astăzi mi-am îndeplinit visul. Am ajuns în locul pe care mi-am dorit mereu să îl cunosc, Planeta cărţilor. Mereu am crezut că
este un loc fascinant, plin de mistere în care voi dori să trăiesc la nesfârşit, însă realizez că nu este aşa. Întotdeauna am fost
de părere că cititul ar trebui sa fie o pasiune, nu o obligaţie. Stricteţea de aici obligă fiecare persoană să-şi modeleze
întreagă viaţă după un ideal impus. Oamenii ar trebui sa îşi găsească adevărata vocaţie încercând diferite lucruri. În acest loc
toţi sunt la fel, toţi urmează aceiaşi rutină, când , de fapt, ar trebui ca fiecare să fie unic prin ceea ce face, prin felul lui de a
fi. Eu unul iubesc cărţile, dar asta nu înseamnă că pasiunile celorlalţi trebuie să fie aceleaşi. Atunci când am auzit de Planeta
Cărţilor m-am gândit la un loc în care sunt puse în practică mai multe metode pentru a-i face pe oameni, şi mai ales pe copii, să
citească din plăcere. De exemplu promovarea e-book-urilor, cărţilor 3D în care cititorul trăieşte mult mai intens întâmplările
personajului.
Este adevărat că mi-aş dori foarte mult ca în viitor cărţile să aibă o importanţă mai mare pentru societate, dar acest lucru
să nu se întâmple datorită unei obligaţii, ci datorită dorinţei oamenilor de a se cufunda în universul magic pe care o carte îl
poate crea.
Această călătorie m-a făcut să-mi dau seama că în lumea mea lucrurile sunt mult mai frumoase şi mai speciale. Am hotărât
că este timpul să mă întorc acasă şi să demonstrez că pot schimba părerea anumitor oameni despre cărţi.”
Rony închide jurnalul şi îşi strânge lucrurile, îndreptându-se către rachetă. Înainte de a se urca, se uită în jurul lui şi îşi
spune: „Îmi susţin părerea: fără pasiune, nu te poţi realiza …”
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ÎN CĂUTAREA UNUI FINAL FERICIT...
Amalia Georgiana Oprea

Am simţit întotdeauna că o carte are anatomia ei particulară. Filele au culoarea sidefie a osului şi mobilitatea muşchilor
pregătiţi să se destindă sau să se comprime. Ele se prind prin articulaţii fragile, abia perceptibile, de coloana vertebrală a
cotorului. Copertele sunt braţele gata să se deschidă şi să te învăluie sau, când stau închise, devin tegumentul ce protejează
filele. Răsfoiesc o carte, iar rândurile scrise prind, în păienjenişul lor, ţesutul nervos al volumului. Mă pregătesc să citesc, şi
atunci cartea începe să respire ca o fiinţă vie. Îmi imaginez că, uneori, când copiii dorm, dicţionarele se îmbracă elegant, în
pardesie de carton şi curele din piele de şarpe, îşi pun eşarfele de mătase ale semnelor de carte şi încep să-şi facă vizite unul
altuia. Cărţile liliput preferă culorile pastelate, se înfăşoară în catifea şi îşi poartă gleznele de sticlă printre rafturile prăfuite
ale fondurilor speciale, bine zăvorâte în incinta bibliotecii. Chiar şi copertele manualelor şcolare, ale bietelor noastre manuale,
uneori simpatizate, alteori dispreţuite sau ignorate, noaptea capătă irizări de fosfor şi organizează cenacluri sau reuniuni, în
care comentează evenimentele zilei trecute. Eu cred că manualele sunt copiii tratatelor de ştiinţă, de estetică, de istorie şi de
critică literară. Dacă nu poţi să dormi şi eşti foarte atent, le auzi glasurile de hârtie, le asculţi gândurile, şoaptele, amintirile,
devii martorul dilemelor sau al dramelor în care îşi consumă existenţa. Într-o noapte, din conversaţia manualelor, am dedus că
sunt foarte ingenioase, sunt specialiste în domeniul utilizării unităţilor frazeologice. Am şi înregistrat ca dialogul într-o piesă
de teatru.
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„ROMÂNA: Se spune că, dacă înveţi temeinic, vei avea parte de lucruri mari, de succes… Într-adevăr, se observă în jurul
nostru că oamenii pregătiţi şi care ştiu să „comunice” bine, până la urmă, izbândesc. Exact ca vorba din popor: Ai carte, ai
parte!
MATEMATICA: Astăzi suntem sfătuiţi de voluminoasele tratate, părinţii şi bunicii noştri, să punem mâna pe carte, deşi,
deseori ne facem că nu auzim acest lucru… şi totuşi, sunt multe momente din viaţa ta de manual-elev când trebuie să te pui cu
burta pe carte!
ISTORIA: Iar acest sfat dat nouă este important nu numai că vine din partea unor predecesori cu carte, ci şi pentru că în
jurul nostru se vorbeşte ca la carte.
ROMÂNA: În acelaşi timp, este foarte important pentru noi să dăm cărţile pe faţă, să recunoaştem că suntem distrate,
nepăsătoare, neatente, să ne învingem aceste defecte şi să ne apucăm de învăţat, având în vedere că ne aflăm în faţa
destinului, în faţa primului examen important din viaţa noastră, când va trebui să jucăm cartea cea mare, cea norocoasă.
MATEMATICA: Pentru a-ţi atinge scopul, nu este nevoie să dai în cărţi, ci doar să dai mâna cu cartea, să-ţi faci noi
prieteni din lumea imaginară a cărţilor, care să te susţină necondiţionat.
ISTORIA: Să jucăm deci ultima carte a vieţii, a destinului nostru!
Am aflat, în altă noapte, din discuţia lor aprinsă, că intraseră în conflict cu elevii unei şcoli. Cartea de matematică îşi găsise
surorile, româna şi istoria, dezmembrate, în urma luptei crâncene cu băieţii din clasa a VII-a. Tare mult ar fi vrut să le
consoleze şi să-i pedepsească pe copiii inconştienţi!
După aproape o săptămână de la tragica întâmplare, la cartea de matematică au venit în vizită cea de biologie şi cea de
muzică, spre a dezbate problema.
— Sincer, nu-mi imaginam câtă răutate pot ascunde în suflet ţâncii ăştia, zice cartea de muzică.
— Ei nu înţeleg că noi vrem să-i ajutăm să înveţe! intervine cartea de biologie.
— Eu cred că aici este vina cărţii de educaţie civică, pentru că nu i-a învăţat bunele maniere, adaugă cartea de matematică.
— Da, aşa este, rostesc împreună cartea de biologie şi cea de muzică.
— O să vină o zi când — reia cartea de matematică — vor plăti pentru neglijenţa lor şi copiii, şi colega noastră de educaţie
civică.
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Cele trei cărţi au pus în aplicare un plan foarte ingenios. Au decis, cu toate manualele din neamul lor, să se ascundă de copii,
pentru ca aceştia, după câteva zile, să ia note mici, iar părinţii să le desfiinţeze calculatoarele. Înainte însă au închis în
bibliotecă manualele de educaţie civică, le-au judecat şi au ajuns la concluzia că ar fi cel mai potrivit să le exmatriculeze,
pentru că nu şi-au făcut datoria. Acestea şi-au recunoscut vina şi au cerut iertare, cu promisiunea că de-acum îi vor învăţa pe
copii valorile morale pe care trebuie să le respecte cu sfinţenie: onestitatea, prietenia, altruismul, repectul faţă de carte. Până
la urmă, toată lumea a fost de acord ca manualelor de educaţie civică să li se mai dea o şansă.
Bineînţeles că au câştigat bătălia. După fericita victorie cartea de matematică, de
biologie şi de muzică au făcut tot posibilul să le vindece pe surorile lor, cartea de română şi
cartea de istorie: le-au aşezat în ordine filele, le-au netezit, le-au cusut, le-au lipit coperte
noi. Coloana lor vertebrală s-a însănătoşit, sistemul osos şi cel muscular s-au întremat,
articulaţiile au devenit mai puternice, braţele mai ferme, iar pielea lor a căpătat un bronz
sănătos, de fiinţă crescută pe ţărmul mării şi al marii iubiri de cunoaştere.
Problema este ce s-a întâmplat cu elevii, copiii aceia neastâmpăraţi şi neştiutori din clasa
a VII-a.
Or mai fi distrus şi alte cărţi? Or fi prins muşte şi le-or fi strivit printre filele cărţilor? Sor fi lăsat educaţi de manualul de cultură civică? Nu am aflat nimic încă. Poate la noapte, când cărţile vor prinde
grai, voi afla deznodământul. Aş vrea să fie un deznodământ fericit pentru ei. Aş vrea ca ei să accepte ideea că
fără cărţi şi fără învăţătură, nimic nu este posibil. Şi îmi doresc mult acest lucru, ca să pot încheia astfel: „Şi au mai trăit
mulţi ani în armonie copiii şi cărţile… Copiii au devenit adulţi, cărturari de prestigiu, celebri autori de manuale şcolare… iar
manualele s-au perfecţionat, ajutând generaţii şi generaţii de tineri să culeagă învăţătură din paginile lor.”
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CÂND M-AM ÎNTÂLNIT CU DOMNUL EMINESCU
Bogdan Somicescu
Era o noapte liniştită de 24 mai. Aţipisem cu greu după o zi întreagă de zbenguieli alături de prietenii mei de la bloc. Toată
seara alergasem după cărăbuşi pentru ora de biologie. În lumina becurilor din faţa blocului, aceste insecte păreau stele cu aripi
în miniatură venite de pe altă planetă. Eram fascinat de zborul lor şi de paleta de culori în care erau pictaţi.
Dintr-odată mă trezesc. Văd la capul patului meu o siluetă, îmbrăcată într-o robă neagră cu şapcă albă şi mănuşi roşu închis.
Eram aşa de speriat, încât toate gândurile mele parcă stăteau la stop. A întors capul spre mine şi s-a uitat atent. Mi-a zâmbit
şi a spus că nu vrea să mă rănească sau să-mi facă ceva rău. A venit
pentru că avea un mesaj de la şeful lui în care scria ceva despre o
călătorie nemaivăzută. Avea locaţie de plecare şi chiar şi ora era
stabilită. Am spus că o să vin, chiar dacă a doua zi aveam lucrare la
matematică.
A doua zi o maşină mă aştepta în faţă blocului. Toată lumea se uita
mirată la ce se întâmplă. Un om a ieşit dintr-o limuzină şi a venit la mine.
Nici nu am apucat să-i vorbesc că m-a tras de mână şi mi-a dat cheile
maşinii. Dar nu era orice maşină. Era un Bugatti Veyron, o maşină ce
costă mai mult decât toată Canada! Am urcat în ea, am pornit motorul şi
am plecat spre locul unde trebuia să ajung pentru a pleca în călătorie.
Era un drum drept. Am accelerat. A apărut silueta din seara trecută şi mi-a spus că locaţia era o farsă şi că, de fapt, trebuia
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să merg cu 200 km/h ceea ce era cam ciudat, deoarece eu mergeam cu 199km/h. Am apăsat mai tare pe pedală şi, dintr-odată,
m-am trezit pe o planetă din altă galaxie. Acolo, pe un scaun înalt, stătea marele scriitor român, Mihai Eminescu. Mă uităm la
el de parcă era un uriaş. A coborât până la mine şi a început să-mi vorbească: —— — Bună, băiete!
— Bună ziua, domnule! am spus eu, tremurând.
— Ştii de ce eşti aici?
— Nu, dar chiar sunt curios să aflu!
— Eu te-am chemat deoarece m-am gândit că ţi-ar plăcea să vizitezi Galaxia Lecturii!
Am pornit la drum, dar de data asta nu am mai folosit maşină, ci am folosit o bicicletă, care, după părerea mea, arata ciudat.
Prima oprire a fost pe planetă „Bătălia Cărţilor” acolo unde erau Auggine, Jack Will, Stanley, Zero şi toate personajele din
cărţile concursului. Am vorbit cu fiecare câte ceva şi fiecare mi-a spus lucruri interesante. Planeta asta era cam mică,
deoarece erau personajele din zece cărţi pe când pe restul planetelor erau sute de personaje!
A două planetă se numea „Basme şi Amintiri”. Aici regele era Ion Creangă. Pe această planetă locuiau: Nică, Mătuşa Măriuca,
Harap-Alb, ursul şi vulpea, baba cu găina şi moşul cu cocoşul şi mulţi alţii. Am mers să vorbim şi
cu Ion Creangă. El ne-a povestit multe întâmplări hazlii. , Cea mai amuzantă a fost aceea când a
apărut un pitic, iar zmeul a crezut că e o scobitoare. Toate poveştile au fost interesante, dar
trebuit să plecăm mai departe. Am urcat în maşină şi am pornit spre următoarea planetă.
Aceasta era „Planeta librăriei”. Pe această planetă nu era un rege, deoarece toate cărţile se
considerau egale. De aici am plecat repede, deoarece cărţile nu puteau vorbi decât pe limba lor.
A patra planetă, „Planeta sciitorilor”, era cea mai interesantă: Aici am vorbit mai întâi cu Emil
Gârleanu:
— Bună ziua, domnule! am zis eu.
— Bună să îţi fie inima, copile! a spus el. Ce te aduce pe planeta noastră?
— Am fost chemat ca să vizitez toate aceste planete ! Ştiţi, m-am întâlnit adineauri cu
vietăţile din Lumea celor care nu cuvântă şi mi-am amintit despre micile lor isprăvi. Dar
dumneavoastră cum o mai duceţi, domnule?
— O duc foarte bine, micile vietăţi mă însoţesc pretutindeni. Curtea mea este păzită de Dudaş dulăul care cercetează cu
atenţie să nu se strecoare vreo vietate printr-o deschizătură a gardului şi să pătrundă în ograda cu păsări, dar îl am alături şi
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pe Grivei cel bătrân care, cu pulberi de stele a căpătat din nou puteri ca în tinereţe. Toţi prietenii mei îmi sunt alături:
luptătorii, gaiţa mea de foc, ciocănitoarea şi celelalte păsări cu penaj felurit, musculiţa, nedespărţitele, voinicul, fricosul, calul,
vulturul şi chiar şi raza călătoare care înviorează chipul copilului bolnav, poleind lacrima ca de mărgăritar ce se scurge din
ochii îndureraţi ai mamei... Dar cea mai mare bucurie este că acum am posibilitatea să vorbesc cu oameni experimentaţi în
domeniul meu, cum ar fi I.L. Caragiale, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Mihail Sadoveanu, Barbu Ştefănescu Delavrancea şi alţii!
E o excelentă oportunitate pentru mine.
Și am tot vorbit până ne-am plictisit. Apoi am discutat cu George Coşbuc, dar acesta nu prea vorbea. Era supărat de pierderea
fiului său drag, Alexandru, care a suferit un accident cu automobilul său chiar aproape de bunicii mei, la locul numit ,,La
fântâna lui Coşbuc” nu departe de Tg.-Jiu.
Cel mai interesant scriitor a fost I.L. Caragiale. Mi-a vorbit mult despre Goe şi Ionel Popescu. Mi-a spus că sunt tare
neastâmpăraţi şi acum şi m-a sfătuit să nu procedez ca ei în călătorii sau când avem musafiri. Cum ne-a văzut, l-a strigat pe
Mihai Eminescu:
— Hei, Mihai! Aşteptaţi! Vreu să discutăm! a spus el.
Apoi mi s-a adresat:
Care îţi este numele, copile?
— Mă numesc Bogdan şi sunt încântat că v-am cunoscut!
— Întinde mâna!
Atunci a scos un stilou de buzunar şi s-a semnat pe mână mea.
— Ce este asta? am întrebat.
— Un autograf! Ai zis că eşti încântat să mă cunoşti!
— Desigur, a spus şi domnul Eminescu. Acum trebuie să plecăm.
Ne-am luat la revedere şi am plecat spre următoarea planetă, „Planeta Cititorului”. Aici am putut vorbi cu o grămadă de iubitori
de cărţi. Primul a fost un copil care era curios cine sunt.
— Salut! Mă numesc Florin! Pe tine cum te cheamă?
— Salut! Pe mine mă cheamă Bogdan!
— Cum ai ajuns aici?
— Am fost chemat de domnul Eminescu să vizitez toate aceste planete. Dar tu cum ai ajuns aici?
— Păi... nu ştiu! Într-o seară dormeam şi m-am trezit aici! La început am fost speriat, dar apoi m-am obişnuit cu ideea.
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— Cred că a fost foarte greu să te obişnuieşti!
— De fapt, nu chiar! Am începu să-mi fac prieteni şi nu m-am mai simţit singur!
Nu am mai apucat să-i spun ce credeam despre prietenii lui noi, că domnul Mihai Eminescu a pornit maşina.
— Ce s-a întâmplat?
— Trebuie să pleci acasă repede! Nu ai voie să stai în această Galaxie decât două ore, iar noi am stat până acum 1 oră şi 50 de
minute.
Am oprit pe planeta de unde plecasem şi l-am lăsat pe domnul Eminescu acolo, apoi am pornit spre Pământ. Am ajuns pe o
câmpie întinsă. De aici nu mai erau decât doi paşi până acasă.
— Nu-ţi ajunge atâta zbenguială. Treci la culcare, m-a întâmpinat mama.
Fusese o călătorie fascinantă, dar nu puteam să spun nimănui. Ceva mă trăgea în spate de fiecare data când voiam să povestesc
ce mi se întâmplase. Era foarte greu să tac, mă chinuiam şi mă chinuiam, dar nu reuşeam. În fiecare zi mă gândeam la asta, dar
într-o zi domnul Mihai Eminescu a apărut:
— Salut! Cum o mai duci de când te-ai întors din călătorie?
— Destul de bine, însă nu pot spune nimănui ce mi s-a întâmplat.
— Da, ştiu! Pentru că nimeni nu trebuie să ştie!
— De ce?
— Aceste galaxii trebuie descoperite în taină de fiecare copil, iar experienţele trăite sunt secrete. Ele trebuie parcurse în
tăcere de către fiecare devenind o hrană spirituală din care te hrăneşti toată viaţa.
— Aaa! Acum înţeleg!
— Bine, bine, trebuie să plec! Pa! pa!
— Pa!
Eminescu a plecat, iar eu am rămas zâmbind fericit că am înţeles de ce nu puteam să spun nimănui despre această călătorie.
A trecut ceva timp de atunci, dar eu mereu călătoresc în „Galaxia Lecturii” care este pentru mine o evadare spre un alt
univers, universul sufletului meu.
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CE DISTANŢĂ
O FI
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CE DISTANŢĂ O FI ÎNTRE CER ŞI PĂMÂNT?
Ina Crişan

Prin galaxia lecturii de vrei să-naintezi în spaţiul vid ce-l vezi, în versuri vei vorbi şi-n proză poţi să scrii. Lectura te va-

„

ndruma, Încrede-te! Urmează-i calea! Te va duce unde te-aştepţi mai puţin...” Astfel gândea Savantul ce spera că într-o zi va
descoperi ce distanţă este între cer şi pământ. Noaptea ce se-apropia coborî pe pământ, iar el nu se oprea şi continua, căutând
în lung şi-n lat până când într-un sat găsi un text în interiorul unei cutii, iar titlul sugera exact ce spera:

CE DISTANŢĂ O FI ÎNTRE CER ŞI PĂMÂNT?
A fost odată ca niciodată...
Un prinţ cu-n singur prieten: luna.
Când noaptea era neagră şi ziua dormea
El se uita la dânsa ce trufaş strălucea.
Iar în castelul sumbru, şi musca tăcea,
Doar el cu vocea tandră, gingaş îi vorbea:
O fi în lumea largă, o fi oare ca tine,
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Nu o regină a nopţii, ci o prinţesă plină de melancolie?
Să mă salveze de blestem
Ce m-a ţinut legat de acest castel.
Poate că luna a ascultat
Sau poate soarta a-ndrumat
O STEA: fulgerul a lovit, tunetul a trosnit,
iar la semnalul cerului... totul a înlemnit!
Micuţa noastră stea: doar ea se mai mişca.
Ştia ce are să facă, nici nu a aşteptat,
Fata visurilor prinţului de-ndată s-a arătat.
Părul ca neaua
Raza lunii i-a oferit,
În ochii negri ca smoala
Noaptea s-a-ntruchipat,
Soarele cu greu s-a lăsat,
rugat de tot cerul,
abia s-a-ndurat,
Buzele roşii ca focul
Viaţă i-au dat.
În drumul ei etern,
Peste dealuri şi munţi,
Gându-i era la prinţ
Să-l scape de blestem.
Prin poarta cea mare
Steluţa intră.
Nimeni nu-i stătea-n cale
Şi asta o miră.
Cu cât urca mai mult,
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Mâine la apus
Adio vă veţi lua.
Tristeţea i-a cuprins
Și nu i-a mai lăsat.
Cei doi aveau să se despartă...
Blestemul e adevărat!
O soluţie... n-au găsit!
Steluţa noastră a plâns
Si nu s-a potolit.
Iar prinţul ştia
Că totul lua sfârşit.
Prinţul a stat mâhnit
Mult timp nu şi-a mai revenit...
A rămas pe pământ
Unde-i era sortit.
Steluţa noastră dragă,
Cu părul ca neaua
Și ochii ca smoala
Buzele roşii ca focul
Inima: ruptă-n două.
O pernă i-a dat
Iubitului ei prinţ.
Era perna din nori:
când pe ea te culcai
îndată visai pe steluţa cea gingaşă,
cu ea te-ntâlneai.
Înainte să plece
Prinţesa i-a şoptit:

Cu atât se tot gândea:
De ce-i atât de simplu?
Prinţul nu putea pleca...
Nici o capcană, un monstru...?
Nimic nu se-arăta!
O ghicitoare, un semn?
Ea nu putea afla.
Era în spatele uşii,
Prinţul o aştepta.
Nici unul nu-şi dădu seama
C-adevăratul blestem, altul era...
Dorinţa ei de a-l salva
Mai mare c-a oricăruia
Deschise uşa imediat,
Iar prinţesa intră.
Privirile se-ntâlniră,
Cei doi se-ndrăgostiră.
O voce puternică
În castel răsună:
— Acum şi-ntotdeauna
Blestemul s-a-nfăptuit
Cu adevărata iubire
El s-a hrănit.
Oricât aţi vrea,
Oricine ştie
Că viaţa vă va separa.
De-acum într-o zi
Steluţa va pleca.
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— Mergi mai departe, trăieşte-ţi viaţa!

Eu am fost doar un mit...
— Oricât voi încerca
Eu nu te voi uita.
În fiecare zi şi noapte
Vei fi-n inima mea...
Dar prinţul n-apucă să termine
Să spună ce simţea,

În oceanul văzduhului,
Ea se scufunda.
Dacă vă-ntreabă cineva, vreodată:
— Între pământ şi cer
Ce distanţă o fi?
Voi să-i răspundeţi sincer, copii:
— Între cer şi pământ, dragostea infinită
e drumul cel mai scurt.
A fost vreodată ca-ntotdeauna...
Un prinţ cu doi prieteni: steluţa şi luna.

La cer se uita, când, pe iarba moale, stătea şi se-ntreba cât de departe-o fi oare micuţa lui stea? „Ştiinţa nu se măsoară cu
tot ce ne-nconjoară: Poezia, dragostea, magia sunt totul pe lumea asta!”
PS: Naratorul care l-a creat pe savantul îndrăgostit de enigme sigur l-a citit pe Eminescu şi tare i-au mai plăcut Poveste
indică şi Luceafărul. A citit baladele lui R. Stanca şi ale lui Ştefan Augustin Doinaş şi a fost fericit când a descoperit că nu

numai lui, ci şi lui Marin Sorescu îi place să scrie proză rimată.
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BROSKI, BIKI, CĂRŢI ŞI PRĂJITURI
Clara Ghiţescu

Pe o planetă necunoscută, într-o altă galaxie, făcută toată din ciocolată neagră şi amăruie, trăiau doi extratereştri mici,
verzi, pe numele lor Broski şi Biki, ce adorau lectura şi ciocolata, bineînţeles. Aceştia citeau mii şi mii de cărţi, dar nu orice fel
de cărţi: paginile erau făcute din cauciuc moale şi flexibil, iar literele multicolore!
Lumea aceea era tare ciudată şi total pe dos faţă de lumea noastră! Ziua pe cer apărea luna ce trimitea raze de lumină şi
căldură, iar seara, când răsărea soarele se lăsa şi întunericul. Noaptea pe cer vedeai stele argintii, ci litere multicolore şi
fascinante! Un peisaj de vis, o plăcere să trăieşti acolo!
Aceşti doi mici extratereştri, Broski şi Biki, aveau şi ei căsuţa lor, una mică făcută din ciocolată albă cu migdale, cu ferestre
de ciocolată neagră. În căsuţă existau două paturi mici, pe măsura lor, făcute din cauciuc moale şi confortabil. Ei deţineau
toate cărţile posibile pe care le citeau, bineînţeles! Acolo, în lumea aceea bizară, dar fermecătoare, nu existau calculatoare, cu
Google sau Facebook, reţeaua noastră preferată de socializare! Micuţii nu îşi petreceau timpul pe Facebook sau pe Skype, ei se
jucau sau citeau. Aceste două activităţi erau ocupaţiile lor de zi cu zi.
Broski era un extraterestru tare hazliu şi jucăuş ce făcea tot felul de boroboaţe, iar Biki era mai sobru, dar avea şi el o latură
bună şi veselă, pe care şi-o arăta doar atunci când dorea.
Într-o zi veselă, Broski avea chef de joacă:

72

Călători în Galaxia Lecturii

— Biki, Biki, hai să ne jucăm Tobe, fete şi plăcinta periculoasă!
— Broski, nu am timp să mă joc acum. Nu vezi că citesc cartea Prăjitura de la ora 11?
— Hai, te rooooog, să ne jucăm şi noi puţin! spuse Broski, cu un glas plângător.
— Dacă mă joc puţin cu tine, după aceea mă laşi să citesc?
— Da, da! spuse Broski, fericit!
S-au jucat o zi întreagă jocul Tobe, fete şi prăjitura periculoasă, fără ca Broski să se plictisească.
Seara, când soarele apăru, se lăsă liniştea. Amândoi extratereştrii, stând în patul lor moale, cu o saltea plină cu ciocolată,
îmbrăcaţi în pijamalele lor albastre cu buline verzi, citeau.
Aşa arată o viaţă liniştită, fără griji, o lume în care ai vrea să trăieşti, plină cu ciocolată, preferata mea, dar şi de cărţi.
Mi-ammmmm….!!!
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FĂUREŞTE VIAŢĂ
Iuliana Grigoroiu

Este ora nouă şi treizeci de minute. E timpul să te trezeşti! Este ora nouă şi… este timpul să te trezeşti!” aceeaşi voce

„

robotizată îmi ţiuie în urechi, de fapt, în mine. Oh, ar fi trebuit să-mi programez alarma pentru mai târziu. În orice caz,
trebuie să mă ridic; nu e ca şi când aş avea un ceas deşteptător pe care să-l pot opri când doresc, iar apoi să mai trag un pui de
somn…. cipurile astea pot deveni uneori atât de enervante!
Drumul către şcoală este mereu acelaşi: ies din casă, mă îndrept spre metrou, decodific ştirile afişate ici-colo pe panourile
electrice. La metrou selectez funcţia CĂLĂTORIE şi, în câteva minute, mă văd intrând pe porţile înalte ale şcolii. Recunosc, din
cauza acestei funcţii mi se întâmplă mai mereu să întârzii — nu sunt eu de vină că nu au automatizat-o.…Au lăsat prea multe
griji în seama noastră! În fond, suntem doar nişte oameni.
— Bună ziua, elevi! Astăzi vom trece la o lecţie nouă! (selectează codul titlului, care apare pe tabla multifuncţională: vocea
îl decodifică iar în minţile noastre răsună: „utilizarea funcţiei de preparare a hranei”). Toată lumea a reuşit decodificarea?
Atunci, să trecem la treabă! (şi introduce un disc minuscul în panoul de predare, iar lecţia începe).
Este sâmbătă… ziua pentru curăţenie. Sunt nevoit s-o fac de unul singur, căci mama mi-a dezactivat funcţia… Zice că ar
trebui să-mi mai folosesc şi inteligenţa din când în când. Ce o mai fi şi aia?
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Am început cu garajul. A fost o zi atât de lungă, însă printre mulţimea de nimicuri prăfuite, am găsit ceva ce nu mai
văzusem până atunci. Era o fâşie dreptunghiulară, cu colţurile uşor îndoite, puţin îngălbenită, având o textură ciudată…
catifelată, chiar fină, care se frângea uşor sub acţiunea unor degete mai neîndemânatice. Îmi aduce aminte de ceva, de un ceva
care făcuse parte din existenţa mea anterioară, dar care, în acest moment, nu îmi mai spune mare lucru. E o bucată… de hârtie!
Mi-am amintit! Văzusem asta la muzeul de istorie, unde doamna profesoară ne dusese cu doi ani în urmă. Ziua aceea…nici acum
nu pot uita, că ne interzisese să ne folosim funcţiile. Oribil! O zi întreagă în care să gândeşti fiecare mişcare, fiecare acţiune
pe care voiai să o întreprinzi. Nu ne-a lăsat nici măcar funcţia de divertisment! Cât de greu a fost să găsim ceva amuzant de
făcut… în grup, adică vorbind unii cu alţii şi cam atât: fără butoane, fără jocurile noastre monitorizate de funcţie, fără nimic….
Dar să nu-mi pierd firul. Am luat hârtia cu atenţie şi am mers, deci, grăbit, la bunicul, mânat de un gând, care îmi dicta că el
este singurul capabil să îmi ofere un răspuns. S-a cutremurat la vederea lucrului acela îngălbenit şi vechi, fiindu-i parcă frică
să îl atingă ca nu cumva să i se dezintegreze în palmă. A privit îndelung fâşia de hârtie, contemplând-o ca pe o minunată
comoară ascunsă de ochii prădătorilor, având satisfacţia că a ajuns pe mâini bune, unde putea fi protejată. După câteva minute
înecate într-o tăcere destul de stânjenitoare pentru mine, bunicul mi-a răspuns cu lacrimi în ochi, strângând lucrul la piept:
— Aceasta, fiule, este o bucată de hârtie! Iar pe ea sunt scrise ultimele cuvinte ale bunicii tale… ar fi vrut să ajungă într-o
bună zi la tine…Mesajul trebuie să ajungă aici, arătând cu degetul tremurând tâmpla albă a nepotului. Eu sunt bătrân…şi,
uitarea nu m-a iertat nici pe mine. Nu te pot ajuta să descifrezi mesajul. Am uitat să citesc! Îşi plecând ochii, ascunzându-şi o
lacrimă. Mergi în pădurea de la marginea oraşului! Acolo încă trăieşte un om! El te va ajuta…
Păşesc timid pe o cărare aproape pierdută în covorul gros de frunze ce plâng, strivite sub paşii mei. Trunchiurile masive ale
arborilor sunt ca nişte stâlpi într-un labirint, iar crengile lor se îmbrăţişează ca într-un dans pasional de adio. Privesc în sus,
iar verdele frunzelor îmi dă impresia că nu mai există cer. Codrul m-a înghiţit! Mă simt ca într-o închisoare vie din care nu miaş dori niciodată să evadez. Cum de nu am descoperit-o până acum?
Nu a fost greu să-l găsesc pe acel om — e posibil ca el să mă fi găsit pe mine. Locuia într-o cabană modestă din lemn plină
de unelte şi maşinării ciudate care, spunea el, îl menţin încă în viaţă.
— Tinere, mă bucur mult că ai sosit! Te aşteptam! Ştiam eu că va veni vremea când cititul va fi din nou de folos! De când au
distrus cărţile, hârtia, instrumentele de scris... totul, eu am decis să mă mut aici, unde mă simt ocrotit de braţele puternice
ale codrului. Poveştile nu pot fi uitate, cuvântul are o forţă de care ar trebui, uneori... chiar să ne temem. Cum puteam eu să las
toată această avere să fie prădată în aşa hal… fără a face nimic? Ascultă! Codrul însuşi îşi cântă povestea! Sărăcuţul, îmi oferă

75

Călători în Galaxia Lecturii

zilnic parte din trupul său pentru ca să supravieţuiesc. Din lemn…. eu fac hârtia (arătând spre maşinăriile rudimentare din
cabană). Pe hârtie las moştenire povestea codrului, iar astfel, îmi menţin tot timpul mintea activă…. şi aşa trăiesc! La început,
am fost nevoit să-i crestez scoarţa…aici las moştenire numele meu! (atinge cu durere trunchiul unui arbore bătrân). Hai,
băiete! Porneşti pe un drum greu: vei învăţa să citeşti! Degeaba v-au dat funcţii pentru aproape orice activitate, dacă v-au
neutralizat-o pe cea mai importantă: gândirea!
Veneam în fiecare zi aici, în labirintul verde care îi înghiţea pe străinii ce doreau să îl prade. Poate că nu am luat în serios
vorbele bătrânului… sau, nu îndeajuns de serios, căci trunchiurile copacilor erau într-adevăr vii, iar crengile lungi mă băteau pe
umeri, încercând să mă oprească din drumul meu, aproape mecanic, şi să îmi deschidă ochii. Bătrânul scrilejise pe trunchiul
fiecărui copac semne ciudate, linii, cercuri, puncte, toate înşiruite într-un sistem perfect, încât păreau a spune ceva, chiar şi
pentru ochii mei neştiutori. Pe unele dintre ele, erau inscripţionate rânduri întregi, ce începeau de jos de tot, de unde copacii
sărută pământul, şi ajungeau până în înălţimile cele de cristal. Crengile erau şi ele gravate, dar multe dintre ele se prăbuşeau,
răpuse, fie de un vânt prea nemilos, fie de o ploaie rece şi violentă, sau... chiar de unele necuvântătoate ce îşi făceau
adăposturi printre ramurile lor.
— Mai greu era cu frunzele…(oftează adânc bătrânul). Ajunsesem să nu mai am pe ce scrie… eram în pragul disperării: nu
puteam lăsa să treacă nicio singură zi fără a scrie măcar un cuvânt. Altminteri, …aş fi uitat…(se întoarce cu spatele, încărcând
să-şi ascundă o lacrimă la fel de cristalină precum broboanele de rouă ce îl trezeau dimineaţa, în mijlocul codrului său). Vezi tu,
copile, e mult mai greu să scrii pe frunze. După ce te chinui timp îndelungat să laşi un semn, o linie, un punct al tău, despre care
ştii că a însemnat ceva în viaţa ta, e posibil ca frunza să fie purtată de vânt, aproape de cer (atunci, amintirile tale se înalţă),
ori împinsă în nămolul înecăcios, tulbure al pământului (atunci, amintirile semnul se pierde, amintirea moare, şi nu rămâne decât
regretul că ţi-ai petrecut o bucată din viaţa ta, pentru a scrie... pe o frunză). De asta m-am ambiţionat să scriu pe trunchiurile
copacilor! E mult mai greu, recunosc! Însă, priveşte: acum, poveştile vieţii mele aparţin codrului; şi nu doar viaţa mea e gravată
ci întreaga cunoaştere ce mi-a fost oferită, la timpul potrivit, în şcoală, de către părinţi şi bunici, informaţii culese din cărţi,
reviste... orice! Nu puteam risca, băiete! Într-o zi, aş fi putut uita tot ceea ce învăţasem, iar acest lucru este mai dureros
decât însăşi moartea! Eu nu voi muri niciodată! Trăiesc prin codru, iar el trăieşte prin cuvântul meu. Regret un singur lucru: că
l-am rănit… fiecare zgârietură în scoarţa sa era ca o rană în propria-mi piele. Un sacrificiu…sper eu, demn.
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Bătrânul avea nemăsurată blândeţe şi răbdare cu mine, căutând ca fiecare literă să îmi ajungă
mai întâi la inimă, iar mai apoi în minte. Îmi spunea mereu să am grijă de cuvinte şi că nici nu îmi pot
da seama cat de puternice pot fi. Asta voi vedea eu mai târziu.
Deocamdată, mă chinui să răzbat în furtuna de litere, forţându-mi memoria şi încercând din
răsputeri să leg sunetele — nu credeam că poate fi aşa de greu să citeşti. Dar în acelaşi timp, şi atât
de plăcut! E un sentiment înălţător, o satisfacţie neînţeleasă de mine până mai acum câteva luni — să
ştii că poţi lăsa o parte din tine gravată pe o parte dintr-un altceva, iar apoi cele două să devină un tu
al trecutului, la care poţi apela din când în când… pentru a te regăsi când eşti pierdut.
După câteva luni, am desfăcut bucata de hârtie a bunicii. Am realizat că, printr-un scris de mână
extrem de îngrijit îmi spunea: „Când vei fi citit aceste rânduri, să ştii că ai redevenit om! Citeşte,

citeşte şi dă mai departe! Ascultă murmurul izvoarelor, învaţă din poveştile vântului, întreabă frunzele şi roagă
codrul să-ţi făurească viaţă!”
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CARTEA INTERZISĂ
Tania M. Schouten

2030. Anul schimbării. Tot ce a fost este demult uitat. Paznicii tehnologiei au năvălit în casele oamenilor, luând fiecare
carte din fiecare locuinţă. Fabricile de hârtie au fost închise, să nu mai vorbim de standurile de ziare şi reviste. Nu pot spune
că asta a avut un impact puternic asupra societăţii deoarece aceasta era deja demult dependentă de tehnologie. Nici eu nu am
fost afectată. Cum aş fi putut? Aveam doar şapte ani. Tot ce mă interesa atunci pe mine erau păpuşile mele, camera mea roz şi
faptul că voiam să-mi schimb numele în Rapunzel (ignorând complet că aveam ochii verzi şi părul roşcat).
Dar iată... 10 ani mai târziu, o adolescentă de 17 ani şi cu ochelari şi cu aparat dentar care adoră lucrul cel mai ilegal, şi
anume, cititul cărţilor. În schimb aveam voie să citim postările de pe Facebook şi mesajele. Dar cum rămâne cu caietele şi
manualele de şcoală? Hm... acestea au fost demult arse pe rug. Lăsaţi-mă să vă explic cum stă treaba la şcoală. Sunt şcoli
APPle, şcoli Samsung, şcoli Sony, lista e lungă. Acestea sunt şcoli particulare, numai de fete sau numai de băieţi. Eu, ăn schimb
(ca marea majoritate) merg la o şcoală mixtă. Aşa zisele şcoli de stat. Aici nu conta fiecare ce firmă o patrona, atâta timp cât
aveai un laptop, o tabletă şi un telefon. Chiar dacă nu erau toate de la aceeaşi firmă , era şi aici bătălia neîncetată cine are
cele mai bune electronice. Nu intrăm acum în detalii. Eu eram la Şcoala nr. 5 şi aici am întâlnit pe cele mai bune prietene ale
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mele: Ashley şi Kate. În ele pot avea încredere deoarece şi ele au aceeaşi pasiune ilegală: cititul cărţilor. Cum citim fără a fi
prinse? Pasul 1: ne parolăm tableta. Pasul 2: ne downloadăm cărţi de pe site-uri interzise şi complet secrete de pe care este
imposibil să se depisteze cine ce a downloadat şi ga-ta! Citim ca trei spioane nevăzute în bezna nopţii.
Într-o zi ploioasă, în podul lui Kate am
început să vorbim:
— Nu mai suport asta, am spus eu. Oricât
de palpitant ar fi să citim în podul acesta,
rugându-ne să nu fim prinse şi nevoite să stăm
20 de ani la închisoare, pur şi simplu, nu mai
suport.
— Ce vrei să spui, Kim? Te laşi de citi? a
întrebat Ashley îngrozită.
— Nu! nu aş putea face aceasta niciodată.
Vreau să pot citi la lumina zilei. Şi nu de pe
tabletă ci chiar o carte adevărată. Citind
pagină cu pagină. Cuvânt cu cuvânt. Până mi se
închid ochii şi cartea îmi cade din mână.
—
Şi nouă ne surâde acest gând,
Kim, spuse Kate uitându-se în gol. Dar toate
trei ştim că asta nu se va întâmpla
niciodată.
Ashley a încuviinţat trist. Însă atunci mi-a
venit o idee.
— Nu trebuie neapărat să fie aşa.
— Ce vrei să spui, Kim? m-a
întrebat Kate, fără niciun pic de
speranţă.
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— Dacă nu avem noi puterea să schimbă, lumea, atunci cine? Să fim noi eroi în propria poveste! Să ne scriem propria carte,
nu să lăsă, tehnologia să ne-o dea gata scrisă!
— Să ne facem propriul drum în viaţă. să ne creăm un viitor! îmi place, spuse Ashley.
— Şi cum aveţi de gând să faceţi asta? întrebă Kate morocănos.
— Am eu un plan. Dar am nevoie de ajutorul vostru.
— Pe al meu îl ai, zise Ashley.
— Şi pe-al meu, adăugă într-un sfârşit Kate.
— Bine, am spus eu zâmbind.
În noaptea aceea la ora 21.00 ne-am întâlnit în faţa casei mele, îmbrăcate gata de petrecere. Trebuia să putem umbla pe
stradă îmbrăcate cumva, nu ca şi cum urma să ne strecurăm în pivniţa primăriei.
Când am ajuns la primărie, ne-am strecurat în spate şi ne-am schimbat în costumele noastre de ninja. Am găsit un geam
rabatabil care ne ducea direct la demisol. Având în vedere că am văzut nenumărate filme de acţiune, a fost floare la ureche să
deschidem geamul. De acolo a trebuit să apăsăm un buton şi bum! Curentul a fost tăiat şi odată cu el, toate calculatoarele şi
televizoarele. Să nu uităm de routerul pentru WI-FI.
Oamenii au rămas în pană de activităţi şi s-ai plictisit. Eu, Ashley şi Kate am ieşit din pivniţă, am fugit la Ashley acasă de
unde am luat cutii cu cărţi şi le-am împărţit la cât mai multe case. În dimineaţa următoare am observat ceva uimitor. Oamenii
chiar citeau! Planul nostru a funcţionat! În acea după-masă, electricitatea a revenit şi desigur, unii oameni s-au întors la
tehnologie, dar lucrul important este că mai mulţi oameni citesc, iar cărţile nu mai sunt ilegale. Planul nostru a funcţionat.
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EMOŢIILE LANSĂRII
Radu N. Sofica

Am deschis ochii, dar totul arăta ca şi cum nu aş fi făcut-o. Simţeam o uşoară umezeală şi un fior de teamă. Privirea!.... Cu
cât încercam să mi-o îndrept spre ceva ce aş fi putut identifica, nu reuşeam. Stăteam întins pe spate, dar ciudat era că nu mă
aflam în patul meu. Nu-mi aminteam nimic, nu ştiam ce caut în acel loc şi am încercat să mă ridic.
Acum aflându-mă în picioare aveam senzaţia că m-am conectat la lumea din jur. Totul a devenit clar. Împreună cu prietenii mei
căutam drumul spre bibliotecă.
Am întins mâna şi am putut vedea o uşă prin care am păşit. Eram în mijlocul unei grădini, înconjurat de stele ce sclipeau parcă
la fiecare respiraţie. Formele lor m-au purtat pentru o clipă într-o lume ce-mi părea cunoscută. Mi-am amintit atunci de
ghiocei, lalele, zambile şi trandafiri. Printre minunatele flori-stele, fascicole de raze trasau adevărate poteci pe care aş fi
putut să merg. Întru-un colţ al grădinii, am auzit glasuri cristaline. M-am dus repede acolo şi mi-am întâlnit prietenii: Clopoţel,
X.Q. 2000, Covoraş şi Lanternă.
Clopoţel era ca întotdeauna vesel şi curios, X.Q. 2000 era cufundat în studierea hărţilor, iar Covoraş cu Lanternă se puneau de
acord cum să ne conducă mai bine spre bibliotecă.
— Bună dimineaţa ! i-am salutat.
— Bună dimineaţa R.N. mi-a răspuns Clopoţel clătinându-şi voios capul.
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— Ce ai mai descoperit X.Q. 2000?
— Priveşte, e o hartă!
M-am apropiat curios şi am putut vedea în palmele lui
X.Q. 2000 imagini G.P.S. ce mi se păreau ştiute.
— Da! Îmi amintesc, e vechiul drum spre bibliotecă.
— Eşti sigur?
— Da ! am fost acolo de multe ori .
Semnalul s-a întrerupt, iar X.Q. 2000 mi-a spus că
trebuie să-şi încarce acumulatorul. Pentru mine a fost
suficient cât am privit acel semnal, ştiam foarte bine
drumul, trebuia doar să găsim Portalul. Cu toţii eram
pregătiţi de drum. Covoraş ne-a poftit să urcăm pe el şi
am pornit plini de speranţă. X.Q. 2000 ne-a spus că
trebuie să facem prima oprire în Oraşul Laserelor.
După un timp am aterizat pe un câmp verde din cristale.
În faţa noastră a apărut un gardian, un fel de războinic uriaş, care ne scana cu privirea .
— Cine sunteţi? a întrebat cu un glas puternic . Nu vă pot identifica!
— Eu sunt R.N. iar ei, prietenii mei .
— De ce vreţi să intraţi în oraş?
— X.Q. 2000 nu mai are suficientă putere, i-am explicat eu.
— Trebuie să ne grăbim să ajungem la bibliotecă! a adăugat Clopoţel.
— La bibliotecă? La biblioteca pierdută din Vechea Lume? Deci voi sunteţi eroii?
— Da, noi vom găsi biblioteca, i-am răspuns gardianului într-un glas .
Ne-a urat bun-venit ne-a spus că putem intra în oraş şi putem lua cu noi de acolo tot ce ne trebuie. Mulţumindu-i, am trecut
printr-o uşă tubulară şi am intrat în Oraşul Laserelor. Acel loc era populat de creaturi foarte interesante. Semănau oarecum
cu mine însă erau mult mai mari iar privirea lor scana neîncetat totul în jur. Am întrebat unde putem încărca bateriile lui X.Q.
2000 , dar nimeni nu ne-a răspuns.
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La un moment dat, s-a auzit un semnal sonor şi toţi cetăţenii oraşului s-au îndreptat către un cristal uriaş. Eu, Clopoţel, X.Q.
2000, Covoraş şi Lanternă am făcut acelaşi lucru. Lângă cristal şi-a făcut apariţia gardianul oraşului de la care am aflat că este
singura persoană care mai poate comunica. Toţi ceilalţi nu au citit niciodată şi nu au mai evoluat. Gardianul i-a redat puterea lui
X.Q. 2000 şi ne-a explicat cum ajungem în Oraşul Cunoaşterii, singurul loc unde puteam găsi informaţii.
Covoraş ne-a ourtat prin Galaxie mult timp, până când într-o zi a aterizat la baza unei piramide. Am înconjurat-o, însă nu am
reuşit să găsim nici o intrare. X.Q. 2000 a folosit puterea laser, dar tot nu a reuşit sa înţeleagă cum putem intra. Eu si
Clopoţel am rămas la baza piramidei, iar X.Q. 2000, Lanternă şi Covoraş au zburat să poată cerceta pereţii în înălţime.
Piramida era foarte înaltă, încât de unde eram noi nu-i puteam vedea vârful. După un timp s-au întors bucuroşi că Lanternă a
reuşit să identifice intrarea aflată aproape de vârful piramidei. Covoraş ne-a ridicat până în dreptul intrării, ne-am întins
mâinile spre zid şi ne-am trezit în interiorul piramidei.
Acolo totul era aşa cum îmi aminteam eu viaţa pe Pământ. Nu înţelegeam cum poate încăpea lumea într-o piramida. Oamenii
erau exact ca mine, dar pe capete aveau o placă de metal de care erau conectate mai multe fire prin care primeau semnale.
M-am apropiat de un băieţel de vârsta mea şi l-am întrebat:
—Ce faci?
El nu mi-a răspuns, iar în faţa mea a apărut o hologramă sub formă de tastatură pe care trebuia să scriu. Am tastat: „Ce faci?”
şi el mi-a răspuns tot în scris: ‘„Eu este bine’’. Am continuat să scriu: „Unde te duci?”, iar el mi-a răspuns: „Şcoală” . Greşelile
gramaticale în această lume a viitorului erau cauzate de necalibrarea traducerilor, iar mie mi se părea ciudat că nimeni nu
încerca să le corecteze.
Băiatul s-a îndepărtat şi noi l-am urmărit până la şcoală. În faţa sălii de clasă era un cristal mare, de culoare verzuie, spre care
toţi copiii îşi proiectau hologramele. Mi-am dat seama că acest cristal era ceea ce noi numim profesorul, şi acesta era modul în
care preda lecţia elevilor. Copiii au stat în şcoală cam cât îmi aminteam eu că stăteam în pauza mare, nici douăzeci de minute,
după care au plecat acasă. În şcoală am rămas doar noi, eu şi prietenii mei, muţi de uimire în faţa profesorului–cristal.
Lanternă, ajutat de X.Q. 2000, a proiectat pe cristal hologramele noastre. Dintr-o dată, cristalul a emis un semnal sonor.
Clopoţel era singurul care înţelegea, aşa că ne-a spus şi nouă semnificaţia semnalului. „Profesorul cristal ne-a întrebat ce vrem
să aflăm” — ne-a transmis Clopoţel mesajul.
„Căutam Portalul spre Vechea Lume”, am spus noi. Răspunsul nu s-a lăsat aşteptat: „Este la stelele stinse, însă doar unul din voi
este compatibil cu Portalul. Acela este R.N., doar el poate trece” ne-a mai transmis profesorul-cristal.
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I-am mulţumit şi ne-am pregătit de drum. Prietenii mei m-au însoţit până la Portal. Acesta era una din stelele stinse. Am
recunoscut-o imediat pentru că în prezenţa mea a început să lumineze. Mi-am luat rămas bun de la prietenii mei, şi, m-am
apropiat de Portal.
O forţă nevăzută m-a smuls şi m-a aruncat cu putere la pământ. M-am ridicat şi am privit în jur. Eram într-un pustiu şi bătea
un vânt puternic, stârnind praful din jur şi împiedicându-mă să văd. M-am concentrat să-mi amintesc harta Lumii Vechi pe care
o văzusem la X.Q. 2000. În acel moment, un traseu luminos s-a aprins. Am păşit pe el, şi acesta m-a dus în faţa unei clădiri din
cărămidă roşie pe care scria „Biblioteca oraşului”. Am apăsat clanţa, şi uşa s-a deschis cu un scârţâit prelung. Un miros familiar
mă înconjura. Am închis ochii pentru o clipă, pentru a prelungi cu câteva secunde aşteptarea.
Cu teamă am deschis ochii. Dintr-o dată mă aflam în camera mea. Visasem.
Am privit în jur, în faţa mea era biblioteca plină cu cărţile cu care am crescut. Din unele mama îmi citea înainte de culcare.
Când am mers la şcoală am început să le citesc singur. Unele au fost ale părinţilor mei, altele ale bunicilor. Acum sunt ale mele
şi ale fratelui meu, Miky, şi poate într-o zi alţi copii le vor citi.
Un semnal luminos vine din calculator. Sub imperiul visului mă îndrept spre birou. Un mesaj era afişat pe ecran: „Vino la
Biblioteca Centrală, astăzi, 1 iunie, la lansarea celui mai nou volum din seria Aventurile băiatului galactic.
Trebuie să mă grăbesc, este cartea mea preferată, am citit toate volumele, şi, după noaptea trecută nu sunt şi eu un băiat
galactic?
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DINCOLO DE TIMP
Gheorghe Ciobu

Ultima rază de soare se piti după colţul ferestrei şi el ştiu că e timpul să-şi ia cina. Îşi spuse în gând, plictisit şi
nefericit, că vrea să mănânce acelaşi fel ca-n fiecare seară. Imediat se deschise micul sertar al bucătăriei şi cina i se înfăţişă
pe o farfurie verde, aşa cum îşi dorise încă de la început. Privi farfuria cu gândul la imaginile pe care le studiase ieri la
bibliotecă. Avea de făcut o lucrare despre societatea umană în secolul XXI şi lucra cu multă seriozitate de câteva zile. I se
ceruse să prezinte numeroase exemple pe care să le comenteze apoi. Azi ajunsese să dezvolte problema alimentaţiei şi fusese
năucit de tot ce văzuse. I se învârteau în minte mesele bogate şi colorate ale acelei epoci şi se trezea salivând. Privi în farfuria
lui verde şi strâmbă din nas când regăsi terciul portocaliu şi pe cel galben alături de două turtiţe incolore. Se săturase de
gustul lor infect, dar nu ştia alt gust.
Începuse să fie obsedat de lumea secolului XXI acum doi ani când consiliul hotărâse că el este nimerit să studieze în
continuare şi să-şi definitiveze pregătirea intelectuală. Va face parte apoi din grupul superior şi, după ce va căpăta experienţă,
va face parte din consiliu. De atunci învăţase fără oprire pregătindu-se în special în domeniul politicilor sociale. Va deveni
specialist în acest domeniu şi va hotărî apoi viaţa semenilor săi.
Când a fost anunţat care-i va fi drumul, sărise în sus de bucurie în camera lui. Nu-şi permitea să arate slăbiciune în faţa
celorlalţi, dar acolo, în intimitate, în spatele camerei de luat vederi, sărise ca un nebun într-un picior. Văzuse într-un filmuleţ
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nişte copii care desenau pe asfalt un desen geometric , aruncau apoi o piatră şi săreau ca s-o recupereze. Se simţea şi el
fericit ca acei copii.
La început, tot ce i se cerea să înveţe devenea o necesitate şi absorbea cu o sete de nedescris legi, idei, informaţii. Voia să
fie cel mai bun. Se şi vedea la masa aceea rotundă, îmbrăcat în roba albă, grav şi serios, ridicând privirea spre ceilalţi şi
hotărând cum va fi lumea pe viitor. Totul fusese perfect până când deschisese subiectul istorie. Ştiuse destule despre asta şi
înainte, dar acum, când i se permisese să studieze în arhivele consiliului, lucrurile se schimbaseră. Cu cât citise mai mult şi cu
cât văzuse mai multe, siguranţa lui începuse să se zdruncine. Nu arăta nimic celor din jur, dar ceva se schimba în el şi simţea că
este periculos. Lumea în care trăia nu i se mai părea perfectă. Înţelegea că epocile trecute adânciseră o diversitate de
discrepanţe sociale, economice, politice, umane şi că , acolo în trecut, se afla cauza nenorocirilor de mai târziu şi că fusese cât
pe ce ca omenirea să dispară şi pământul să devină o planetă fără viaţă. Îl privea cu nostalgie ori de câte ori ferestrele
camerei lui îl întâlneau în spaţiu. Nu mai era planeta aceea albastră! Era mai degrabă cenuşie, cu pete roşii. Un corp bolnav ce
încerca să se vindece… Cei ce populau încă planeta trăiau acum în oceane şi-n măruntaiele pământului. Părăsiseră suprafaţa
când, inconştienţi, distruseseră ozonul. Era un loc unde nu-ţi mai doreai să trăieşti! Şi totuşi… Atâtea lucruri îi plăceau din
acele vremuri pe care azi consiliul le vrea uitate ! Se şi vedea stând în iarbă cu mâinile sub cap privind cerul senin!
Ceea ce-i displăcea profund însă, era refuzul celor din consiliu de a da acces tuturor la arhivă. Doamne, ce de idei, ce
dezbateri interesante, câte minţi îndrăzneţe! Cu cât înainta în studiu, cu atât îşi dorea să ştie mai multe. Descărca în memoria
lui documente diverse şi nu se mai sătura să le consulte. I se înfierbântase memoria şi becul de avertizare înroşea întunericul
camerei. Nu se mai oprea pentru că descoperise o lume în care puteai gândi liber şi puteai comunica cu cine vrei, despre ce
vrei. Un coleg îi atrăsese atenţia că sunt păstrate în arhiva consiliului într-un container din zona interzisă un mare număr de
cărţi. Ştia că atunci ideile erau tipărite pe hârtie sub forma cărţii. Nu văzuse o carte decât în imaginile pe care le cercetase
până acum. Citise însă un dialog între doi oameni celebri ai vremii lor despre cartea scrisă şi despre cartea electronică. Nu
speraţi că veţi scăpa de cărţi conţinea un dialog între Jean Claude Carrière şi Umberto Eco. Cei doi erau două legende ale lumii
intelectuale, doi enciclopedişti, bibliofili pasionaţi care pot susţine un discurs despre aproape orice. Deşi discuţia pleca de la
soarta cărţilor în viitorul apropiat (în condiţiile în care tehnologia virtuală părea să câştige teren), ea se întindea şi asupra
memoriei, limbajului, cenzurii şi se întorcea la cărţi: cele dispărute, cele rare, cele inexistente. Dialogul acela îl fermecase prin
sinteză, anecdote, lejeritatea frazelor şi chiar prin câteva dezvăluiri care îi umaniza minunat atât pe Eco, cât şi pe Carriėre. Îl
frapase ideea susţinută în carte că, indiferent de ceea ce înseamnă viitorul, cartea în format scris nu va dispărea. Acum,
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privind la lumea în care trăieşte, el ştie că ea a dispărut. Indiferent de argumente, de logică de rezultate, lumea lui a pierdut
cartea. L-a durut fizic această constatare.
Când a intrat în zona supersecretă a rămas fără respiraţie. Mii de rafturi ticsite cu cărţi se aliniau în faţa lui. Era o
imagine pe care o văzuse doar în filmele şi fotografiile pe care le studiase până atunci. Nici nu ştia de unde să înceapă. I se
ceruse să citească despre dezastrele ideologice ale secolului XXI şi să realizeze o disertaţie care să-i convingă pe ceilalţi de
greşelile impardonabile ale omenirii. Cu cât citea însă, descoperea o lume care-i plăcea. Oamenii aceia aveau sentimente, nu
numai idei, şi şi le manifestau în deplină libertate.
Înţelegea că tot ceea ce face devine periculos. Cei care-l desemnaseră sperau ca el să fie cel mai înfocat denunţător al
lumii trecute, iar el simţea pe zi ce trece că pierde o bătălie şi câştigă un război. Îi era frică să-şi pornească memoria şi se
gândea că poate fi reperată starea lui interioară de către calculatorul central. I se părea chiar că unii colegi îl privesc cu mai
multă atenţie . Totuşi …nu putuse să reziste tentaţiei de a o lua. Acum, ascuns în cel mai întunecat colţ al camerei, o ţinea în
mâini. Stropi reci i se prelingeau pe frunte şi reuşea cu greu să-şi stăpânească emoţia. Nu a putut să se împotrivească dorinţei
atunci când, deschizând-o, a citit ,,Mi-ar plăcea atât de mult să încep rândurile acestea scriind: ,Acum că am ajuns la sfârşitul
vieţii, las celor care vor veni după mine tot ce am învăţat în timp ce călătoream pe faţa Pământului. Să vă fie de folos.” Ce lasă
acest scriitor? Ce ar putea el să-i înveţe şi să spună şi altora? A citit titlul cărţii Manuscrisul găsit la Accra şi numele
autorului, Paulo Coelho. Îşi amintea despre scriitor şi despre alte cărţi scrise de el, dar ceva în această carte îl atrăgea ca un
magnet. O luase conştient că, dacă va fi prins, va fi condamnat la moarte, dar nu mai era cale de întoarcere.
Mângâia încet coperta lucioasă şi se bucura. De abia aştepta să o poată citi. Trebuia să fie însă atent la momentul când
tehnicienii opreau calculatorul central pentru verificările de rutină. Atunci nimeni nu va putea şti ce face el.
Liniştea se lăsă apăsătoare peste camera lui, iar deschise cartea. Ochii lui luminară paginile, iar rândurile tipărite prinseră
încet viaţă. Cartea îl îndemna să mediteze la principiile şi valorile vieţii umane, oferind răspunsuri valabile şi după o mie de ani
la întrebări despre dragoste, înfrângere, singurătate, teamă, loialitate, viitor sau calea de urmat. O citi pe nerăsuflate şi când
calculatorul central fu repus în funcţiune, ascunse cartea sub pernă şi-şi puse mâinile sub cap. Îi fierbea mintea şi începu să se
teamă. Respiră adânc şi căută să-şi regleze respiraţia. Îi sunau încă în minte ultimele rânduri ,,Să nu credeţi că vorbele mele
răspândesc pacea. Dar fericiţi cei ce vor auzi sau citi aceste cuvinte, pentru că vălul se va sfâşia pentru totdeauna şi nimic din
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ceea ce este ascuns nu le va rămâne nedezvăluit. Mergeţi în pace.... Adormi cu gândul la carte şi avu un vis. Se făcea că
deschide uşa bibliotecii şi se aşeza comod la birou. Cărţile pe care voia să le citească erau aşezate alături, iar el le lua pe rând
şi le frunzărea. Atingerea paginilor îi crea o emoţie pe care n-ar fi crezut că poate să o simtă. Alese una dintre ele şi se
îndreptă spre sofa. Se întinse comod şi deschise cartea…
Zgomote ascuţite îl smulseră din somn. La uşa lui se adunaseră soldaţi. Îi cereau să deschidă, iar el înţelesese că a fost
prins. Luă cartea şi o puse în sertarul de la masa din bucătărie. Apăsă butonul şi o trimise la etajul inferior, apoi, calm,
deschise uşa. Memoria îi fu imediat arsă, iar el muri aproape instantaneu.
Sertarul bucătăriei de la etajul inferior se deschise brusc şi din el căzu pe jos o carte. Ea se uită cu uimire şi apoi o ridică
ştergând-o încet. Nu mai văzuse niciodată o carte decât în imaginile pe care le văzuse la orele de pregătire. O privi cu nesaţ şi
apoi o ascunse sub pernă. O va frunzări când calculatorul central va fi oprit pentru controlul de rutină…
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POVESTEA LUI SHARPEY
Cristina-Maria Şovea
Mă numesc Sharpey şi vreau să vă povestesc despre cărţile citite când eram mică, mai exact în anul 2014, despre prezentul
şi viitorul cărţilor din Galaxia Viitorului.
În 2014 aveam vreo 14 ani, eram în clasa a şaptea, dacă-mi aduc bine aminte, şi-mi plăceau foarte mult cărţile. Aveam o
bibliotecă plină cu romane de aventuri, puţin cunoscute. Le citisem pe toate, una nu-mi scăpase, mai ales cele scrise de Jules
Verne, pe care nu le puteam lăsa din mână până nu le terminam.
Au trecut 16 ani. Acum am 30 de ani, dar pasiunea pentru citit nu mi-a pierit. Acum cărţile nu mai sunt „cărţi”, sunt
memorate pe un microcip, pe care îl introduci în Ifone, apoi apare o hologramă şi-ţi
spune povestea. Toate cărţile tipărite au fost distruse, propriu-zis „mâncate”,
devorate de către extratereştrii care au invadat pământul. Ei cercetau natura
pământeană şi făceau experimente. Au transformat toate vieţuitoarele de pe Terra.
Necuvântătoarele au început să vorbească, deci şi să gândească. Oamenii au început să
comunice prin telepatie.
Dar totuşi, ce se-ntâmplase cu cărţile? Ei bine, extratereştrii se hrăneau cu
celuloză, cu hârtie. Nişte persoane atât de evoluate, de civilizate să roadă hârtie, ca
şoarecii? Chiar aşa. Oamenilor nici nu le venise să creadă, la început. Nici nu băgau de
seamă cum dispăreau cărţile, bibliotecile. Când au prins de veste, au făcut nişte
înţelegeri: n-aveau nimic împotrivă ca extratereştrii să ronţăie hârtia, dar să
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transforme cărţile. Cine ştie cine mai simte nevoia de-o pagină – două, adică de-un circuit - două şi nu se mai găsesc. Altfel,
nimeni nu părea interesat.
Pe vremea aceea eu mă pregăteam să zbor în spaţiu, nu cine ştie ce departe, doar până la proxima galaxie. Pentru că
stăteam tot timpul la baza militară, pe-acasă nu mai era nimeni. Aşa au reuşit ei să-mi fure cărţile. Hrana mea spirituală
devenise hrană la propriu. Am aflat târziu, când mă apucase dorul de lectură şi am venit în week-end, în permisie. Robotul meu
canin m-a întîmpinat cu multă dragoste. Eu l-am mângâiat pe boticul lui de inox şi am pornit spre bibliotecă. Bizu s-a ascuns
ruşinat, vreo jumătate de oră nici n-a răspuns ordinelor. El nu ştia ce-i frica, nici nu mâncase vreodată bătaie, dar avea în cipul
lui de memorie nu se ştie cum şi de ce – ideea că ar fi trebuit să păzească ceea ce stăpânul iubea cel mai mult, camera cea mai
valoroasă. Iar el se lăsase decuplat şi parţial restartat, în timp ce invadatorii se săturaseră cu cărţile mele! Bizule!!!
Vreţi să ştiţi cum funcţionează noile biblioteci digitale? Cum îţi faci rost de cărţi, cum le citeşti, cum te ataşezi de ele?
Cum te-ai putea ataşa de-o hologramă…Şi nici nu se mulţumeşte să rămână o hologramă, îţi proiectează toate descrierile, joacă
toate rolurile, provoacă cele cinci simţuri şi poţi trăi toate senzaţiile. În funcţie de experienţa reală pe care ai dobândit-o,
cartea virtuală te face să-ţi aminteşti. Psihologii spun că aşa e mult mai plăcut, mai antrenant, dar eu nu-i cred. Nici Bizu nu-i
crede. El ştie că înainte mă aşezam pe canapea, el venea lângă mine, îmi rezemam cotul drept pe spetează, citeam şi, din când
în când, îi atingeam codiţa lucioasă, urechiuşele fremătând de impulsurile programului basic canin. Totul era bine. Acum e
aiurea.
Actorii-holograme, sau animăluţele-holograme stau tot timpul între mine şi el, parcă ar vrea să mă acapareze. Eu nici n-am
băgat de seamă la început, dar după o vreme am înţeles că lectura mă oboseşte. Nu mai pot sta pe canapea, trebuie să
urmăresc mişcările hologramelor, mi se suceşte gâtul… Bizu doarme într-o parte, sub masă. Visează acele clipe când a fost scos
din circulaţie şi amândoi ne-am pierdut liniştea.
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POVESTEA LUI MOW
Mădălina Spiridon
Sunt Mow. Aşa eram odată, dar acum nu mai poţi şti…. Numele poate rămâne, dar personalitatea? Altfel eram atunci, în
gimnaziu, când locuiam în mansarda cu cărţi SF şi credeam că-nţeleg magia lor. De fapt magia începea atunci când citeam
sorbind rândurile, parcă aş fi trecut prin ele, scurgându-mă ca o cerneală viorie. Magia se producea mai ales atunci când îmi
dădeam seama de ficţiunea cărţii, era o acceptare din partea mea, fiecare cuvânt era un pas către lumea ascunsă în mine. Mam lăsat amăgită. Le-am vândut, adică le-am dus la consignaţia-restaurant de la capătul străzii. Acolo mâncau baştanii
extratereştri. E bine.
La început a fost bine. Uneori citeam aceleaşi cărţi SF. E posibil chiar să-ţi programezi un spaţiu de lectură numai al tău.
Erau atât de multe oferte, că nu mai erai capabil să le selectezi. Le luai la întâmplare. Sau deloc. Vecinul meu, Sharpey, încă
mai experimentează, căutând locaţia perfectă. N-are cum s-o găsească.
Ştiţi de ce s-a-nchis restaurantul din colţ? Dar cum au scăpat pământenii de invadatori? Nici eu nu am prins toate
amănuntele, dar ştiu un lucru: am avut şi eu o contribuţie. Erau nişte cărţi mai vechi, îngălbenite, ca o brânză de aia scumpă cu
mult mucegai. Le aveam din familie, dar nu le citisem. De altfel erau aproape ilizibile, foile se împrăştiau particulă cu particulă.
Ce nebunie!
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Tare mult le-au plăcut demnitarilor holow gustul lor. Se lăsau fascinaţi aproape la fel de mult ca Sharpey, când citea. În
copilărie citea împreună cu câinele lui blănos. Apoi acesta a murit, nu ştiu de ce. Să reluăm… Cărţile acelea vechi erau
fermecate, conţineau bacterii, viruşi… cine mai ştie. Extratereştrii au început să moară. Cum aşa?! Da. A intrat boala în ei. Nui puteau găsi antidotul, microorganismele erau prea vechi, prea nonconformiste. Nici măcar n-au reuşit să le izoleze. Cei care
nu fuseseră încă atinşi, au plecat. Acolo de unde au venit. Acum pământenii s-au apucat iarăşi să crească tulpini lemnoase, din
care odată se făceau cărţi de hârtie.
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CUPRINS
ŞI EU SUNT PERSONAJ ÎN GALAXIA CĂRŢILOR

Paula Alexandrescu
RESTAURANTUL GALAXIA CĂRŢILOR
Alecsia Borantiş
PRÂSLEA CEL CU CARTEA ÎN MÂNĂ NĂSCUT
Paul Braia
ŞI EU SUNT PERSONAJ ÎN GALAXIA CĂRŢILOR
Octaviana Cheteleş, Dragoş Crişan, Ana Lupo, Carina Kollar, Daniela Tatomir
MEMORIILE UNOR CĂLĂTORI PRIN GALAXIA LECTURII
Roxana Neagoe
CU PRIETENII ÎN ZBOR
ÎNTÂLNIRI DE GRADUL 0

Adelina Cazan
WILLY, CARTEA VIITORULUI...
Bogdana Căzănescu
O ÎNTÂLNIRE NEOBIŞNUITĂ
Paul Daniel Marinca
JIM ŞI JACK
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Eva Plăiaşu
PLANETA CĂRŢILOR
Andrei Simio
CITITORUL DE HÂRTIE
DESTINAŢIA... GALAXIA LECTURII

Cenaclul literar Aspiraţii
PAGINI DE AUR
Bianca-Ștefania Dumitru
MAŞINA POVEŞTILOR
Sarah Durand
DESTINAŢI A... GALAXIA LECTURII
Andreea-Laura Panait
O PLANETĂ CIUDATĂ
Amalia Georgiana Oprea
ÎN CĂUTAREA UNUI FINAL FERICIT...
Bogdan Somicescu
CÂND M-AM ÎNTÂLNIT CU DOMNUL EMINESCU

CE DISTANŢĂ O FI ÎNTRE CER ŞI PĂMÂNT?
Ina Crişan
CE DISTANŢĂ O FI ÎNTRE CER ŞI PĂMÂNT?
Clara Ghiţescu
BROSKI, BIKI, CĂRŢI ŞI PRĂJITURI
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Iuliana Grigoroiu
FĂUREŞTE VIAŢĂ
Tania M. Schouten
CARTEA INTERZISĂ
Radu N. Sofica
EMOŢIILE LANSĂRII
CITITORII VOR RĂMÂNE TOT CITITORI

GheorgheCiobu
DINCOLO DE TIMP
Cristina-Maria Şovea
POVESTEA LUI SHARPEY
Mădălina Spiridon
POVESTEA LUI MOW
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AUTORII
PAULA ALEXANDRESCU
clasa a VII-a
Şcoala Gimnazială Constantin Săvoiu, Tg.-Jiu
Coord. Georgeta Grivei
ALECSIA BORANTIŞ
Clasa a V-a
Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu, Cluj
Coord. Ramona Burcă
PAUL BRAIA
clasa a V-a
Şcoala Gimnazială Constantin Săvoiu Tg.-Jiu
Coord. Georgeta Grivei
ADELINA CAZAN
Clasa a X-a
Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea
Coord. Geanina Oprea
BOGDANA CĂZĂNESCU
Clasa a X-a
Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea
Coord. Geanina Oprea
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CENACLUL LITERAR ASPIRAŢII”
Elevi din clasele V-VIII
Şcoala Gimnazială Valea Moldovei. Suceava
Coord. Mihaela Cristina Timu
OCTAVIANA CHETELEŞ, DRAGOŞ CRIŞAN, ANA LUPO, CARINA KOLLAR, DANIELA TATOMIR
clasa a V- a
Colegiul Naţional Emil Racoviţă, Cluj:
Coord. Corina Dindelegan
GHEORGHE CIOBU
Clasa a XI-a
Colegiul Vasile Lovinescu, Fălticeni
Coord. Maricela Tuchiac
INA CRIŞAN
Clasa a VIII-a
Liceul Teoretic Gheorghe Şincai, Cluj
Coord. Anca Marcu
BIANCA-ȘTEFANIA DUMITRU
clasa a V-a
Școala Gimnazială Constantin Săvoiu, Tg-Jiu
Coord. Georgeta Grivei
SARAH DURAND
Clasa a VI-a
C.N. Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea
Coord. Geanina Oprea
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IULIANA GRIGOROIU
clasa a X-a
Colegiul Naţional Matei Basarab, Rm. Vâlcea
CLARA GHIȚESCU
Clasa a VI-a
Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea
Coord. Geanina Oprea
PAUL DANIEL MARINCA
Clasa a VI-a
Liceul Teoretic Gelu Voievod, Gilău
Coord.. Cristina Handru, Livia Pop
ROXANA NEAGOE
clasa a VII-a
Sc. Gimnazială Constantin Săvoiu, Tg-Jiu
Coord. Georgeta Grivei
ANDREEA-LAURA PANAIT
Clasa a IX-a
Colegiul Economic Virgil Madgearu, Ploieşti
Coord.. Marian Şologon
AMALIA GEORGIANA OPREA
Clasa a X-a
Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea
Coord. Geanina Oprea
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EVA PLĂIAŞU
Clasa a IX-a
Colegiul Economic Virgil Madgearu, Ploieşti,
Coord. Mariana Şologon
TANIA M. SCHOUTEN
Clasa a VII-a
Şcoala Waldorf, Cluj
RADU N. SOFICA
Clasa a VI-a
Liceul Greco-Catolic Timotei Cipariu, Bucureşti
Coord. Marina Şerban
ANDREI SIMION
Clasa a VII-a
Şcoala Gimnazial C. Sandu-Aldea, Brăila
Coord. Gabriela Vasiliu
BOGDAN SOMICESCU
Clasa. a V-a
Şcoala Gimnazială Constantin Săvoi, Tg-Jiu
Coord. Georgeta Grivei
MĂDĂLINA SPIRIDON
Clasa a VII-a
Colegiul Naţional Garabet Ibrăileanu, Iaşi
Coord. Cristina Chiprian
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CRISTINA-MARIA ŞOVEA
Clasa a VII-a
Colegiul Naţional Garabet Ibrăileanu, Iaşi
Coord. Cristina Chiprian
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Calatori în
Galaxia lecturii
Concurs naţional
de scriere creativă
mai - iunie
înscris în calendarul MEN
al activităţilor educative
www.anpro.ro/Cercuri de lectură

