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„Ai atâtea vieţi, câte cărţi ai citit” (Gabriel Liiceanu).
Dar oare chiar ne-am dori atâtea şi atâtea experienţe? Uneori constatăm că şi unica viaţă
oferită nouă ca dar este covârşitoare prin complexitatea ei. Cu toate acestea, atunci când
ştim că „darul” se va „returna” într-o zi, acesta devine cu atât mai nepreţuit.
Cale de evadare din cotidian, de împlinire spirituală sau doar de relaxare în ficţional,
lectura a devenit nu doar o pasiune, ci un mod de viaţă. Cu fiecare carte parcursă, ne
reinventăm ca fiinţe, ne reevaluăm valorile şi principiile, ne iscodim gândurile şi ne
repoziţionăm perspectivele.
Bucuria lecturii este cu atât mai mare, cu cât ea este împărtăşită cu ceilalţi. Entuziasmul
lectorilor inocenţi este molipsitor, frenezia trăirii aventurilor imaginare, dar atât de
captivante, emoţiile resimţite alături de personajele cu care aceştia empatizează, mâhnirea
la constatarea unui eşec, toate acestea şi multe altele conferă valoare cititului. Această
plăcere a lecturii am reactualizat-o la proaspăt înfiinţatul (în şcoala noastră în primăvara
lui 2013) Club de Lectură, alături de elevii mei de gimnaziu care se autodefinesc
eufemistic „mini-adolescenti”, la cei 12-13 ani ai lor. În timp ce liceeni mei sunt pasionaţi
mai degrabă de cărţi de specialitate (domeniul lor de studiu este IT-ul), iar lecturile din
programă sunt parcurse numai pentru ca sunt obligatorii, elevii de gimnaziu au fost prinşi
(din nou) de „flama” cititului mulţumită declicului avut la întâlnirea cu o carte parcă
decupată din cotidian: „Minunea”, de R. J. Palacio.
Confruntarea cu aspectele surprinzătoare ale vieţii personajului August, un băiat de vârsta
lor, născut cu o gravă diformitate facială, i-a determinat pe tinerii lectori să parcurgă, cu
emoţie, cu empatie şi solidaritate, traseul existenţial al acestui erou. Acesta a fost doar
începutul. Pretextul pentru a aştepta cu înfrigurare cartea propusă de Editura Art pentru
luna următoare. Cu entuziasmul şi nerăbdarea specifice serii deschiderii cadourilor de
Crăciun.
Cadrul non-formal ales pentru desfăşurarea activităţilor clubului nostru – care s-a derulat
în zona verde, primitoare, a curţii şcolii, umbrită de coronamentul bogat al arborilor- a
plăcut mult nu doar membrilor clubului, ci şi altor colegi de-ai lor, a căror atenţie a fost
atrasă de mica noastră şezătoare literară. Iar curiozitatea „intruşilor” în privinţa cărţilor pe
care le dezbăteam captivaţi s-a concretizat în „contaminarea” cu „virusul” cititului.
A redevenit, astfel, să fii „cool” şi „ în trend” şi dacă porţi în mână o carte, nu doar
nelipsitul „gadget”, fie el i-phone sau tabletă. Cu atât mai mult, intrigaţi de coperta cărţii
purtate vertical în mână, colegii se apleacă să descifreze titlul cărţii, iar de aici până la a
se simţi şi ei cuprinşi de euforia lecturii poate fi doar…o filă distanţă.

