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PIȘCOTARI
SUB
ACOPERIRE
Florin Iaru
Istoria pișcotarilor (a celor care participă
la evenimente mondene sau culturale cu
un singur scop, acela de a-și umple burta și
buzunarele cu orice) ar trebui începută cu
un personaj din celebrul roman Peripețiile bravului soldat Švejk. Personajul de care
vorbesc e agentul provocator Bretschneider,
cel care, din câte se pare, bea pe veresie la
cârciuma U Kalicha din Praga și trage cu
urechea, pentru a-i demasca pe dușmanii

Imperiului. Toată lumea știe câte parale face
agentul (e prost, lacom, nemilos și hoț), dar,
în vâltoarea evenimentelor, fiecare își dă
drumul la gură, cu gândul că vorbele-i sunt
nevinovate. Zadarnică prudență. Într-un stat
polițienesc, cuvintele nu sunt nevinovate.
Ele sunt ceea ce autoritățile decid că sunt.
De aceea, cârciumarul Palivec va face zece
ani de ocnă pentru lezmaiestate, iar Švejk,
firește, va fi trimis la încorporare, carne de
tun de o prospețime îndoielnică, în linia întâi, dar… Din acest dar buclucaș se naște cea
mai celebră carte asupra Primului Război
Mondial.
Bretschneider are, azi, o groază de
urmași. Ei sunt adormiții cu priviri pătrunzătoare de la expoziții, lansări, inaugurări,
vernisaje. Ei sunt avangarda secretă a publicului, cu o expresie concentrat-intelectu-

ală pictată pe față și care ascunde, dincolo
de sclipirile din priviri, pofta de mâncare.
Pișcotarul e, să nu râdeți, provocatorul. El
îl obligă pe artist (și pe organizatori) să își
evalueze corect șansele. Când discursurile
înalte se termină, urmează atacul bunătăților și al băuturilor. Un artist cu simț critic
va evalua exact procentul celor interesați.
Aceștia vin să-l cunoască, să-i strângă mâna,
să-l întrebe sau, ce minune, chiar să-l felicite. În acest răstimp, bufetul se golește vertiginos, ca o avalanșă inversă. Micii agenți
sub acoperire hrănesc Imperiul. Și gloria.
Imaginați-vă, însă, că taman ei ar lipsi din peisaj. Ce tristețe, ce pustiu, ce patrie
nerecunoscătoare! Așa huliți cum sunt, ei
umplu cu un plin fantomatic orgoliul oricărui artist. Rău cu rău, dar mai rău fără el!

CENTRUL CEH

PRIMUL
DICȚIONAR DE
CUVINTE
SIMILARE DIN
ROMÂNĂ ȘI
CEHĂ – DE LA
IDEE LA CARTE
Jiřina Vyorálková
Ideea de a pune cap la cap un dicționar de
cuvinte similare din română și cehă ne-a venit acum un an, la începutul lui martie, când
au venit la București noul nostru director,
František Zachoval, și noul lector de limba
cehă, Petra Adámková. Când am ieșit prima
oară în această constelație la o bere (românească) într-un bar (cu bulină), am început
să facem, bineînțeles, planuri mărețe de viitor. Ne-am gândit cum am putea să familiarizăm publicul român cu o limbă atât de
diferită cum e limba cehă. Din experiență
proprie, știu că ceha este una dintre limbile care poate speria un român – de obicei,
se sperie deja atunci când aude prenumele
meu care, așa cum mi-a zis cineva, sună ca
prăbușirea sunetului din cauza faimoasei
consoane ř, care există doar în cehă. De multe ori, se întâmplă să vină la noi oameni entuziasmați care vor să studieze limba cehă,
iar la scurt timp după ce încep cursurile, se
resemnează, au impresia că nu pot să treacă peste dificultățile limbii noastre. A fost
firesc, așadar, să ne gândim ce au în comun
limbile noastre, ce ne apropie.

Centrul Ceh este o instituție culturală guvernamentală care prezintă noutăţile de pe scena
culturală cehă în domeniul filmului, muzicii, artei contemporane, literaturii şi arhitecturii.
Programul centrului mai cuprinde evenimente legate de ecologie, teme sociale şi teme
privind drepturile omului.

Dacă știți ambele limbi, puteți observa foarte ușor că avem multe cuvinte comune sau
asemănătoare, în mare parte datorită influențelor limbilor slave în limba română. De
aici a pornit ideea noastră care, la început, a
fost destul de simplă: ne doream o publicație mai degrabă amuzantă. Între timp, ideea
s-a dezvoltat, a căpătat amploare. Am discutat zile și nopți întregi cu Petra Adámková
conceptul dicționarului și stratificarea informațiilor și am schimbat de trei ori toată
structura cărții. Dicționarul, publicat după
un an de muncă, poate fi valoros acum și
pentru specialiștii din domeniu.
Rezultatul final este un dicționar neconvențional, împărțit în cinci capitole, în
funcție de originea cuvintelor. La fiecare cuvânt am trecut și etimologia lui, colaborând
cu specialiști din acest domeniu lingvistic
mai puțin cunoscut, din ambele țări. Primul
și cel mai vast capitol constă în cuvinte de
origine slavă – unele există în română de
mult, venind din slava veche sau din slavona bisericească, altele sunt împrumuturi
mai recente, din limbile vecine ca sârba,
bulgara, ucraineana etc. Capitolul al doilea
este dedicat cuvintelor care n-au origine slavă, dar au intrat în română prin intermediul
unei limbi slave, cu o influență slavă remarcabilă. Capitolul al treilea este alcătuit din
cuvintele care au intrat în cehă și în română
din aceeași limbă – de exemplu, germana
sau latina, însă am exclus toate cuvintele internaționale, adică acele cuvinte răspândite
în toate limbile europene; am procedat astfel pentru că sunt foarte multe și, în general,
bine cunoscute. Capitolul al patrulea este
dedicat cuvintelor care au intrat în română
din alte limbi decât din limba cehă sau au
origine necunoscută. Interesant este faptul
că și în acest capitol găsim cuvinte cu sens
comun, ceea ce poate fi o temă pentru generații viitoare de lingviști. Ultimul capitol,
cel mai scurt, include cuvinte care au intrat
în cehă din română, de obicei aduse la capătul opus al Carpaților de ciobani din Balcani
care s-au așezat în regiunea din estul Cehiei, care se numește azi Valahia Moravă. Ar fi
fost mult mai multe dacă am fi inclus și dialectisme și arhaisme, dar ne-am hotărât să
ne limităm la cuvintele care sunt cunoscute
în prezent și folosite măcar într-una dintre
limbile noastre.
Structura dicționarului fiind neconvențională, a trebuit să apelăm la un design

grafic la fel de neconvențional. Autoarea lui,
Alice Stoicescu, a venit cu multe idei utile și
a fost, de fapt, prima noastră cititoare-țintă,
căreia i-am intermediat prima întâlnire cu
limba cehă. Nu s-a speriat, așa că putem spera, cel puțin, că nu se vor speria nici ceilalți
cititori ai volumului.
Dicționar român-ceh de cuvinte similare a fost publicat de Centrul Ceh în colaborare cu Editura Curtea Veche. Nu este de
vânzare, însă. O parte din tirajul dicționarului este dăruit, în anumite librării, celor care
cumpără cărți din colecția „Cartea Cehă” de
la Editura Curtea Veche. Cealaltă parte este
distribuită de către Centrul Ceh studenților de limbă cehă și, în genere, tuturor celor
care sunt interesați de cultura cehă.

Dicționar român-ceh de cuvinte similare,
Petra Adámková, Jiřina Vyorálková, Curtea
Veche Publishing, București, 2015, 130 p.
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apare, cum nu se poate mai potrivit, chiar pe
1 iunie, de Ziua Internațională a Copilului.
Spun potrivit pentru că, nu-i așa?, în copilărie ne îndrăgostim de povești și prindem
gustul cărților pentru totdeauna. Scriitorii
(buni) sunt (mari) cititori (și ascultători), așa
că nu se putea să nu întrebăm, tocmai astăzi,
câțiva autori români de cărțile care le-au fost
dragi în copilărie. Ce ne-au răspuns, citiți în
rândurile de mai jos.
Veronica D. Niculescu
Îmi amintesc înainte de toate un volum gros
și jerpelit cu poveștile Fraților Grimm, din
care îmi citea mama înainte ca eu să învăț
să citesc, traducând pe loc din germană în
română. Și probabil că senzația aceea, de
căldură și apropiere, precum și magia transformării paielor noaptea în fir de aur, o caut
și-o tot caut și acum când citesc. Apoi, după
atâtea cărți din casă, ale căror titluri le-aș
putea înșira și ar fi plictisitor – deși ar putea
smulge câte-un oftat ici și colo – a fost biblioteca de cartier, un ghem în capătul unei
străduțe noi explorate într-o vară, unde am
descoperit basmele rusești. Dar cărțile copilăriei sunt și astăzi, aici, fiindcă m-am reîndrăgostit în primăvara asta de Ispirescu.
Recitiți Tinerețe fără bătrânețe și viață fără
de moarte, mai ales dacă aveți fire albe în
cap. E despre noi, despre acum, despre timp,
dispariții, distrugeri, despre păduri și orașe.

aţipit cu Zânele din Valea Cerbului deschisă
pe piept, vegheat de o parte şi de cealaltă de
noi amândoi. În timp ce el îşi făcea somnul,
noi desfăceam încet în minte formula magică, cercetând-o pe toate părțile: Zâno Verbino, vin, că-s la chin.
Radu Niciporuc
Povestiri vânătorești de un autor din al cărui nume mi-a rămas în memorie doar apelativul Nicodim, astea mi le citea tata până
într-a-ntîia, apoi a urmat un salt năucitor
la Cei trei muschetari și Contele de Monte
Cristo cu care am ajuns în adolescență! Au
mai fost, desigur, și altele, dar nu mi le mai
amintesc...
Camelia Carmen Cavadia
Cel care mi-a fermecat copilăria a fost bunicul care obișnuia să ne spună - mie și surorii
mele - povești. Cel mai mult îmi plăceau cele
adunate în cartea lui Petre Ispirescu. Când
le termina pe acelea, bunicul inventa altele.
Unele la fel de frumoase precum cele adunate în carte. Așa se face că mai târziu, când
am putut să fac singură lucrul acesta, am citit povești din toate colțurile lumii. Seria de
povești nemuritoare era cea mai uzată, cea
mai jerpelită, dar situată la loc de cinste în
mica bibliotecă pe care o aveam atunci. O
altă carte pe care am iubit-o în copilărie a
fost Cosette a lui Victor Hugo, celebrul fragment din Mizerabilii, carte care, atunci când
am citit-o integral, mult mai târziu, a reușit
să mă întoarcă în timp.

Robert Șerban
Am avut norocul să fiu înconjurat de cărți
încă de mititel. Iar cum părinții mei citeau,
asta am făcut şi eu, printr-o sănătoasă mimetică. E adevărat că nu imediat după „Ana
are mere” a urmat Anna Karenina, şi nici
nu chiuleam cu orele ca să citesc Cuore-le
(căci o făceam chiar în timpul lor!), dar îmi
amintesc că, printr-a IV-a, după Crima de la
etajul 31 a fost Crimă şi pedeapsă. Primii au
fost, în clasa a V-a, Fraţii Jderi, iar după ei,
rapid – Fraţii Karamazov. După Singur pe
lume (eu neavând frați și tânjind nițel să intru în posesia unuia, măcar) am ales Singur
printre poeţi. Lucrurile s-au complicat la lectura din Cei trei muschetari, căci în timpul
ei s-au lansat, în Republica Socialistă România, „Cei trei R”. Adică, Recuperare, Recondiţionare, Refolosire. Şi, în loc să mă afund
în povestea cu spadasini, mă „duelam” prin
debaraua familiei cu sticle şi borcane goale,
cu ziare îngălbenite şi alte „produse” folositoare economiei patriei noastre de atunci.
Dar, iată, am biruit și, de mai bine de un sfert
de veac, construim capitalismul românesc și
piața de carte liberă.
Iulia Iordan
Copilăria mea s-a întâmplat în anii ‘80, undeva într-un sat unde cărțile ajungeau mai
greu decât ciocolata. Prin urmare, cărțile
mele preferate nu au fost multe. Mama era
educatoare în sat și aveam astfel acces la
toată programa preșcolară. Citeam tot ce
îmi pica în mână, dar cel mai tare îmi plăceau volumele cu basme. Poveștile nemuritoare erau în top. Iar basmul meu preferat
a fost și rămâne Măr și Păr. De altfel, l-am
și inclus în selecția absolut subiectivă de
povești vechi, Povești din calendar, publicată în 2015, la Editura Vellant. În afară de
basme, aveam o atracție spre tot ce însemna
carte despre natură. Atlasul botanic mi se
părea fenomenal. Cel mai mult m-au influențat însă cărțile vii, adică bunica, bunicul
și mama. Aveau un fel de a spune poveștile
că mă teleportam instantaneu în alte lumi.
Bunica, de exemplu, nu știa să citească, dar
știa niște povești pe care nu le găseam în nicio carte și îmi plăceau la nebunie. Era un
storyteller desăvârșit. Faptul că mi s-au spus
multe povești de foarte devreme cred că a
fost decisiv pentru a mă transforma într-un
cititor înrăit din adolescență până în prezent. Citesc, citesc, citiți, citiți!

Simona Antonescu
Când bunicul ne-a citit din carte, pentru prima oară, că este de-ajuns să rosteşti repede
Zânoverbinovincăslachin, şi o zână te aude
şi-ţi sare în ajutor, de oriunde s-ar afla ea,
atunci am ştiut că problemele mele au luat
sfârşit.
Aveam amândoi 5-6 ani şi îl ajutam
pe bunicul să-şi ducă la bun sfârşit cea mai
importantă sarcină a sa de peste zi, anume
să ne adoarmă pe noi după-amiază. Ne citea din Zânele din Valea Cerbului, iar noi
nu adormeam niciodată, urmărind poveştile
Peleşului cu inima strânsă ori repetându-ne
la nesfârşit în gând formula magică descoperită în paginile cărţii: Zânoverbinovincăslachin.
Eram convinşi că funcţionează. Pe
vremea aceea chiar funcţiona.
Când mă gândesc astăzi la cărţile copilăriei, una dintre imaginile care îmi apar
cel mai des în minte este aceea a bunicului

cu copertă cartonată, erau genul de cărți de
care trebuia să am grijă. Au mai fost Luna
Betiluna și Dora Minodora, Baba Iarna intră-n sat și tot felul de cărticele cu câte o
poezie ilustrată: Cățelușul șchiop, Zdreanță,
Rapsodii de toamnă, Balada unui greier mic.
Îmi amintesc și acum ilustrațiile sau câte un
cuvânt ciudat pe care-l vedeam prima dată
în cărțile astea: hasmațuchi, inaniție, bejanie...

Lavinia Braniște
Îmi amintesc cu drag de multe cărți din copilărie: Habar n-am și Doctorul Aumădoare
au fost dintre marile preferate, poate și pentru că arătau foarte bine, mari și colorate,
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Zeruya Shalev: „Sunt fericită ştiind că mă
voi întâlni din nou cu dragii mei cititori,
care mă însoţesc de atâţia ani.”
Fania Oz-Salzberger: „Abia aştept să-mi
cunosc cititorii români! Iar dacă voi avea
ocazia să mă apropii şi de oameni de-ai locului, voi fi cu atât mai bucuroasă.”
Dror Mishani: „M-aş bucura să aflu câte
ceva despre literatura română, mai ales despre literatura poliţistă, şi fireşte să-mi întâlnesc cititorii, pe care îi preţuiesc.”
Gil Hovav: „Sper să reuşesc, prin prezenţa
şi participarea mea la evenimente, să ajut
publicul să-i descopere, în mod direct, pe israelienii de zi cu zi, aşa cum i-am prezentat
eu în cartea mea.”

PREA
FRUMOS
SĂ FIE
ADEVĂRAT.
ŞI VICEVERSA
Florin Iaru & Jiřina Vyorálková
Anul trecut, Cehia a fost țara invitată de
onoare la Bookfest. Cum e şi normal, Centrul Ceh a demarat toate operaţiunile logistice: rezervare hotel, masă, transport, tot, tot,
tot. Aşa cum noi, românii, ştim că numai ei
pot să facă. A fost ales un hotel celebru şi
vechi, de cinci stele, exact în buricul târgului. Scriitorii au venit, s-au instalat, s-au ospătat şi, cu forţe proaspete, au plecat la târg.
După o zi de muncă – cum altfel? – o noapte
de pomină prin localurile bucureştene. Povestea nu spune dacă berea a fost cehească,
belgiană sau nemţească, dar surse demne
de încredere spun că a fost bună. Proverbiala ospitalitate românească şi-a făcut, încă o
dată, datoria. Aşa că noaptea a fost un sfetnic bun. Recepţionera s-a uitat lung după ei,

ceea ce, pentru un prozator e chiar un motiv
de mândrie.
A doua zi a decurs exact la fel, doar
că, pe la prânz, la Romexpo, sună telefonul.
Nu oricare, ci chiar al şefului Centrului Ceh,
František Zachoval. O voce de femeie, cu
clăbuci şi cu debit, l-a inundat. Din cauza ţipetelor, i-a pasat telefonul Jiřinei Vyorálková. „Alo?” a început ea, timidă. „Sunt doamna din recepţia hotelului, mă-nţelegeţi? Și
sunt foarte enervată că n-ați plătit chiar în
prima zi, la check-in. E posibilă o asemenea
neobrăzare? Pentru că aşa se face la noi şi
pe mine nu mă interesează deloc, da’ deloc,
m-auzi, fato?, ce ați vorbitără voi cu domnul director. Se plăteşte în momentul cazării şi cu asta, basta! E foarte urât din partea
voastră că nu vreți să plătim, știam eu că la
Centrul Ceh sunt nişte hoţi şi ce faceți nu
e nici frumos, nici normal, nici creştinește.”
Jiřina a făcut fețe fețe, directorul s-a colorat
ca steagul țării gazde. L-au apelat imediat pe
directorul hotelului. Politețuri peste politețuri, amabilități în catifea și miere, scuze cu
o cireașă deasupra. Că să ne scuzați… „Păi,
n-am semnat că plătim la plecare?” „Ba da,
ba da, e o încurcătură, e un malentendu, e un
caz nefericit… Nu se va mai întâmpla!”
Părțile își strâng cordial mâinile prin
intermediul undelor radio și liniștea se reinstalează. Bine că n-au aflat invitații nimic,

că pățeau rușinea și era un scandal monstru.
Așadar, oficialii au răsuflat ușurați, iar scriitorii și-au încheiat încă o dată un program
plin. Și unde să meargă după muncă? Evident, în Centrul vechi, unde prietenia frățească româno-cehă crește ca aluatul sau ca
gulerul berii. Pe la miezul nopții, se întorc la
hotel, cu chef de vorbă, înaintează cu conștiința datoriei împlinite și, ca orice oameni
obosiți, își iau rămas bun în fața liftului.
Doar că din penumbră apare o umbră adevărată. Recepționera. Îi măsoară pe toți cu
un ochi rotund, se înfoaie și intră cu ei în lift.
„Aha, câtă nesimțire! Ce papagali
cehi, care n-au nici onoare și nici obraz.
Ați venit aici să stați pe de-a moaca și nici
nu plătiți. De ce nu plătiți, mă, vreți să plătesc eu, nesimțiților!? Așa sunteți toți: niște
nehaliți, niște hahalere! Niște profitori! Niște lifte! Ai, băi, se plătește la check-in! Ați
înțeles ce am zis? Na, că repet, să înțelegeți!”
și silabisește: „Se-plă-teș-te-la check-in! Monei! Bă-nuți! Pa-ra-le! E-u-ro! Acu vreți să
fugiți? Na, na na, cu mine nu vă merge!”
Și se înfigea cu deștu’, pe rând, în beregățile criminalilor. Care criminali înghețaseră.
Din tot talmeș-balmeșul femeii, înțeleseseră
check-in, mo-ney și e-u-ro. Și, uitând că sunt
ditamai bărbații, au fugit în camere, baricadându-se pe dinăuntru. Iar zorii au venit
greu, foarte greu.
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SURVIVAL KIT
PENTRU
CEI DE LA
STANDURI
Perfuzie cu cafea – prinsă permanent de braț cu lipici de cărți

Pastile – de calmare, de depresie, de
indigestii literare

Rimel waterproof – de bucurie, de
nervi, de oboseală. Vei plânge
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COPIL
Maria Bogdan, 9 ani
O zi care va îmi va rămâne înscrisă în memoria afectivă pentru multă vreme este cea
când am fost, împreună cu mama mea, la
Bookfest! Mi s-a părut extraordinar! De cum
am intrat în acea minunată și fantastică
lume a cărților, totul s-a transformat într-un
vis. Sper că și voi ați trăit vreodată un astfel
de sentiment, ca să puteți înțelege despre
ce vorbesc. Primul lucru care mi-a venit în
minte a fost să mă uit peste cărți, să încep
să le răsfoiesc cu bucurie, cu nerăbdare, cu
mirare, să mă cufund în paginile lor.
Apoi, când am ajuns acasă și priveam
cu drag către frumoasele coperte înșirate cu
mândrie pe pat, mi-am amintit un citat din
G. K. Chesterton, așezat la începutul volumului Coraline, semnat de Neil Gaiman:

„Poveștile nu sunt doar adevărate, sunt mai
mult de atât: nu pentru că ne spun că balaurii există, ci pentru că ne spun că balaurii pot
fi învinși.” Și am zâmbit fericită la gândul că
am atât de mulți aliați pentru a învinge balaurii.
Regulile Mariei pentru a te bucura de un
festival de carte
Regula numărul 1: Răsfoiește o carte și miroase-o. Nimic nu se compară cu senzația
primei întâlniri cu o carte proaspăt tipărită. Toate simțurile îți sunt puse în mișcare:
palmele alunecă lin peste pagini, ochii scormonesc printre rânduri, iar mirosul îți este
rapid cucerit de amestecul de cerneală și
hârtie.

Biluțe antistres – folosibile și ca
obiecte contondente, după caz și
situație

Tricou cu mușchi – măcar să pară că
ai cu ce să cari cărțile

Dopuri de urechi – pentru când îi
lasă nervii pe vorbitorii la lansări

Evantai – pentru când se intensifică
aerele literare

Regula numărul 2: Lasă-i și pe părinți să își
cumpere cărți, altfel se vor plictisi și vor spune că trebuie să plecați acasă. Am colindat
și pe la câteva standuri cu edituri pentru
adulți, unde mama a răsfoit tot felul de volume și unde eu am așteptat-o răbdătoare, cu
gândul la viitoarele mele achiziții.

Plasturi – statul în picioare provoacă
bătături culturale

Regula numărul 3: Bucură-te de tot ceea ce
faci (chiar și atunci când te rătăcești, voit
sau nu, prin târg) și bucură-te, mai ales, de
oamenii cu care ai ocazia să te întâlnești.

Prezervative – nu știi când te lovește
amorul literar
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BOOKAHOLIC

Bookaholic.ro este revista online literară unde „dependența de cărți se tratează cu
cărți”. Găsiți aici recomandări de lectură, interviuri cu autori români și străini, idei de
lifestyle livresc, povești cu scriitori și multe alte lucruri care țin de pasiunea pentru
citit.

CUM SĂ NU
AI TIMP
PENTRU CITIT?

care cititorul doritor să-şi construiască o astfel de librărie, din ce în ce mai mare, trebuie
să le cunoască. Sunt reguli care ţin de timp,
de încredere, de alegeri.
Unele nu sunt întotdeauna cele mai
bune, iar atunci trebuie să ştii care e cheia.
Dacă, de exemplu, descoperi, într-o zi, că te
afli în secţiunea nepotrivită, că, fără să ştii, ai
nimerit în faţa unor cărţi care nu-ţi sunt pe
plac, urmând recomandările altora, atunci
trebuie să-ţi asculţi instinctul şi să întrerupi
lectura lor. Sunt atât de multe alte cărţi care
abia aşteaptă să le faci loc...
Ca să citeşti şi mai mult, trebuie să
te cunoşti. Să-ţi ştii plăcerile de cititor, să te
avânţi în lumea cărţilor cu un instinct care va
merge întotdeauna drept la ţintă. Va trebui,
desigur, să ai un colţ numai al tău – colţul
tău de cititor. Aici lectura se face dimineaţă
de dimineaţă sau seară de seară (tu alegi),
la adăpostul unei veioze blânde şi-n braţele celui mai confortabil fotoliu. Lângă tine,
pe măsuţă, tot ca regulă, următoarea carte
pe care ai de gând să o citeşti te va aştepta
întotdeauna, ca recompensă. Nu va trebui să
mai treacă nicio zi întrebându-te ce ai mai
putea să citeşti. Iar asta ţine de experienţa ta
de cititor, de secretele pe care chiar întreaga
ta colecţie de lecturi ţi le oferă.
Nu eşti însă obligat să citeşti doar o
carte în acelaşi timp. Dacă vrei să citeşti mai
mult, chiar se recomandă lectura mai mul-

Mihaela Pascu
Te afli în faţa celei mai mari librării din lume.
Nu e la tine acasă, nu ai atâta spațiu. Dar cunoşti fiecare carte din librăria asta, cunoşti
fiecare copertă, ţii minte fiecare semn de
carte şi reuşeşti, uneori cu ochii închişi, să
mergi exact la raftul unde se află cartea dorită. Le-ai citit pe toate, însă îţi place să le
redescoperi, ca pe nişte cunoștințe vechi. Să
le inviţi, ocazional, la o cafea. Să nu te uite,
să nu le uiţi. E singura librărie din care nu
cumperi și din care ţi se oferă. În ea, tu eşti
librarul de serviciu, omul care aduce cărţile.
Tot ceea ce ai citit şi vei citi vreodată se află
aici, în librăria minţii tale.
Te învârţi printre rafturi şi cauţi timp.
Timp pentru a citi mai mult, pentru a înghesui şi mai multe cărţi, pentru a da la o parte
ceea ce consideri de prisos. Ai de multe ori
senzaţia că, deşi nu are margini, spaţiul e finit. În librăria ta încap însă toate cărţile care
s-au scris vreodată, alături de cele care încă
n-au văzut lumina tiparului. Aşadar, curaj.
Umple raftul pe care crezi că nu mai e spaţiu. În librăria aceasta, cărţile îşi construiesc
singure rafturi invizibile, urcă din ce în ce
mai mult şi formează ocazional culoare prin
care ne lasă să trecem. Există reguli pe

tor cărţi în aceeaşi perioadă de timp. E tot
o regulă secretă a celor mai împătimiţi librari-cititori. Vei reuşi, chiar dacă pe moment nu o să-ţi dai seama, să-ţi aminteşti
mult mai bine intrigile şi personajele fiecărei cărţi în parte. Iar asta o şopteşte un mic
cititor care credea că are cea mai slabă memorie din literatura universală. Poți pune la
cale şi un program de citit sau un anumit
număr de pagini pe zi. Dar e obligatoriu să
ai tot timpul cu tine o carte. Nu ştii niciodată
când te trezeşti că ai de aşteptat o oră. Iar
gândul tău, ştii deja, va fugi imediat la cartea uitată pe noptieră. Eu, ca să citesc mai
mult, fac liste. În fiecare an îmi dobor propriul record. Admir, lună de lună, rafturile,
invizibile pentru ceilalţi, dar din ce în ce mai
înalte pentru mine. Notez nume, fac cercetări, iau urma unor scriitori noi şi, în felul
acesta, citesc şi mai mult.
Cititorule, fii curios şi nu te lăsa descurajat. Vei putea să-ţi construieşti uşor una
dintre cele mai mari librării din lume dacă
urmezi toate sfaturile de mai sus, împărtăşite de unii dintre cei mai mari cititori. Lasă
poveştile nesfârşite şi descoperirile uluitoare să mobileze fiecare raft al minţii tale. Hrăneşte-ţi pasiunea şi curiozitatea şi încăpăţânează-te să-ţi faci timp pentru lectură. Şi, nu
uita, pofta vine... citind.

SĂ DĂM ÎN CĂRȚI!

Camil Petrescu

Ion Creangă

Max Blecher

Veronica Micle

DE CUMPĂRAT DIN TÂRG

CĂRȚI FAINE
ȘI NOI
PENTRU COPII
Laura Câlțea

lângă cea adaptată de Emma Chichester
Clark, la Humanitas veți da peste povestea
integrală (în traducerea Antoanetei Ralian)
cu ilustrațiile originale ale lui John Tenniel,
la Litera veți găsi o Alice de colorat (după
ilustrațiile aceluiași John Tenniel), iar la
Univers Enciclopedic Junior, o adaptare
făcută de Arnica Esterl și ilustrată de Marina
Marinelli. Și pentru că abia a apărut și
filmul, Alice în Țara din Oglindă se găsește
într-o ediție frumoasă la Arthur (tradusă de
Antoaneta Ralian și cu ilustrații de Irina
Dobrescu).
Pe lângă numeroasele traduceri, de
la Editura Arthur veți putea lua și noi cărți
pentru copii semnate de autori români. Trei
dintre noile apariții sunt volume câștigătoare
ale Trofeului Arthur (Dosarul Popcorn, de
Ana Rotea; Olguța și un bunic de milioane,
de Alex Moldovan; Rostogol merge acasă, de
Lavinia Braniște) și una este o antologie din
colecția „Cărțile mele”, Uite cine vorbește,
cu ilustrații de Irina Dobrescu și în care
semnează mai mulți autori români (printre
care Adina Popescu, Florin Bican, Ioana
Nicolaie, Ioana Pârvulescu, Laura Grünberg,
Lavinia Branişte, Radu Paraschivescu,
Simona Popescu, Veronica D. Niculescu).
Aș vrea să închei recomandând o
carte apărută la Booklet Fiction (o editură
nouă și promițătoare): Tiger Lily, de Jodi
Lynn, o repovestire modernă, plină de farmec
și insolită, a lui Peter Pan. E o carte care se
citește cu zâmbetul pe buze, potrivită atât
pentru copii, cât și pentru adulții care vor să
regăsească lumea copilăriei și personajele
îndrăgite, într-o altă ipostază.

UNEȘTE PUNCTELE

De la cărți ilustrate la cărți cu jocuri și
activități, cărți de popularizare a științei sau
romane adaptate vârstei, oferta din care pot
alege părinții și copiii e tot mai diversă de
la an la an. Iată câteva recomandări de cărți
pentru copii, proaspăt ieșite din tipar.
PanDa (imprintul pentru copii al
Grupului Trei) vine cu o ofertă bogată
de cărți ilustrate, cea mai așteptată fiind,
probabil, Mog, pisicuța buclucașă ce a
devenit virală pe net de Crăciun (Mog,
pisica uitucă și Mog și bebelușul, de Judith
Kerr). Alte cărți interesante sunt Domnul și
Doamna Hormon și Mami nu mi-a spus, de
Babette Cole, care-și propun să răspundă
întrebărilor „rușinoase” pe care le pun copiii,
dar și două voume ilustrate de Oliver Jeffers
(unul dintre cei mai cunoscuți ilustratori
contemporani), Înțepenit și Fred, prietenul
imaginar (scrisă de Eoin Colfer).
La Litera Mică a apărut o carte
ilustrată deosebit de interesantă, Henry
și puterea imaginației, de Skye Byrne, cu
ilustrații de Nic George. Cartea e interesantă
atât ca poveste, dar, mai ales, datorită

ilustrațiilor care combină desenul cu
obiecte reale, ceea ce poate fi și un exercițiu
util în dezvoltarea atenției copiiilor. Tot la
Litera veți putea găsi o colecție de cărți de
știință pentru copii, foarte bune ca auxiliare
la programa școlară.
La Univers Enciclopedic Junior am
găsit atât povești educative și amuzante, cât
și cărți cu ilustrații foarte frumoase. Mi-a
plăcut în mod deosebit Cleo, de Sassafras
De Bruyn (o emoționată poveste despre
singurătate și prietenie cu niște ilustrații
absolut superbe) și Prima Monstrulina.
Număratul oițelor e o prostie, de Joëlle
Tourlonias și Markus Heitz. Tot aici veți
mai găsi și două personaje simpatice foc:
suricata Tafiti (Tafiti și călătoria la capătul
lumii și Tafiti și Ciuf, purcelul zburător,
de Julia Boehme) și vrăjitoarea Petronela
(Petronela Piure-de-Mere. Care vrăjește și
lipește, de Sabine Städing).
La Nemi (editura pentru copii a
Grupului Nemira), vor apărea primele
volume din două serii deopotrivă educative
și amuzante: Bufnița care se temea de
întuneric, de Jill Tomlinson, o minunată
poveste despre maturizare și cunoaștere,
și William Wenton și hoțul de luridium,
de Bobbie Peers, un roman de aventuri,
cu coduri, simboluri și roboței de tot felul,
dar și două frumoase cărți ilustrate: De ce
vă certați, Matei?, de Brigitte Weninger, și
Alice în Țara Minunilor, ilustrată și adaptată
de Emma Chichester Clark.
Că tot suntem la subiectul Alice în
Țara Minunilor, veți găsi la târg mai multe
versiuni ale poveștii lui Lewis Carroll: pe
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DE VĂZUT ÎN TÂRG

RECOMANDĂRI
EVENIMENTE
DE ASTĂZI
Plouă cu povești pentru cei mici, cu personaje fantastice și eroi neînfricați. Invadează
târgul și-l transformă într-un castel fermecat.
Presiuni atmosferice se simt în zona părinților, caii năzdrăvani ai copiilor care îi duc la
evenimentele speciale pentru ei, zâmbesc la
micile mofturi literare (sau nu!), simpatice,
de altfel, și îi duc apoi acasă, cu desaga plină
de cărți în portbagajul caleștii. Recomandările noastre de evenimente pentru cei mici și
mari, de astăzi, sunt:

10:30 Editura Nemira (stand propriu, pav.

C2) — Scenetă cântată din Bronto, un dinozaur neastâmpărat (Trupa „Limpopo”).

11:00 Editura Corint Junior (stand propriu,

pav C1) — Clubul Aventură și mister – atelier de storytelling.

12:30

Editura Casa Radio (Clubul Bookfest junior, pav C1, balcon) — Lansarea audiobook-ului Aventurile lui Arik, de Ioana
Nicolaie, în lectura autoarei. Invitați: Ioana
Nicolaie, Alexandrina Halic, Alexandru Ciubotariu. Moderator: Daria Ghiu.

13:00 Curtea Veche Publishing (stand propriu, pav. C2) — Călătorie în lumea întrebă-

rilor fantastice: De ce zboară vrăjitoarele pe
cozi de mătură?, de Adina Rosetti, cu ilustrații de Cristiana Radu.

13:30

Editura Humanitas (stand propriu,
pav. C2) — Campionatul poveştilor, atelier
de povestit şi desenat, cu scriitoarea Ioana
Nicolaie.

13:30 Editura Nemira (stand propriu, pav.
C2) — Lectură din Frumoasa adormită și
fusul, de Neil Gaiman. Citesc Laura Câlțea
(coord. colecției) și Eli Bădică (Bookaholic).

15.00

Israel, țară invitată (standul Israel,
pav. C4) — Cei mai mici dintre cititori sunt
invitați să vizioneze filme de animație semnate de Rony Oren, unul dintre cei mai îndrăgiţi şi mai premiaţi animatori din lume.

În plus, cei mici sunt așteptați la standurile
editurilor cu o mulțime de surprize, dintre
care selectăm doar câteva. De exemplu, la
standul Editurii Nemira va fi pregătit Colțul de joacă NEMI, programat a fi inaugurat pe 1 iunie, la ora 13:30, Editura Pandora
M îi așteaptă pe micii cititori cu o tombolă
având ca premii ursuleți PanDA și pisicuțe
MOG, cărți Pandora M și invitații la piese
puse în scenă de actorii Teatrului Ion Creangă. Printre editurile care au anunțat reduceri
la cărțile pentru copii și care sunt partenere
ale programului Bookfest Junior, se numără
Humanitas, Curtea Veche Publishing, Editura Niculescu, Meteor Press, All, Rao, Editura
Arthur, Editura Trei, Nemira, Okian, Paralela 45, Corint Junior, Casa Radio, Pandora M
sau Editura Diana.

16:00 Curtea Veche Publishing (Cafeneau

Literară Bastion, pav C1, balcon) — Lansare
de carte și conferință de presă: În misiune cu
Marian. Eu nu-s pitic, am ghizodanul mare,
de Marian Godină. Invitat: Marian Godină.

17:00 Centrul Educațional și After-school

“Igloo” — (Clubul Bookfest Junior, pav C1,
balcon). Experimente ştiinţifice cu un strop
de magie.

18:00 Maya’s Amazing Bookland (clubul

Bookfest Junior, pav. C1, Balcon) — Pirații și
corectitudinea, atelier susținut de Delia Mihaela Răducă, psihoterapeut și reprezentant
Usborne.
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