14

LECTURN

Anul V, nr. 1-4 (17-20), ianuarie-decembrie 2017

Cartea preferată a copilăriei
de Liana-Maria Gomboşiu

M

i-am petrecut copilăria într-o casă plină de
cărţi. Rafturile bibliotecilor se ridicau
până aproape de tavan. Cărţi erau stivuite
şi pe diverse mobile. Un tablou mare o reprezenta
pe mama citind.
u am avut nici fraţi, nici surori şi din anii
de dinainte de a merge la şcoală mi-a
rămas în memorie amintirea a nenumărate
zile ale căror dimineţi le-am petrecut singură în
casă aşteptând ca părinţii să se întoarcă de la lucru
şi să vină după-amiaza, când tatăl meu îmi citea
poveşti, tot felul de istorioare, uneori şi poezii.
Vocea lui era caldă, melodioasă, nuanţată şi orice
text rostit de el avea o culoare anume. Plăcerea de
a-l asculta era egalată de plăcerea trezită de ceea ce
îmi citea. Probabil fiindcă îmi plăcea atât de mult
să-i aud vocea, n-am încercat să învăţ singură să
citesc, nici să aflu de la alţii înţelesul literelor şi
aşezarea lor în cuvinte. Cititul mi s-a părut, în acei
primi ani, un privilegiu al celor mari la care aveam
să ajung mult mai târziu.
ram deja în clasa întâi şi Vântul prin sălcii a
fost printre ultimele cărţi pe care mi le-a
citit tata. Începând cu titlul, totul m-a
fascinat. În aşteptarea după-amiezelor când avea loc
lectura, ţineam în faţă volumul cu puţin mai mare
decât obişnuit şi priveam îndelung coperta galbenă
în mijlocul căreia era un desen cu negru. Deasupra
acestuia era numele autorului: Kenneth Grahame.
Sub desen erau patru rânduri:
Versiunea românească: Frida
Papadache
Prefaţă: Tudor Arghezi
Desene: Lena Constante
Coperta: Miţura Arghezi
şi jos de tot: Fundaţia Regele
Mihai I.
ata mi-a citit de la început
şi prefaţa (pentru cititorii
de-o şchioapă) şi paginile
traducătoarei. Nu era cartea unui
scriitor de profesie, ci aceea a
unui tată, funcţionar de bancă,
pentru băieţelul lui. În prefaţă,
Tudor Arghezi vorbea despre
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copiii lui iubiţi. Înainte de a afla despre ceea ce era
în carte m-a emoţionat dragostea cu care fusese
scrisă pentru un copil şi fusese oferită apoi tuturor
copiilor.
ram imediat după încheierea războiului şi în
mintea mea totul era imprecis, neconturat,
atât trecutul cât şi viitorul. Simţeam doar
tristeţea şi spaimele celor mari din jurul meu.
Atunci povestea despre animăluţele din apropierea
râului şi a celor din Pădurea Sălbatică, plină de
întâmplări senine sau năzdrăvane, îmi răscolea
simţăminte de mare gingăşie şi mă ţinea departe de
orice nelinişte.
lândul Sobol, poetul Şoarece de Apă,
înţeleptul Bursuc, vorbăreţul Lutru, şi, nu în
ultimul rând, neastâmpăratul Broscoi aveau
reşedinţe ca ale oamenilor, se purtau ca oamenii,
dar respectau şi eticheta animalelor, ceea ce îi făcea
diferiţi de noi, aveau însuşiri pentru care era cu
neputinţă să nu-i îndrăgeşti. Mai importantă însă
decât orice mi se părea lumea poetică în care se
mişcau acele animale mărunte, o lume în care
fiecare anotimp care cuprindea pământul, văzduhul
şi apa era descris cu mult farmec. Râul, câmpiile,
văile, verdeaţa, islazurile, stăvilarele, scorburile,
totul era nou şi cuceritor pentru copilul care eram la
acea vreme, captiv al unui oraş. Povestirea mă purta
în hoinăreli pe potecile umbrite vara sau mă făcea
să simt bucuria serilor în care animăluţele petreceau
în vizuinele călduţe, la adăpost de frigul iernii.
Păstram în memorie nenumărate
amănunte
despre
traiul
vieţuitoarelor mici din lungul
râului şi din pădure, despre
obiceiurile lor, despre copaci şi
flori,
despre
miresmele
câmpurilor. Capitol după capitol,
urmăream întâmplări care se
sfârşeau cu bine, aveau un tâlc
subliniat cu discreţie. Tot ce se
petrecea sub adierile vântului
care scutura crengile lungi ale
sălciilor era simplu, frumos,
liniştitor şi mă îndemna la visare.
N-aş fi vrut să părăsesc niciodată
o astfel de lume.
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