O lectura vie
“Sunt o carte vie. Vrei sa ma citesti?”
Recunosc, e un titlu foarte inspirat. L-am citit pe un afis si mi-a atras atentia. Asa am
ajuns intr-o sambata dimineata la Centrul Cultural Reduta, acolo unde ma astepta o biblioteca
fascinanta, unica, vie! Erau acolo carti zambitoare, prietenoase, fericite, rabdatoare,
invingatoare, tolerante. Erau oameni din cele mai diverse domenii sociale, de la sportivi la gay,
de la afaceristi de success la adepti ai hranei vii, de la detinuti la muzicieni. Ma asteptau cu
bratele deschise gata sa-si dezvaluie pagina cu pagina provestea propriilor trairi, experiente,
succese sau esecuri. Am ramas o zi intreaga printre rafturile acestei biblioteci fascinante. Si a
fost prea putin…
Antreprenorul Bogdan
“La 12 ani faceam comert cu cei doi vecini de acasa. La 16 ani castigam mai bine decat
parintii mei la un loc. La 18 ani mi-am luat prima masina, la 21 de ani mi-am luat a doua
masina si primul angajat. La 23 de ani am castigat primul milion de euro. La 24 de ani aveam
10 angajati iar la 25 de ani am pierdut 90 la suta din tot ce aveam….”
Asa mi s-a prezentat cartea de antreprenoriat pe care am ales s-o citesc prima tocmai
pentru ca ma intriga denumirea – antreprenor! (google zice ca e ca un tip de agent economic
reprezentativ in economia de piata care adopta un comportament de esenta activa si novatoare,
specific sistemelor economice bazate pe concurenta, risc si initiativa privata). Definitia nu se
potrivea nicicum persoanei din fata mea – un slabanog cu ochelari si parul lung, genul hardrock,
despre care ulterior am aflat ca e pasionat de escalada....
Dupa ce m-a lasat o vreme s-o rasfoiesc, s-o intorc pe toate partile, s-o iscodesc,
„cartea” m-a intrebat ce vreau sa fac mai tarziu, in viata. I-am spus ca jurnalist. „De ce?”...
„Pai, pentru ca imi place...” „De ce?”... „Pai, pentru ca e interesant....” A repetat intrebarea ce
cel putin 5 ori. M-a facut sa inteleg ca argumentele mele nu sunt deloc convingatoare. M-a
facut sa inteleg ca nici eu nu sunt convinsa ca asta vreau si mi se potriveste.
Au urmat lecturi, cel putin la fel de interesante, cu Corporatistul Andrei (finantist intr-o
banca, maratonist si detinator de record mondial pentru 7 maratoane pe 7 continente),
Proprietara de ceainarie Anca (in casa careia gasim „ceaietcaetera”), Voluntarul international
Mireille, Jurnalistul Radu, Actorul Marius Cisar...
Am aflat astfel ca lumea e frumoasa pentru ca e diversa. Ca diferentele dintre noi nu
trebuie sa duca la discriminare, suspiciune sau respingere. Ca dialogul cu oameni care stiu sa fie
fericiti, toleranti si impliniti te ajuta sa fii fericit, tolerant si implinit.
Am inteles ca sunt inconjurata de carti vii. La randul meu, sunt o carte vie pentru altii. Nu ne
ramane decat sa ne deschidem larg copertile unii in fata celorlalti. Vom vedea cat suntem de
buni, interesanti si frumosi...
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