
Cu borcanul de zombi pe la sate
inteleg ca papusile, masinutele, haladuitul pe camp ori pe dealuri, cataratul in copaci ori chiar "pac-pac
"-ul nu mai sunt "cool " nici pe la sate. Nu mai vorbim de puturosul obicei al cititului de carti, uneori
chiar peste varsta admisa, ele cartile. Asa ca trebuia sa se faca ceva pentru ca valorile copilariei de la sate
sa reinvie. Cumva. Şi ce ar fi ca acesti pui de daci si de romani din mediul rural sa fie ajutati sa puna
mana pe carte? Pe una horror daca se poate, cu zombi si monstri si alte bidiganii. A, nu stiti despre ce e
vorba? Despre transformarea, la Marpod, a Borcanului cu dulceata de povesti in Borcanul cu povesti de
groaza. Exact ceea ce are nevoie un copil de la sate, ce sa spun... in ce consta paranghe..., pardon,
evenimentul cultural educativ? in lecturi dintr-un autor american de povesti horror pentru copii, pe nume
R.L. Stine. Povesti pe care le citesc copiii, la lumina felinarelor, noaptea intre orele 22 si 24. Daca se
poate, pentru coloratura si pentru a intra in pielea personajelor, se pot aduce o masca, un costum sau o
lanterna. In-cre-di-bil, doamnelor si domnilor. Şi felicitari organizatorilor, vai, dar cum de v-a venit o
asemenea idee geniala? Sau v-au soptit-o "spiridusii de pe Valea Hartibaciului "?
  
  Nu sunt impotriva delectarii copiilor, mai ales de la sate, cu lecturi sau cu provocarea de a-i determina
pe ei sa scrie ceva. Nu am nimic nici cu Borcanul acela cu dulceata de povesti, chit ca titlul e siropos si
pueril si nepotrivit cu mentalitatea actuala a tinerilor, chiar "de pe sate " fiind. Dar sa oferi horror pe pita,
si noaptea, unor copii, ("chiar de pe sate ", uite, ma repet), deja mi se pare o chestie cam sarita de pe
sinele mocanitei. Eu zic ca horrorul este digerabil doar de la o anumita varsta incolo, si asta dupa alte
lecturi, mai de om normal, cu toate taglele pe casa. 
  
  Cine garanteaza ca dupa o sesiune in care demonstrezi "cat de inspaimantat e`ti de mon`tri, zombi `i alte
fiine ale intunericului? ", sau ba, nu te apuci si tu sa faci pe zombiul fata de aia mai mici, speriindu-i la
fiecare zece metri, de raman saracii cu traume psihice? 
  
  La fel, sunt curios cum se sta cu cititul cartilor normale in randul copiilor de la Marpod, cu limba
romana scris-citit, cu cunoasterea istoriei si traditiilor locale (chiar si horror, stiti, cotoroante, moroi,
strigoi, maiestre, pricolici)? Banuiesc ca de la FB (Foarte Bine) in sus, daca ne permitem sa lecturam
grozavenii. Chiar ne vine sa dam o tura pe acolo, sa vedem cum stau lucrurile (da' nu spunem cand!). Ce
ar mai urma? "Fascinanta lume a ucigasilor in serie? ", "Borcanul cu povestile din razboi ale lui Porta si
Micutul "?, Hai ca am si eu idei, nu? Acum serios: manifestarea asta horroro-bibliotecareasca mi se pare
nu numai deplasata, dar si nociva moral, mai ales ca satul hartibacean are nevoie de altceva, poate chiar
de cultura adevarata.
  
  As avea o rugaminte. Ca cineva sa imi confirme ca zombareala asta de la Marpod e doar o scapare
tehnica de moment, ca inca nu accept ideea ca o institutie ca Biblioteca Judeteana ASTRA, pe care o
iubesc si o respect, sa fi dat OK la lecturi de groaza, noaptea, pe la sate. Sau eventual sa mi se explice, ca
la un prost, cat de mare impact moral-cultural pozitiv e chestia asta si cu cat si cum va ajuta pe viitor
Marpodul. Apropo, seria aia ridicata in slavi de organizatorii borcanului astuia, numita "Goosebumps "
este pe lista cartilor interzise pentru copii (anii 2000-2009) realizata de Asociatia Americana a
Bibliotecilor (ALA) ca fiind prea inspaimantatoare pentru copii si pentru tratarea de teme frizand
ocultismul sau chiar satanismul. Deci...

Cuvinte cheie: marpod  buia  valea  noaptea  valea hartibaciului  apus  despre  ans  biblioteca judeteana
astra  bac  papusi  ducati  uta  toro  tes  provocare  saraci  event  traditii  cani  che  coli  fir  bare  psi  art
emo  romana
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