Jack și Fred

A fost odată un blăiețel pe nume Jack, foarte cuminte și care iubea lectura, și un altul pe nume
Fred, căruia nu-i plăcea deloc să citească. Intr-o zi, când Fred l-a văzut pe Jack citind i-a spus:
-De ce citesti? Nu mai bine te joci cu kendama?
-De ce să nu o fac?! Citind o carte ai ocazia să te dezvolți, să afli lucruri noi…
-Adică? Te face mai puternic, mai înalt?
-Nu! Te ajută să ” te umpli” de cunoștințe?
-Atunci vreau să citesc și eu o carte! De unde pot lua una?
-Poți să împrumuți de la biblioteca școlii.
Fred a plecat spre bibliotecă. I-a plăcut foarte mult să stea printre atâtea cărți. A luat cu împrumut
un volum de poezii și citea câte puțin, la început mai des, apoi mai rar. Apoi….a uitat de carte. Intro dimineață, trecând pe lângă bibliotecă, intră cu gândul să mai împrumute ceva. Doamna
bibliotecară i-a amintit însă că trebuie să returneze cartea de dinainte pentru a putea împrumuta alta.
Fred nu știa unde a pus-o, se gândea că a pierdut-o. Așa că a fost nevoit să o plătească. Avea la el
banii dați de tatăl său pentru a-și cumpăra o minge nouă. S-a întristat că a trebuit să-i dea. Și-a spus
că nu va mai citi niciodată.
Când a intrat în clasă, Jack a observat că Fred stătea supărat în banca lui. L-a întrebat care este
motivul, iar acesta i-a povestit pățania.
Jack a căzut pe gânduri câteva secunde apoi a spus:
-Privește această carte, Fred!
-Oh, este doar o carte obișnuită! spuse Fred necăjit.
Daaa, așa părea, o carte obișnuită….Dar când Jack i-a citit titlul invers s-a deschis un portal către
lumea de basm. Cei doi copii s-au grăbit să treacă. Acolo au întâlnit o zână.
-Bun venit în lumea Cărții de Povești! Eu sunt zâna ursitoare și vă voi ghida.
-Noi vrem doar să ne uităm puțin, apoi să ne întoarcem acasă! au spus cu neîncredere băieții. Tu,
cu vraja ta, ne poți teleporta înapoi în locul de unde venim?
-Eu nu, dar vrăjitorul din Oz da! Trebuie să traversați tot tărâmul de poveste pentru a-l întâlni.
Cei doi s-au luptat cu 13 goblini furioși. A fost nevoie să-și amintească rapid tot ce învățaseră la
cursul de karate ca să-i poată învinge și să plece mai departe. Noroc că Fred avea centura maro! A
fost prima lui victorie adevărată!
Au ajuns apoi în Pădurea Copacilor Vorbitori.
-PLEEECAAAATI! PLEEECAAATI! foșneau copacii.
Jack, care cunoaștea puțin limbajul naturii dintr-o enciclopedie, i-a făcut semn lui Fred să se
grăbească. Tocmai atunci în spatele lor a apărut un monstru și băieții au rupt-o la fugă.
Au trecut prin multe peripeții până ce, într-un final, au ajuns acasă. Fred a remarcat însă cât de
minunată e lumea cărților și regreta că nu citise până acum mai mult. A luat o hotărâre de față cu
prietenul său:
-De acum încolo voi citi mai multe cărți! Azi o poveste, mâine un capitol dintr-o enciclopedie, iar
poimâine poate un roman. Abia aștept să pun kendama la o parte și să mai și citesc!
- Mă bucur că aventura noastră te-a ajutat! Să te ții de cuvânt!
Nu a uitat nici de celelalte activități: teme, cursurile de karate, antrenamentele de fotbal. Își asculta
părinții tot mai mult și a devenit mai atent, mai prietenos.
Într-o zi, pe când mama lui Fred s-a supărat pe acesta că făcuse o boacănă, i-a spus să-și strângă
prin camera. A ajuns și la biblioteca lui cea mică, plină de jucării și a găsit cartea cu poezii pe care
a uitat-o acasă mai demult. Era fericit ca o avea!
În fiecare călătorie pe care o făcea cu familia trecea și pe la librării, biblioteci…Chiar și la
biserică a găsit cărți interesante, cărți care l-au ajutat să înțeleagă că fără Dumnezeu nu putem face

nimic. A rămas prieten pe viață cu Jack, iar de atunci Jack nu a mai fost singurul care citea în
pauzele dintre lecții.
-Îți mulțumesc pentru tot, Jack!
-Cu mare plăcere! Eu vreau doar să fac lumea un loc mai bun. Să îi ajuți și tu pe cei cărora nu le
place să citească! Poate și ei vor descoperi comori în sufletele lor!
Fred se gândea că poate Jack e un înger. Nu întâmplător l-a cunoscut! Dar, orice ar fi, l-a ajutat să
ajungă și el la concluzia că: “Doar cine are carte, are parte!”.

