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Antologia de faţă combină atractivitatea şi suspansul unor
fragmente de neocolit în formaţia culturală a unui tânăr cu
sensuri umane esenţiale. Prin faptul că majoritatea autorilor
sunt de primă mână, lipseşte nesuferitul didacticism, dar
apare tot mai mult umorul, cu fineţea ironiei unor maeştri ca
Mark Twain.

Literatura selectată oferă părinţilor şi profesorilor o exce-
lentă ocazie de a stârni plăcerea lecturii la vârsta la care se
poate face trecerea de la textele copilăreşti la literatura im-
portantă.

Sumarul echilibrat între clasici şi moderni, între realism şi
fantastic, poezie şi proză dă unui cititor ce se pregăteşte să
iasă din ciclul primar o lectură variată, atractivă, solicitantă în
sensul constructiv, fără a fi una dificilă.

Horia Gârbea

Chemarea către lumea cărţilor nu vine doar dinăuntru, ci
deseori din afară, fiind generată şi urmărită de şcoală, de fami -
lie. Mai târziu, devine o parte din viaţa noastră. Adresându-se
îndeosebi elevilor aflaţi în perioada achiziţiilor fundamentale,
textele din prezenta antologie au fost selectate urmărindu-se
nivelul de accesibilitate. Au fost alese texte care sunt uşor de
abordat în cadrul activităţii didactice, generatoare de interes
pentru cunoaştere şi de gust pentru lectură.

Prezentarea textelor într-o succesiune preponderent
cronologică, în funcţie de anul naşterii autorilor şi de mo-
mentul publicării scrierilor selectate, contribuie la formarea
unei imagini de ansamblu asupra evoluţiei literaturii.
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CHARLES PERRAULT
(1628–1703)

C u siguran]\ v\ sunt foarte cunoscute personajele Motanul
înc\l]at, Cenu[\reasa, Scufi]a Ro[ie, Uria[ul Periferi -

gerile rimini. Aces tea au fost create de scriitorul francez Charles
Perrault, autor al unor interesante texte pentru copii, adunate în
volumul Pove[ti sau basme din trecut (1697).

Prin inteligen]\ [i prezen]\ de spirit, prin puterea exemplului,
fiecare dintre aceste personaje înving piedicile care li se ivesc `n
cale. Motanul înc\l]at î[i ajut\ st\pânul, fiul cel mic al unui morar,
s\ ajung\ Marchiz de Carabas, Cenu[\reasa se m\rit\ cu fiul
regelui, iar Dege]el î[i ajut\ fra]ii s\ scape de c\pc\un.
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Afost odat\ un nobil cavaler c\ruia îi murise so]ia. Se
c\s\tori pentru a doua oar\, dar d\du de una dintre

cele mai trufa[e femei care s-au pomenit vreodat\. Avea dou\
fiice din prima ei c\s\torie, care îi sem\nau la chip [i la fire ca
dou\ pic\turi de ap\. Cavalerul avea [i el, din prima lui c\s\ to -
rie, o fat\ care era de o blânde]e [i de o dr\g\l\[enie rar\.

Aceste însu[iri le mo[tenise de la mama ei, care fusese cea
mai bun\ fiin]\ din câte s-au v\zut.

Nici nu se ispr\vise înc\ bine osp\]ul de nunt\, când mama
cea vitreg\ începu s\-[i arate col]ii. C\ci nu putea suferi însu -
[i rile fetei vitrege, care scoteau [i mai mult la iveal\ proas tele
deprinderi ale fiicelor sale.

De aceea, începu a-i pune în cârc\ cele mai grele treburi ale
gospod\riei: trebuia s\ spele vasele [i rufele, s\ frece scându ri le
în odaia ei [i a fiicelor, iar de dormit, dormea într-o c\ m\ ru]\ din
podul casei, pe o saltea de paie, în timp ce fetele ei locuiau în
camere mari, cu pere]ii împodobi]i cu oglinzi, în care te pu teai
vedea din cap pân\-n picioare, [i în paturile cele mai bune.

Biata fat\ le îndura pe toate în t\cere, f\r\ s\ se plâng\ tat\ lui
ei, care, desigur, n-ar fi crezut-o, ba chiar ar fi oc\rât-o, fiind cu
totul [i cu totul în puterea so]iei de-a doua.

Când î[i sfâr[ea munca ei grea, fata se retr\gea undeva în
col ]ul vetrei [i se a[eza pe cenu[a c\ldu]\. De aceea, to]i ai casei
o numir\ „Cenu[\reasa”.

Dar cu toate c\ purta ve[minte ponosite, Cenu[\reasa era
mult mai frumoas\ decât surorile ei, iar ele erau împodobite în
m\t\suri [i cu mantii de pre].

Se întâmpl\ tocmai atunci ca fiul regelui acelui ]inut s\ dea
un bal, la care s\ fie poftit\ lumea cea mai aleas\. Bineîn]eles

CENUŞĂREASA
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c\ fur\ poftite [i cele dou\ surori vitrege ale Cenu[\resei,
c\ci [i ele f\ceau parte din lumea aleas\. Erau deci foarte
ocupate cu preg\tirile g\telilor. C\utau piept\n\tura

care s\ le stea cât mai bine, podoa bele

cu care s\ ia ochii prin]ului, dup\
cum spuneau mereu. Acum,
Cenu[\reasa nu-[i mai vedea capul
de treburi. Trebuia s\ le scro beasc\
man[etele, s\ le calce rochiile, 
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s\ le lustru iasc\ pantofii, iar în cas\ nu se mai vorbea despre
altceva decât despre felul cum se vor îmbr\ca [i cum î[i vor
împodobi piept\n\turile cu panglici [i flori.

— Eu, zise cea mai mare dintre surori, îmi voi pune rochia
cea de catifea ro[ie, cu garnitur\ de blan\ alb\.

— Iar eu, zise cea mai mic\, voi purta rochia mea alb\ de bal,
mantia cu flori brodate în fir de aur [i coroni]a cu dia mante,
care-i va orbi pe to]i cu sclipirile ei.

Când toate fur\ puse la cale, trimiser\ dup\ cea mai bun\
dintre coafeze, pentru a le piept\na p\rul dup\ ultima mod\ a
timpului. Când fur\ aproape gata de plecare, o chemar\ pe Cenu-
[\ reasa s\ le spun\ cum le st\teau g\telile, c\ci [tiau c\ ea se
pricepe foarte bine la toate.

Ea nu numai c\ le sf\tui cum s\ se g\teasc\, dar se [i apuc\
s\ le pieptene cu mâna ei, [i cele dou\ fete primir\ toate acestea
cu bucurie, dar nu le l\s\ inima s\ nu o umileasc\ [i, în timp ce
le piept\na, o întrebar\:

— Ia spune, Cenu[\reaso, nu ]i-ar pl\cea s\ mergi [i tu la bal?
— Vai, domni[oarelor, v\ bate]i  joc de mine? r\spunse ea.

Numai asta îmi lipse[te! Nu e locul meu acolo. Doar e un bal
numai pentru lume aleas\.

— Ai dreptate! Ce-ar mai râde lumea dac\ ar vedea o cenu -
[\ reas\... la bal...

La aceast\ nou\ batjocur\, oricare în locul ei ar fi c\utat s\
le pieptene cât mai prost, dar Cenu[\reasa avea un suflet atât de
bun, încât î[i d\du toat\ osteneala ca surorile ei vitrege s\ fie cât
mai bine piept\nate [i îmbr\cate. De dou\ zile, cele dou\ fete nu
luaser\ în gur\ nicio îmbuc\tur\, atât erau de tulburate [i de pline
de bucurie. Rupser\ peste o duzin\ de [ireturi de cor sete, într-atât
se strânser\, pentru a avea mijlocul cât mai sub ]ire. {i cât era ziua
de mare, nu f\ceau altceva decât s\ se priveasc\ în oglind\.

Iat\ c\ sosi, în sfâr[it, [i ziua fericit\ a balului, când cele
dou\ surori vitrege ale Cenu[\resei plecar\.

Ea le urm\ri cu privirea pân\ ce le pierdu din ochi [i pân\
ce... îi d\dur\ lacrimile.
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