A doua lecție de literatură

15 martie 2022 a fost ziua în care doamna Doina Ruști ne-a predat o a doua lecție de
literatură, de data aceasta ca odinioară, în mod clasic.
A fost a doua întâlnire cu minunata scriitoare Doina Ruști, pe care am avut-o oaspete
și anul trecut, pe 30 octombrie 2020, într-o manieră atipică pe atunci, on-line, devenită
obișnuință în ultima perioadă.
Ne-am întors la buna tradiție a proiectului Lecții de viață cu această întâlnire în care
scriitoarea ne-a onorat și ne-a încântat deopotrivă, vorbindu-ne despre sine, despre
condiția de autor de literatură, despre cărțile și personajele pe care le-a creat, despre cele
câteva povestiri pentru copii și adolescenți publicate în volume colective, dar și în manualul
de limba și literatura română pentru clasa a VIII-a, despre copilărie și trecut, despre prezent
și despre planurile de viitor, dar și despre bucuria de a fi printre elevi, într-o școală și nu
într-una oarecare, ci chiar în școala în care cândva a predat Mircea Sântimbreanu.
La acest eveniment, membrilor Consiliului elevilor le-au fost alături doamnele
directoare Minodora Vișan și Victoria Păduraru, doamnele profesoare Marioara Chiriță,
Maria Oprea, Liliana Sima, Izabela Stan, Georgeta Danciu, Mihaela Prioteasa, Ștefania
Sincu, Mirela Lungu, Mariana Grasu, Mioara Vlad, Luminița Vîrșă, Diana Gheța, doamna
bibliotecară Lăcrămioara Dragu, domnul profesor Eugen Sima și mulți alți elevi sau foști
elevi, cu toții dornici să întâlnească o scriitoare în carne și oase.
Totodată, această întâlnire ne-a prilejuit și bucuria de a primi autografe pe cărțile
Doinei Ruști, mai cu seamă pe ultima apariție editorială semnată de scriitoare și publicată

de prestigioasa editură Litera în luna februarie a acestui an, Ciudățenii amoroase din
Bucureștiul fanariot.
Cu speranța că reverberațiile acestei întâlniri vor trezi în rândurile copiilor pasiunea
pentru lectură și cu promisiunea doamnei Ruști că va reveni printre noi, ne pregătim pentru
următoarea lecție dătătoare de învățături, căci aceasta ne este menirea.

