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Stimate protagonistule,
Mă bucur enorm de mult că am ocazia de a-ţi trimite o scrisoare. Am citit cu mult drag “Romanul
adolescentului miop” şi am rămas plăcut impresionată de lucrurile dezvăluite în acest frumos
roman. Te respect enorm de mult prin faptul că puţini tineri doresc să-şi deschidã sufletul în faţa
atâtor cititori. Felul tãu de a fi şi timiditatea sunt regãsite la toţi adolescentii, printre care mă
număr şi eu. Eu nu te consider o persoană ciudată, ci doar un tânăr care a trecut prin greutăţile
vieţii încă de mic.
Eu te inţeleg şi cred că inima ta îndurerată şi veştejită de supărările vieţii a suportat destule şi a
trecut prin etapele dificile pe care un tânăr nu ar fi trebuit să le întâmpine. Aş vrea din tot sufletul
să citesc la fel de mult ca tine, să descopăr universul cărţilor. Cred că puţini adolescenţi se
preocupă de citit. Îmi pare rău că ai rămas corigent la cele două materii, dar consider că ar fi
trebuit să oferi mai multă atenţie şcolii. Chiar dacă eşti pasionat de citit, sunt şi alte lucruri
importante de rezolvat pe care nu le poţi lăsa baltă.
Apreciez enorm de mult faptul că ai iniţiativă, obţii mereu ceea ce vrei şi nu te laşi condus de
nimeni. Aş fi vrut să cunosc faimoasa mansardă, locul amintirilor tale, locul în care ai citit în
fiecare clipă a vieţii tale. Îmi place că eşti o persoană sociabilă şi te intregrezi repede în grupuri
sau societăţi, cum ar fi “Muza”.
Singurul lucru care nu mi-a plăcut în viaţa ta este acela că renunţi foarte greu la complexele
tale. Nu ar trebui să asculţi de cei din jur. Realizează-ţi visele, zâmbeşte când vrei să plângi,
înfruntă problemele cu fruntea sus şi nu regreta nimic care te face să zâmbeşti. Sunt mândră de
tine prin faptul că le-ai dovedit prietenilor tăi că poţi face faţă acelei sâmbete romantice, care nu
a fost deloc aşa cum ţi-ai imaginat-o.
Sunt fericită că am citit şi am aflat multe despre viaţa ta, în care m-am regăsit. Aş fi vrut să ne
cunoaştem, să depănăm amintiri din viaţa fiecăruia şi să legăm o prietenie.
Cu mult respect şi o îmbrăţişare,
Mărioara Vancea
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Autor: Mărioara Vancea, elevă în clasa a IX-a E, profil filologie , la Liceul Teoretic
“Bogdan-Vodă”, Vişeu de Sus Elevii si studentii interesati sa-si trimita materialele
pentru aceasta rubrica o pot face pe adresa de e-mail: contact@sighet-online.ro
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