Filele sufletului
Cartea…un izvor de bucurii, un obiect fermecat.
Alături de ea, cartea, trăim și retrăim senzațiile frumoase, întâmplările miraculoase.
În sufletul meu de copil sălășluiesc două mari iubiri: iubirea de mamă și iubirea de carte. Dacă
mama reprezintă iubirea nesfârșită, căldura și bunătatea, între coperțile cărților am descoperit cea mai
de preț comoară, care sădește în mine și în suflet lumina cunoașterii.
Am făcut cunoștință cu cărțile încă din primii ani ai copilăriei mele, atunci când mama cu glas
suav mă purta în lumea minunată a basmelor și a poeziilor. Dintre copertele acestora, se iveau seară de
seară prinți, prințese și zâne bune cu chip de îngeri. Mai târziu, când ajutată de doamna învățătoare am
descifrat tainele alfabetului, bucuria întâlnirii cu personajele din povestiri a fost și mai mare.
De aici a izvorât totul. De la un lucru mic și neînsemnat la ceva nemaipomenit, care cu greu ar
poate fi descris în cuvinte.
De la o simplă carte se ajunge la marile biblioteci. Biblioteca însemnă pentru mine, aceea lume
fermecată unde poți să descoperi secretele cărților, unde poți să visezi încontinuu la peripețiile
personajelor, la universul minunat unde ajung citind și citind.
Aș vrea să vă destăinui un secret: secretul cititului. Cu cât citești mai mult cu atât te
îndrăgostești mai repede de carte și cu atât mai greu te desparți de ea. Atunci când realitatea din jurul
nostru este prea dură și totul e negru, atunci când crezi că nu mai ai scăpare, de undeva din întuneric
strălucește ceva. Este o călăuză, călăuza imaginației, a gândului, este călăuza inimii. Cu puteri uriașe ne
acoperă cu un scut, un scut din pagini și cuvinte, din sentimente și emoții, din aventură și iubire, din
suflet și dăruire. Când trebuie să ieșim afară, vom scoate doar degetul mic de la mâna dreaptă, fiindcă
astfel riscăm să pierdem tot, să ieșim cu totul în realitate.
Atunci când citesc, sufletul meu zboară într-un univers paralel, unde totul este posibil. Fără
ziduri și restricții, pot să explorez alături de Cireșari, să fac ocolul Pământului în optzeci de zile, să
traversez mările și oceanele alături de echipajul Speranței, să zbor cu prietenii prin Suedia, să mă
ascund într-o scorbură de copac, să trăiesc aventuri alături de Zeii Olimpului și să câștig Trimagiciada
alături de Harry Potter. Tot ce nici nu îmi închipui că aș putea face în viața reală, tot ce nu este posibil
se poate întâmpla cu ajutorul imaginației și a cărților. Mă simt o pasăre zburătoare, care a zburat
dincolo de granițele adevărului, ducând în cioc mesajul: totul este posibil. În sufletul meu simt că pot să
descopăr mai mult decât mintea omului poate gândi. Am reușit să ajung prin intermediul cărților în
ținuturi pline de farmec, pe care nu le mai văzusem niciodată, în lumea minunată a celor care nu
cuvântă, am învățat să deosebesc binele de rău, adevărul de minciună, frumosul de urât.

Cu timpul am făcut cunoștință cu strămoșii noștri, cu toți voievozii și eroii care s-au jertfit din
dragoste pentru acest pământ.
Ori de câte ori timpul mi-e prieten iau cartea și încep să citesc cufundându-mă în tainele ei. Mai
am atâtea de descoperit și de învățat și sunt convinsă că doar ea, cartea mă va ajuta să-mi potolesc
această sete a cunoașterii.
Cu greu îmi găsesc cuvinte de mulțumire pentru miile de scriitori și pentru toți oamenii care
prin truda și dragostea lor au făcut ca aceste cărți să ajungă în mâinile noastre.
Aș vrea să fiu eu, una dintre acești oameni care aduc în rândul copiilor și adulților o oază de
liniște și de bucurie.
Ar fi extraordinar să pot, nu doar să citesc și să fac parte din poveste ci să creez povestea
împletind firul magic de cuvinte.
Lăsați telefoanele și acordați cărții măcar un minut. I-ar fi destul să își poată spune o mică parte
din secretul pe care îl păstrează în adâncul filelor sale. Privește în zare și vei vedea un nou început, întro lume în care cartea reprezintă viitorul, prezentul si trecutul.
Copile, visează!

