Cum am devenit cititor

Numele meu este Daria, am zece ani și sunt elevă în clasa a IV-a B. Eu am o pasiune foarte
mare pentru citit și merg zilnic la bibliotecă pentru a citi cărțile minunate pe care le găsesc acolo.
Datorită mamei mele care m-a dus la bibliotecă pentru prima oară, eu am descoperit ce înseamnă
cuvântul frumos și plin de pasiune, „bibliotecă”. La prima mea vizită am rămas uimită de
numeroasele cărți pe care le-am văzut frumos așezate pe rafturi. Erau atît de multe cărți încât nu
știai pe care s-o alegi. Aș fi vrut să le răsfoiesc pe toate deodată. În vreme ce mama vorbea cu
doamna bibliotecară, eu mi-am ales o carte pe care am împrumutat-o acasă. Se numea „Povești de
noapte bună” și avea o copertă albastră cu personaje din desene animate. Aceasta a fost prima mea
carte de pe fișa de cititor. De atunci am împrumutat o mulțime de cărți interesante.
Când vin de la școală, trec pe la bibliotecă împreună cu prietena mea Timeea ca să citim și
să împrumutăm cărți minunate. Noi două stăm cuminți și o așteptăm pe doamna bibliotecară să
vină și să ne dea cărți.
Mie îmi plac foarte mult cărțile cu prinți și prințese, aventură, haz și poveștile pentru copii.
Atât de mult îmi place să mă duc la bibliotecă și să citesc încât de multe ori pierd noțiunea timpului
stând și uitându-mă printre cărți.
Părinții mei sunt foarte mulțumiți și mândri de mine și pe viitor voi încerca să scriu povești
pentru copii deoarece îmi place să mă joc cu cuvintele.
Datorită cititului mi-am dezvoltat foarte mult vocabularul, mă exprim mai bine la școală și
mă descurc foarte bine la teme. Nouă ne place să mergem și să ne facem temele la bibliotecă
deoarece este multă liniște și ne putem concentra.
Visul meu este acela ca atunci când voi fi mare, să scriu o carte de povești pentru copii.
Mi-ar plăcea să fie o carte cu copertă mov, deoarece fetele de vârsta mea adoră movul. Bineînțeles
că cel mai important este conținutul, dar și coperta este importantă și trebuie să fie foarte atractivă.
Pe copertă ar putea fi o imagine cu un copil care citește și un proverb care mie îmi place foarte
mult: „Cartea este izvor de înțelepciune.” Mi-aș dori ca această carte să ajungă pe rafturile
bibliotecii iar copiii care o vor citi să trăiască momentele pe care le trăiesc eu acum.
Până când visul meu se va împlini, va trebui să mai citesc multe cărți, fiindcă din fiecare
carte putem învăța câte ceva și putem trăi în altă lume, alături de personajele din cărți.
De aceea îmi place mie atât de mult să merg în acest loc magic numit bibliotecă, locul în
care mi-am descoperit pasiunea pentru citit și unde am descoperit atâtea lucruri minunate.
Îi voi îndemna și pe colegii mei să facă același lucru, adică să devină și ei cititori.

