O CĂLĂTORIE “DE SUFLET”

Încâ de când eram mic, îmi plăcea să citesc. Pot spune că am învățat tainele literelor
încă dinainte de a merge la școală. Îmi plac cărțile. În paginile lor găsesc personaje
excepționale alături de care trăiesc și cu care împărtășesc emoții și aventuri fantastice.
În sufletul meu, am înălțat, cu fiecare carte citită o adevărată bibliotecă. Biblioteca
mea este o oază de liniște și relaxare, iar pe rafturile ei sunt așezate frumos toate cărțile citite,
toate trăirile și emoțiile mele. În biblioteca din sufletul meu se perindă personajele cărților
citite, dar și amintirile mele. Aici poți să-l vezi pe D’Artagnan luptând alături de cei trei
mușchetari și salvând-o pe regina Franței. Puțin mai încolo îi vezi pe Filemon și Baucis.
Acești doi bătrâni i-au primit în casa lor săracă pe Zeus și Hermes care erau deghizați în
săraci. Zeii i-au răsplătit pentru gestul lor, permițându-le să moară împreună transformându-l
pe Filemon într-un mândru stejar, iar pe Baucis într-un tei subțire și alb. La secțiunea
„Aventuri” din biblioteca sufletului meu îi întâlnești pe: Prințul Caspian, Marele Rege Peter,
Regina Susan, Regele Edmund, Regina Lucy, șoricelul Reepicheep și pe Lordul Miraz
împreună cu ceilalți locuitori ai Narniei. Pe un raft pinguinii domnului Popper se dau pe
gheață încercând să-l facă pe ursulețul Paddington să se joace cu ei. Tot la secțiunea
„Aventuri” găsim momentul în care Harry Potter îl învinge pe Voldemort. Într-un colț mai
retras Romeo îi face o declarație de dragoste Julietei.
În cel de-al doilea dulap al bibliotecii sufletului meu, mi-am aranjat toate amintirile
legate de locurile pe care le-am vizitat. Aici poți vizita într-o clipă stadionul Camp Nou din
Barcelona după care să te trezești pe malurile Senei, în fața catedralei Notre-Dame din Paris.
Din minunatele grădini ale Versailles vei ajunge direct în fața figurilor de ceară de la muzeul
Madame Tussauds din Londra. De la arșița de pe Acropole e doar un pas până la Mica Sirenă
sau la castelul lui Hamlet din friguroasa Danemarca. Dacă te-ai săturat de vizitat muzeele din
Europa și vrei să te relaxezi ai de ales între a te juca cu piese LEGO în Germania sau să te dai
pe Roller Coaster la Europa Park. Dacă poți merge mai departe prin biblioteca sufletului meu
vei fi fascinat de Domul din Florența, Catredala din Strasbourg sau de Cetatea din
Luxemburg. Dacă îți place sportul pe un raft al bibliotecii mele regăsești, frumos aranjate
între coperți colorate, meciurile României cu Muntenegru și Danemarca din preliminarile
Campionatului Mondial de fotbal. Dintre coperțile aurii ale următoarei cărți se aude Imnul
României pentru echipa feminină de tenis de masă care a câștigat titlul european. Cine are
curiozitatea să deschidă următoarea carte de pe acest raft mă va auzi cântând „Hala Madrid!”,
pe Santiago Bernabeu, la meciul dintre Real Madrid și Borussia Dortmund din Liga
Campionilor.

La secțiunea „Familie” găsești cărți cu poze, dar și amintiri de neuitat împreună cu:
mama mea, tatăl meu, fratele meu, bunicii mei, străbunica mea, unchii și mătușele mele și
verișorii mei.
Biblioteca sufletului meu este ca o carte fără sfârșit, cu pagini ce urmează a fi scrise,
cu rafturi care vor fi umplute de cărțile și de aventurile fantastice pe care le voi trăi. Peste
cărțile din sufletul meu nu se va așterne niciodată praful.

