Prietena mea, cartea
Mă despart cu greu de copilărie, de lumea frumoasă a basmelor, de vremea în care mama
îmi citea cu glasul ei blând, seară de seară, poveşti cu zâne şi zmei.
Pe măsură ce cresc îmi dau seama tot mai mult că în sufletul meu de copil sălășluiesc
două mari iubiri: iubirea de mamă şi iubirea de carte. Amândouă cresc şi se dezvoltă în mine
luminându-mi mintea şi calea spre cunoaștere. Nici nu ştiu exact pe care am simţit-o întâi.
Mama îmi povesteşte că, atunci când eram mică, mică de tot, neavând o jucărie mi-a pus în
pătuţ o carte. O carte frumos colorată cu îngeri şi sfinţi care să mă lumineze şi să mă ocrotească.
Mai târziu, când mi-am desfăcut mânuţele, ea a devenit prietena mea, o răsfoiam mereu şi
adormeam cu ea în braţe.
Dacă mama reprezintă iubirea nesfârşită, căldura şi bunătatea, între copertele cărţilor
am descoperit cea mai de preţ comoară, care îmi sădeşte în minte şi în suflet lumina cunoaşterii.
Mai târziu, când am descifrat tainele alfabetului, bucuria întâlnirii cu diferite personaje
din poveşti a fost şi mai mare. Ele deveneau pentru mine reale, trăiam viaţa lor.
Prin intermediul cărţilor am reuşit să ajung în ţinuturile pline de farmec, pe care nu le
mai văzusem niciodată, am învăţat să deosebesc binele de rău, adevărul de minciună şi frumosul
de urât. La şcoală cartea m-a ajutat să fac cunoştinţă cu strămoşii şi înaintaşii: eroi şi martiri,
voievozi şi oameni vrednici, care m-au făcut să am curaj în viaţă.
Seară de seară nu pot să nu iau cartea şi să încep să citesc, cufundându-mă în tainele ei.
Mai am multe de descoperit şi de învăţat şi sunt convinsă că doar ea, cartea, prietena mea, mă
va ajuta să-mi potolesc setea de cunoaştere.
Ori de câte ori citesc nu pot să nu mă gândesc cu drag şi recunoștință la miile de scriitori,
mulțumindu-le că au existat și au creat, că m-au făcut părtașă lumii lor, făcându-mă să rostesc
alături de ei, „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris”.
Fie ca inspirația să nu mă ocolească și într-o bună zi să pot dărui și eu o părticică din
sufletul meu.

