
                                                           Iubirea mea pentru cărți  

  

       În fiecare zi, văd în jurul meu persoane vorbind, mergând, plimbându-se, făcând tot felul 

de activități. Uitându-mă la ei, mă întreb adesea: „Oare lor le place să citească? Oare cum se 

simt ei când se întâlnesc cu emoționantele povestiri ale autorilor celebri?” Căci eu una, când 

sunt prinsă prin firele invizibile ale curiozității de o carte, nu mai am scăpare. 

    Am început să citesc  pe la vârsta de cinci ani, însă abia la șapte am luat o gură bună de 

poveste, adică am început să citesc des și din ce în ce mai bine. Vă spun drept, am devenit 

cam lacomă, dar nu regret acest lucru. 

     Prima călătorie cu trenul imaginației a fost în vagonul cărții „Matilda” de Roald Dahl. 

Atunci a fost momentul când am început să văd lumea din jurul meu ca mai mult decât un loc 

de joacă. Dintr-odată s-a mărit și a început să prindă noi sensuri, au apărut noi locuri de 

explorat. Lumea din mintea mea s-a schimbat și ea, crescând și primind noi locuitori, 

întregind armata ce protejează farmecul copilăriei, cea formată din minunatele amintiri ale 

acestei perioade de care încerc să mă țin cu toată forța, ca să nu plece, dar știu că la un 

moment dat va închide ușa după ea, și, oricât aș încerca să o mai deschid, va fi încuiată pentru 

totdeauna. 

    Văzând ce efect puternic au avut poveștile asupra mea, cum au ajuns să mă emoționeze și 

cum m-au schimbat și mi-au dat un nou gust al vieții, am căutat să iau și mai multe dintre 

aceste „dulciuri” ale imaginației. Pot spune că ele au devenit pasiunea mea, că ele sunt focul 

care arde în șemineul inimii mele. Pentru mine, cărțile au suflet, căci niciun lucru fără viață nu 

mi-ar putea da atâta iubire și înțelegere. Poate că ele mă fac, în ochii altora de vârsta mea, mai 

mult sau mai puțin ciudată, dar dacă acesta e prețul pentru o viață fericită, i-aș lăsa și restul 

vânzătoarei. 

   De accea, n-aș putea spune că nu mă încearcă un anumit sentiment de apărare când îi văd pe 

ceilalți spunând tot felul de lucruri rele tocmai despre cărțile mele preferate, despre prietenii 

mei cei mai buni! Ce mai oameni!  

      Dar se pare că așa e, nu toată lumea are să iubească aceeași poveste sau același personaj, 

până la urmă toți suntem diferiți. Însă daca ar fi să spun un lucru adevărat pentru toată lumea, 

acela este că fiecăruia îi este menită o poveste, un text, poate doar un fragment care să îl 

marcheze pe viață, care să se audă tare și clar chiar și în cele mai gălăgioase încăperi. 
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