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Книгата - шепа листове хартия, нацапани с черно мастило...- на пръв поглед. При последващ 
поглед - този, който има очи, ще може да види истинската ѝ стойност. 

  За да види магията на книгата, един човек  трябва да я погледне с душата си и едва 
тогава ще успее да вникне истински в нейните редове. Колко недооценена от много хора е 
книгата - онази, която ни дава знания, онази, която поне за малко, може да ни откъсне от 
реалността. Ето, това е нейната магия.  

  Книгите са прозорец към света, казват хората. Да! Те са прозорецът, който отваряме, 
за да поемем чистия въздух, който навлиза в гърдите ни и изпълва всяка част от тялото ни. 
Книгите са слънцето, без което земята ще бъде във вечна тъма.  

Всеки, усетил пулса на книгата, го слива със своя и когато стигне края ѝ, сякаш спира да 
диша. Да си представим, нуждаем се от преливане на кръв, за да живеем, трябват ни банки 
с кръв... Така е и с книгите, те са банките, които дават възможност на мозъка да се развива 
и оцелее. 

Всяка книга има своя различна история, но не всяка книга е способна да омагьоса сетивата 
на човека. Има такива книги, които толкова силно опияняват читателя, че той не може да се 
откъсне от тях, прелиства лист по лист, в захлас. Тези книги живеят дълго в душата на човек, 
говорят му дори. Оставят следа някои книги, оставят толкова дълбока следа, че човек 
трудно би могъл да я заличи.  

  Един съвет от мен. Подгответе приятна и уютна атмосфера за четене - седнете в тиха 
и спокойна стая, запалете няколко приятно ухаещи свещи, вземете любима книга в ръце и 
се потопете в нейните страници...  Усещате дълбоко в себе си аромата на хартията и 
мастилото, нали, сърцето ви започва да се вълнува, че ще бъде завладяно от поредната 
история. Всяка буква, всеки ред пали малка искра в душите. Ражда се надежда за ново 
вълшебство... Прочетохте книгата, ето, от малките искри, сега в душите имате огън. Надявам 
се, че сте успели да разгорите този пламък. 

  Не просто една история, книгите съдържат и много уроци в себе си. Книгите могат да 
бъдат наши пътеводители. Всеки може да извлече по някой ценен урок за себе си от 
книгата, която е в ръцете му. Но, за да го намерим, трябва да търсим не само с очите си, а 
със сърцето, душата и разума си.  „Няма такава книга, от която човек не би могъл да научи 
нещо“, казва Гьоте. Понякога просто една книга може да промени цялото ни същество, след 
това и съдбата ни, но, за да се случи това, трябва да усетим смисъла на книгата. 

Книгите са богатство! Ценете го! 

Селин Иляз, 10 б клас 
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