Буквите – отвореният прозорец към затворения свят
Есе
Буквите! Те са нещо безценно. С тях се запознаваме още от малки.
Благодарение на буквите започваме да говорим, сливайки ги в думички. Без
букви не можем да четем, не можем и да пишем. Не можем да
съществуваме, защото какво е живот, лишен от писменост?!
Без букви сме нищо. Те са нашата писменост, част от историята на
народа ни, история, с която трябва да се гордеем.
Буквите ни отварят прозорчета и врати към големия свят, към големите
надежди. Те не са просто едни чертички, те са нещо изключително
важно за живота на всеки един човек.
Да можеш да пишеш, да можеш да четеш е нещо, което ти дава толкова
различни възможности за живота, отваря ти прозореца към светло и
красиво бъдеще. Живот, който ти сам създаваш.
Някой ще се запита как точно буквите отварят прозорци?! От чертички
те се превръщат в писмени знаци, а както всички знаем - буквата е
писмен белег на звука. И така звуците оживяват под формата на букви, а
те, от своя страна, се сливат в думички. Започва една весела игра на
писмеността.
Самите букви ти дават възможност да се развиваш и да учиш повече и
повече. Всяка книга е прозорец към нов, непознат свят. Прелиствайки
страниците й, въображението на човек се развихря и прочетеното
изведнъж оживява. Затова можем да кажем, че изборът на книги
показва какви сме като хора, като личности. Изборът на четиво
разкрива дори какви приоритети имаме.
Буквите съществуват от векове и със сигурност ще пребъдат. Може би
тук е мястото да благодарим на светите братя Кирил и Методий, които
ни завещаха азбука, благодарение на която днес сме грамотни и можем
да пишем и четем.
Ако имаш знания и си грамотен, то ти имаш всичко. Можеш да отвориш
прозорци към непознати светове, за които преди само си мечтал. Буквите
могат да ни помогнат да сбъднем мечтите си. Неслучайно народът е
казал: „Знанието е сила!“. Тази сила се крие в буквите – мощното
оръжие, с което можем да постигнем много.

Те ни дават възможността да излезем от прозорчето и да отворим този
затворен свят. А светът е затворен, защото още не сме открили какви
възможности ни дава писмеността. Тя прави връзката между отделните
народи жива. Езикът е ключът към затворените врати, а буквите
отварят прозорците.
Денят на славянската писменост е празник, който ни дава повод да се
гордеем и с високо вдигнати глави да кажем: „И ний сме дали нещо на
света – азбуката!“. Аз само мога да добавя – използвайте буквите и
писмеността и ще се озовете в един красив свят и със сигурност няма да
съжалявате, че сте попаднали в него!
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