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Título: A influência da literatura na minha vida

Eu procurava por um lugar onde toda a utopia imaginável seria

possível, no qual todos os atributos um dia já cobiçados por mim, seriam

finalmente alcançados, almejava uma terra sem limites. Sinto que

procurava pela literatura, um mundo composto por palavras, textos e

imagens; no qual toda a agrura presente na realidade seria esquecida.

Foi assim que encontrei a literatura, um mundo em que cada vez que

abria um livro explorava um lugar diferente.

Fui apresentado a heróis, deuses, magos, bruxos e monstros, que

me ensinaram a encarar e superar as desavenças e dificuldades do

mundo real, que me ensinaram a pensar e agir de forma revolucionária

e atingir a evolução, e estão sempre alimentando e inspirando minha

alma.

"As ocasiões levam às revoluções", disse Machado de Assis.

Várias foram as ocasiões que me tornaram amigos das palavras,

aderindo-as ao meu dicionário e revolucionando meu modo de escrever,

conscientizar e transferir para as folhas de um simples papel, um

universo onde tudo é possível. É uma

Dessa maneira me envolvi com a cultura luminosa, gloriosa e

esclarecedora de ideologias de vários autores. Deixei para trás a

ignorância obscura, retrógrada e presunçosa. Voltei-me para a cultura ,

pois ela guia as pessoas ao longo de suas vidas, nas decisões, nos atos

e no modo de pensar e compreender as virtudes. Entre parágrafos e



letras, pontos e vírgulas, parênteses e aspas, me aventuro na

interpretação

Nesse momento cultura e ignorância se degladiam com o intuito

de seduzir. Resta-me optar… Revolução e evolução da minha alma, ou

seria tudo apenas uma mera ilusão? experiência que revoluciona meus

horizontes. Achar que tudo vale a pena quando a lama não é pequena,

é ter capacidade de sonhar alto, pensar que tudo vai dar certo, afinal é

nossa alma que nos traz sentimentos  bons ou ruins.

Juntar a alma elevada a uma boa leitura, pode ser o princípio de

um movimento revolucionário na vida de cada ser humano. Desde o

momento que se aprende os primeiros símbolos da escrita,

consegue-se ler não somente os livros, mas imagens, placas, mapas,

músicas, poesias e muito mais… Percebe-se então que é possível

mudar a história da vida das pessoas. Se cada um fizer sua parte

tentando ser melhor um dia após o outro, a mudança vai acontecendo

naturalmente.

Às vezes fico pensando, alguém que não sabe ler, é como se

fosse cego, porque olha as letras mas não enxerga o que está escrito.

É muito importante também interpretar o que se lê, para que

ocorra a revolução de pensamentos e atitudes, porque mudanças

inteligentes podem melhorar a condição de vida de todos os seres. E

assim, pode acontecer a paz e harmonia entre os povos da terra.


