Knjiga se predstavi otrokom
Pozdravljeni, otroci! Jaz sem Knjiga. Nastala sem že davno,
davno, ko je bil svet še drugačen. Ko ni bilo velikih mest in
tovarn, avtomobilov in asfalta. O telefonu ali televiziji nihče
niti sanjal ni.
Vse je bilo videti drugače. Samo srca otrok in odraslih so
bila taka kot danes. Srce je od nekdaj – srce.
In prav srce me je rodilo. Kajti srce želi, da bi nam bilo lepo.
Vsem. Otroku in odraslemu, mucu in pikapolonici, gozdu in
potočku.
Vedno pa ni vse lepo. Včasih se kako srce tudi zmoti. Takrat
se komu godi krivica.
Toda jaz lahko pomagam. Saj vem, zakaj je mama enkrat
vesela, drugič žalostna, zakaj kuža maha z repkom in zakaj
roža cveti, zakaj se sonce smeji in zakaj na nebu grmi.
Zato sem prišla na ta svet. In nenehno potujem. Vsepovsod.
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Kaj je dobro
Če si dober do drugih, so drugi dobri do tebe.
To je že davno, davno povedal neki pameten striček
mehkega srca. To lepo novico razširjam že sedem tisoč let.
Če boste prisluhnili, bo svet lepši.
Zato je dobro početi dobro.
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Za lepsi svet
v

Brez zdravih in nežnih otrok ni lepega sveta. Zato nenehno
razširjam koristne novice:
Ni dobro jesti preveč sladkarij, sicer bomo ostali brez zob.
Dobro je, da jemo tudi sadje in korenček.
Prav je, da imajo otroci igrače. Toda tankov in pištol raje ne.
S takimi igračami srce postaja trše. Boljše je, da se igramo
tako, da posnemamo šumenje vetra v listju in brenčanje
žuželk v travi. Ali pa da oponašamo medvedka Puja, ko gre
na obisk k prijateljčku Pujsku.
Lepo je, da otrok, preden gre spat, pospravi svoje copate.
Otrok je lep, če počne dobro. Ne pa zato, ker ima lepo
obleko. Ali ker je nekdo povedal, da je lep.
Torej – vsi otroci so lahko lepi.
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O neznosti
v

Si predstavljate: Razbojnik z najtršim srcem je postal mehak, ko se je
zaljubil v nežno lepotico.
Neskončno vesela sem, da že nekaj desetletij razširjam to plemenitečo
resnico. Kajti človeška grobost je temelj vseh grdobij tega sveta. Svet
bo resnično lep, ko bomo vsi postali nežnejši. Zato so nežni ljudje
zapisali, jaz pa razširjam:
Občutljivost je treba negovati, tako da začutiš zrno graha izpod
dvajset žimnic.
Človek je za vedno odgovoren za tisto, kar je udomačil.
Človek se ne more zabavati tako, da opazuje, kako živali ubijajo druga
drugo ali kako jih ubija človek.
Lepo je biti vesel, toda brez hrupnih izbruhov in brutalnega smeha.
Drugih ne smemo soditi po govoricah – moramo jih spoznati.
Tudi drugim je treba dati možnost, da povedo, kar želijo.
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