
A fost odată ca niciodată o fetita care trăia împreună cu familia ei într-un

apartament  pe o stradă cu mult soare, copaci şi păsărele care cântau

minunat.

De când a văzut-o și a ținut-o în brațe întâiași dată, mama ei a știut cât

de mult o iubește și că iubirea lor va fi caldă ca o zi frumoasă de vară și

plină de zâmbete. Când era mică, mică, doar un bebeluș, o legăna și îi

dădea să bea lapte. O pupa mult și o plimba cu căruțul.

Zilele treceau şi cele două se plimbau în parc împreună. Mâinile mici au

învățat să deseneze și să țină lingura cu mâncare, piciorușele au învățat

să meargă şi nu peste mult timp puiul de om a început să vorbească. A

vrut atunci să știe tot despre lumea asta mare şi despre orașul în care

trăiau. Cum se face că cerul e albastru și nu roz? Şi de ce păsărelele cântă

și nu vorbesc ca noi?

Mama îi răspundea cu răbdare şi iubire fetiței când aceasta o privea cu

ochi mari şi curioși și inima îi creștea de mândrie. Îi spunea mereu: Cât

mă bucur să fiu cu tine, iubirea mea cea mare și frumoasă!

O ținea de mână şi îi povestea despre flori, despre mașini, despre copii

din parc, cu care poate să se împrietenească. Îi mai vorbea despre iubirea

lor, despre zâmbete, supărare şi despre cum plânsul e ca o ploaie de

vară, care cade ca să răcorească pământul şi apoi soarele apare pe cer

imediat, că iubire e călduță ca o îmbrățișare sau zgomotoasă ca un stol

de păsărele care se cearta,că un pupic te gâdilă până în stomac ca o

atingere de fluturaș și multe altele...

Fetița asta a crescut și are acum 3 ani și e înaltă cam cât un copăcel mai

mic, adică aproximativ un metru. E puternică ca o leoaică și iubitoare ca

un pisoi. Aleargă ca un leopard și sare ca un iepure. E minunată!

Despre cine e povestea asta? Chiar despre tine. Tu ești fetița minunată

din viața noastră.
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