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Ce poate fi mai aşteptat de copii decât vacanţa?: relaxare, inimă uşoară şi veselie.
Există o mulţime de activităţi pe care le poţi face în vacanţă. Poţi pleca la mare unde ai
prilejul să înoţi şi să te bronzezi sub soarele ce străluceşte printre norii albi tiviţi cu lumină
pe margini, peste valurile care se despletesc în cărări de argint. Dacă alegi muntele, ai
ocazia să asculţi şoapta pădurilor. Stând la umbra unui copac, admiri ciupercile cu pălării şi
haine roşii, sau cauţi cu privirea veveriţele, ghemotoace de blăniţă roşcată.
În caz că te duci la ţară, îl vei găsi pe bunicul cosind iarba grasă din luncă, iar pe bunica
brodând flori de câmp pe vreo ie delicată.
Pentru orice variantă de vacanţă ai opta, sufletul ţi se va umple de cântecul păsărilor, de
razele de aur şi vei rămâne astfel îmbătat de parfumul amintirilor.
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Era o zi frumoasă de primăvară, când doi copii au venit la mine şi m-au rugat să le spun
povestea mea.
Am început să le povestesc tot felul de întâmplări de când eram doar un puiet şi
stăteam pe piscurile pierdute-n norii albi, ca de vată. Însă, acolo, nu era niciun alt copac cu
care să vorbesc şi să mă joc. Şi de aceea, în desişul sufletului meu mă gândeam cum să
ajung în alt loc unde să-mi găsesc tovarăşi. Şi-mi doream, îmi doream atât de mult să găsesc
o soluţie, încât numai la asta îmi stătea gândul.
Nevăzând pe altcineva decât pe stele, şi pe a nopţii regină, luna, le-am cerut ajutorul.
Am început să plâng şi le-am promis că le voi fi mereu recunoscător dacă mă vor ajuta să
mă duc în altă parte, unde să-mi găsesc amici. Ele au cerut timp de gândire până în
următoarea noapte.
Când s-a lăsat iar întunericul, luna le-a strigat pe numele de giuvaeruri şi a propus să
încerce să îl ducă pe alt tărâm. Atunci, le-am mulţumit, iar ele, alcătuindu-mi din razele lor
dantele, m-au purtat în zbor peste mări şi ţări, m-au adus aici, unde au spus că-mi va fi mai
bine.
Din acea seară, locuiesc aici, alături de voi.

