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Ce vezi,  copile?

Ce vezi, copile?Ce vezi, copile?

Lumea e mare, gata de luat la picior,Lumea e mare, gata de luat la picior,

Oricând vrei şi eşti gata să calci fără teamă. Oricând vrei şi eşti gata să calci fără teamă. 

Şi dacă nu poți încă să te ții pe talpă, ia-o de-a buşilea,Şi dacă nu poți încă să te ții pe talpă, ia-o de-a buşilea,

Lumea e mare, e colorată şi în ea e locul tău!Lumea e mare, e colorată şi în ea e locul tău!

Fără teamă, du-te, eu sunt aici, te sprijin oricând,Fără teamă, du-te, eu sunt aici, te sprijin oricând,

Ai încredere că poți! Ai încredere că poți! 

  

Hai să povestim despre...Hai să povestim despre...

8





Casa ta

La început casa ta am fost eu. Apoi a fost La început casa ta am fost eu. Apoi a fost 

dormitorul, în primele zile. Aveam multe de dormitorul, în primele zile. Aveam multe de 

făcut acolo şi nu simțeai nevoia să arunci un ochi făcut acolo şi nu simțeai nevoia să arunci un ochi 

dincolo de uşă. Pereții, fereastra, ursuleții de la dincolo de uşă. Pereții, fereastra, ursuleții de la 

pătuț şi umbrele, eu şi tati cu ochii pe tine erau pătuț şi umbrele, eu şi tati cu ochii pe tine erau 

îndeajuns să-ți umple ziua. îndeajuns să-ți umple ziua. 
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Apoi am vrut să vezi restul casei. Am prins curaj împreună. Am privit Apoi am vrut să vezi restul casei. Am prins curaj împreună. Am privit 

tablourile de deasupra canapelei din sufragerie, am ieşit în balcon. tablourile de deasupra canapelei din sufragerie, am ieşit în balcon. 

Bucătăria ți-a plăcut mult când ai început să lărgeşti privirea, să Bucătăria ți-a plăcut mult când ai început să lărgeşti privirea, să 

mişuni. Ce de jucării erau acolo: oale şi linguri, polonice, tigăi numai mişuni. Ce de jucării erau acolo: oale şi linguri, polonice, tigăi numai 

bune de făcut muzică sau poate doar gălăgie. Abia ai aşteptat să te bune de făcut muzică sau poate doar gălăgie. Abia ai aşteptat să te 

poți ridica la sertare. Acolo era adevărata magie.poți ridica la sertare. Acolo era adevărata magie.

Să îți amintesc şi despre...Să îți amintesc şi despre...



Primii paşi au fost grăbiți. Ai Primii paşi au fost grăbiți. Ai 

fi spus că fugeau de tine. Voiai fi spus că fugeau de tine. Voiai 

să calci totul sub talpă şi şalele să calci totul sub talpă şi şalele 

noastre nu făceau față. Apoi ai noastre nu făceau față. Apoi ai 

vrut să mergi fără mâinile mele vrut să mergi fără mâinile mele 

sau ale tatălui tău.sau ale tatălui tău.

Primii  paşi

Când ai căzut prima dată, nu Când ai căzut prima dată, nu 

era moale. Era parchetul, tare te-ai era moale. Era parchetul, tare te-ai 

burzuluit la el. Împreună l-am privit burzuluit la el. Împreună l-am privit 

urât, până l-am acoperit cu jucării. urât, până l-am acoperit cu jucării. 
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Apoi ai încercat asfaltul, aleea din parc, pe care acum nu o mai cerți că ți-a Apoi ai încercat asfaltul, aleea din parc, pe care acum nu o mai cerți că ți-a 

julit genunchii. O desenezi, o umpli cu gândurile tale. julit genunchii. O desenezi, o umpli cu gândurile tale. 

Ştii tu care au fost ...Ştii tu care au fost ...
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Primele cuvinte 

Nu contează ce cuvânt a fost primul printre: Nu contează ce cuvânt a fost primul printre: oa, agu, agi, aita, ta-ta-ta, oa, agu, agi, aita, ta-ta-ta, 

ma-mamma-mam. Tu vorbeai din primele zile, dar nu desluşeam noi prea bine. Acum . Tu vorbeai din primele zile, dar nu desluşeam noi prea bine. Acum 

înțeleg de ce uneori plângeai când erai bebe. Ca să ne faci atenți la micile înțeleg de ce uneori plângeai când erai bebe. Ca să ne faci atenți la micile 

tare dorințe. Primele tale cuvinte, pe care le-am priceput pentru că am tare dorințe. Primele tale cuvinte, pe care le-am priceput pentru că am 

ascultat bine, au fost precum cadourile de Crăciun. Aşteptate şi minunate! ascultat bine, au fost precum cadourile de Crăciun. Aşteptate şi minunate! 

Acum, să povestim despre...Acum, să povestim despre...
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Primele culori 

Când erai bebe, plimbat în landou sau pe brațe, vedeai, înainte să adormi, Când erai bebe, plimbat în landou sau pe brațe, vedeai, înainte să adormi, 

o mare albastră. Nu este apă care să stea fără să cadă pe noi. E cerul. Uneori o mare albastră. Nu este apă care să stea fără să cadă pe noi. E cerul. Uneori 

clar, alteori cu nori, stropi albi care parcă fug. De ce fug, oare? Suflă ceva? clar, alteori cu nori, stropi albi care parcă fug. De ce fug, oare? Suflă ceva? 

Vântul? Ce e vântul? E suflul pământului... Cum să-ți explic? Uite, aşa, cum Vântul? Ce e vântul? E suflul pământului... Cum să-ți explic? Uite, aşa, cum 

suflu eu, numai un pic mai tare.suflu eu, numai un pic mai tare.

Hai să-ți amintesc despre...Hai să-ți amintesc despre...


