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a“Cu

dragoste, fetiţei mele, Stephanie”- Camelia Lică a

Dii, Balon,
Te ţin de sfoară,
Zboară sus,
Zboară afară!
Între Lună şi Pământ
Ia-ţi avânt
Cu mine-n gând!

Camelia Lică

Fetiţa şi Balonul
aceasta este povestea unei fetiţe care a iubit un Balon, şi
a Balonului care a iubit-o numai pe ea.

Fetiţa
Într-un oraş Mare dintr-o ţară şi mai Mare, locuia o
fetiţă. În timpul zilei oraşul era plin de oameni grăbiţi, de
maşini grăbite, de trenuri grăbite. de zgomot de paşi, de
claxoane, de voci, ţârâituri de telefoane, străzi în fierbere. de
tumult.
În timpul nopţii zgomotele se domoleau şi oraşul
adormea sub o plapumă pufoasă de zumzet stins şi sub bolta
unui cer plin de stele, care nu se prea vedeau însă, căci nu
puteau concura cu luminile veşnic aprinse ale Marelui oraş.
fetiţa era o fire veselă. În fiecare zi mergea la şcoală cu
rucsacul în spate, ba jucând şotron pe şotroanele invizibile ale
trotuarului, ba sărind într-un picior atunci când trotuarul nu
era acoperit cu bălţi de la o ploaie recentă (între noi fie vorba,
îi mai plăcea să sară şi direct în ele, dar îi era teamă să nu îşi
ude şosetele şi să fie certată de Părinţi), ba mergând alene şi
visând la toate visele ce i se roteau în căpşorul plin de bucle.
Căci fetiţa avea multe vise acolo. erau visele ei şi doar ale ei,
vise pe care îi era teamă să le împărtăşească şi altora.
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