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 Copilăria este un 
tărâm magic, un 
univers plin de lumină 
și culoare. Pe acest 
tărâm fermecat, copiii 
au doar zâmbetul pe 
buze, iar cuvântul 
,,grijă” nu există. 
Problemele îi ocolesc 
cu încăpățânare! 
 Când mă 
gândesc la copilărie, prima dată îmi vin în minte părinții. Ei sunt cei care 
mi-au dat viață, iar fără dragostea lor aș trăi  într-un univers cenușiu. 
Mama și tata sunt pentru mine exact ce înseamnă lumina soarelui pentru 
gingașele petale ale florilor: viață și speranță.  În lumea mea e liniște, 
tocmai pentru că ei sunt mereu alături de mine. Copilăria mai înseamnă și 
privirea blândă a  bunicii, poveștile ei cu oameni de altădată, precum și 
mirosul de vanilie și scorțișoară al prăjiturilor pufoase cu care mă așteaptă 
când vin obosită de la școală.  
 Această vârstă este și vârsta marilor descoperiri: oameni, cer, păsări, 
fluturi, nori, litere, cifre, culori… Pe acest drum fascinant am pornit 
împreună cu doamna învățătoare care s-a străduit să ne formeze și să ne 
educe. Chiar și atunci când ne făcea observații, știam că dorește să devenim 
niște oameni frumoși, buni și inteligenți.  
 Dar, ce-ar fi copilăria fără joacă? Îmi amintesc cu drag de primele 
întreceri, de prima păpușă primită în dar, de păturica mea cea dragă, de 
genunchii juliți din săptămâna când am învățat să merg pe bicicletă, de 
clipele legănate de scrânciobul din curte și de somnul cu miros de liliac din 
hamac.  

Prieteniile legate acum sunt cele mai prețioase amintiri: glume, jocuri 
antrenante, victorii și înfrângeri, serile în care ne întorceam acasă obosiți, 
dar extrem de fericiți. Mi-am făcut mulți prieteni atât la grădiniță, cât și la 
școală. Pe unii îi mai întâlnesc și astăzi, pe alții nu i-am văzut de mult, dar 
toți au un loc aparte în inima mea. Din fericire, am rămas în clasă cu cei 
mai buni prieteni ai mei și împreună ne bucurăm de farmecul acestei 
perioade.                             
 Încă sunt copil și îmi doresc ca această vârstă să fie o poveste fără 
sfârșit. Știu că, din nefericire, anii vor trece, dar în fiecare clipă a vieții mele 
voi păstra o fărâmă din copilăria mea fericită și minunată.  


