Copil ca tine
... sunt şi eu
Copilăria este cea mai
frumoasă parte din viaţă;
este ca primăvara. Acum
înfloreşte tot ce e mai
frumos în tine.
Puşcaşu Răzvan

Cel mai curat mod de a
trăi pe pământ.
Bodnari Ana

Dumnezeu pe toţi ne vrea
copii; de aceea şi mama şi
bunica ar vrea să revină
la vârsta mea.
Ciornei Răzvan

... este un vis în care binele învinge răul.
Alexandriuc Alexandra

Orice drum vom avea în viaţă trebuie să ne întoarcem la
copilăria sufletului nostru.
Fedur Sebastian

Copilăria ne ajută să-i vedem pe toţi oamenii buni şi frumoşi; aşa
sunt ei pentru mine.
Bejenar Mihaela

... este joacă, învăţătură şi ascultare de părinţi.
Moldovan Cristina

.... înseamnă TOT, toată bucuria pe care o poate avea cineva în
viaţă; trebuie să ne bucurăm de ea pentru că este scurtă.
Dominte Iuliana

Copilăria este cel mai frumos boboc de floare care, odată cu
trecerea anilor, încearcă să-şi desfacă pe rând petalele sub grija
părintească.
Ivan Magdalena
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Inscripţie pe uşa unui copil
Părinţi, să nu uitaţi:
Să aveţi încredere în mine.
Să fiţi mândri de mine.
Ajutaţi-mă să învăţ din greşelile altora, pentru a putea
şti ce e rău şi ce e bine.
Că e bine să ne ajutăm reciproc.
Să vă cereţi iertare când greşiţi.
Să vă respectaţi promisiunile făcute.
Să mă lăsaţi să-mi rezolv şi singur unele probleme.
Să mă ascultaţi când am nevoie de sfatul vostru.
Să mă ajutaţi să ajung ce doresc.
Să mă certaţi, dar şi să mă lăudaţi.
Să ne petrecem mai mult timp împreună.
Să rezolvăm din timp problemele pentru a nu ajunge la
ceartă.
Să vă intereseze cum învăţ şi ce prieteni am.
Să mă încurajaţi când vreau să învăţ ceva nou, folositor.
Să aveţi oricând timp pentru mine şi să mă ascultaţi cu
atenţie.
Să-mi respectaţi personalitatea.
Să fiţi confidenţii mei cei mai de încredere.
Să mă sfătuiţi şi să mă încurajaţi să-mi dezvolt
personalitatea.
Să fiţi alături de mine la nevoie.
Să trăiţi, împreună cu mine, bucuriile şi emoţiile prin
care trec.
Să ne facem reciproc bucurii.
Că vă sunt recunoscător
pentru sacrificiile făcute
pentru mine.
Şi, mai presus de orice, să
mă iubiţi, aşa cum vă
iubesc şi eu.
EU,
copilul vostru
Text adaptat după
Jolene L. Roehlkepartain, 1998
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