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Numele meu este Amanda. 
Locuiesc cu mama, tata şi 

cȃinele meu, Porșa. 

Tata spune că sunt de 
culoarea mierii. 

Mama spune că arăt ca un 
frumos apus de soare. 



Dar nu arăt nici cum 
spune tata, nici cum 
spune mama. Doar  

Porșa este maro ca mine! 



Cȃnd ieşim în 
lume, unii 

oameni se uită 
ciudat la noi sau 

ne pun multe 
întrebări. 



Este mama mea.



Este tatăl meu!



- De ce nu arăţi ca ei? 

- Pentru că sunt de culoarea 
mierii. Şi arăt ca un frumos 

apus de soare.  



- Dar tatăl tău arată ca cerul nopţii, 
spune femeia de la prăvălie.  

- Iar mama ta este albă ca filele 
goale ale unei cărţi, spune 

bărbatul din parc. 





A doua zi îmi înfăşor un 
batic pe cap şi îl legăn aşa 

cum face mama cu părul ei. 

- Aceea este mătuşa ta? 
întreabă femeia de la 

prăvălie.  

- Nu, aceea este 

mama mea! 



- Frumoasă vopsea de faţă! spune 

bărbatul din parc. Mi-l arată cu 

degetul pe tata şi mă întreabă:  

- Acela este învăţătorul tău? 



- Amanda, ia arată-mi zȃmbetul acela, 
este exact ca al tatălui tău! 

- Nu îmi vine să zȃmbesc. 

- Ei, haide acum, Amanda, ia uită-
te la gropiţele acelea! Ce drăguţ! 

Exact ca ale mamei tale! 



Mama şi tata mă fac să 
zȃmbesc. Şi eu îi fac pe ei 

să zȃmbească. 

- Uite! zic eu. Dinţii mei sunt 
albi, exact ca ai voştri.  

- Da, şi inima ta este roşie, 
exact ca ale noastre.  





Tu de cȃte culori 
eşti? 




