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Această carte îi aparţine
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Mergem în excursie. O întreb pe
mama ce să împachetez.

Mama răspunde: „Lucrurile care
contează cu adevărat.”



Ne oprim la moara de vânt să
luăm micul dejun.

Ce distracție pe tobogan și la
cățărat!
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Îmi uit jucăria.
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Pe drum sunt supărată, dar Tavi
e bucuros.

„Ce bine! Acum poți să te joci cu
mine!”, spune el.
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Ne oprim la fermă să privim animalele.
Tavi e atât de concentrat pe antilope
încât...
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... o maimuță îi smulge căștile.
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Pe drum, el e supărat,  dar eu mă
bucur.

„Ce bine! Acum poți cânta cu
mine!”, îi spun.
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Oprim la o cascadă bubuitoare.
 Suntem atât de fascinați!
 O admirăm și ne îmbrâncim.
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Tata cade în apă. 
Și harta cade în apă.
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Pe drum, tata e trist, dar mama se
bucură.
„Ce bine! Acum pot să ajut eu să ne
orientăm!”, spune ea.
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Ne oprim pe drum să cumpărăm
porumb copt.
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Mama se apleacă să aleagă
porumbul, dar își scapă ochelarii.
Ochelarii se sparg.
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Pe drum, mama e tristă, dar tata
se bucură. 
„Ce bine! Acum ne putem orienta
împreună!”, spune tata.
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Ne oprim pe un deal. Tata face
niște mutre haioase ca să râdem în
fotografie, 
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dar...

20



21



când ne întoarcem la mașină, ea nu
vrea să pornească.

Nimeni nu se mai distrează.
 

„Nu vă faceți griji!”, spune mama. 
„Și așa ne putem distra. Avem

lucrurile care contează cu adevărat.”
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Ne distrăm în continuare.
 

 Ne jucăm și cântăm împreună și
savurăm porumbul copt.
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