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TEMA DE VACANȚĂ

joacă-te
odihnește-te
crezi în miracole
vizitează-ți bunicii
fă un om de zăpadă
ieși la săniuș sau la patinaj
spune-le celor dragi că îi iubești
fă prăjituri pentru Moș Crăciun
bea o ciocolată caldă cu prietenii
uită-te la fotografii de când erai mică
citește o poveste de iarnă lângă brad
realizează o felicitare pentru cei dragi
împodobește bradul împreună cu familia
donează jucăriile cu care nu te mai joci
uită-te pe geam cum cad fulgii de zăpadă
ajută-ți părinții la pregătirea mesei de Crăciun
dăruiește
zâmbește
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uită
iartă
zâmbește
odihnește-te
eliberează-te de griji
ajută un necunoscut
uită-te la fotografii vechi
amintește-ți că nu ești singur
fii înțelegător cu tine și cu alții
fă-ți timp pentru ceea ce îți place
spune-le celor dragi că îi iubești
citește-le copiilor o poveste de iarnă
cumpără ceva ce îți dorești de mult
uită-te pe geam cum cad fulgii de zăpadă
joacă-te cu copiii, reia un proiect abandonat
speră că ceea ce îți dorești se va îndeplini
petrece cât mai mult timp cu părinții, sună-i
respectă-ți promisiunile, închide ochii și visează
renunță la ceea ce te face nefericit, crezi în miracole
sună-ți prietenii cu care nu ai mai vorbit de mult
citește o carte bună, fă o plimbare lungă prin pădure
iubește
fii tu însuți
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