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Училището свърши. Юни е и дворът зове за игри.
Винаги посрещам лятото с големи очаквания.
Лятото е като детството. Изтича прекалено бързо. Ала ако
имаш късмет, те зарежда с топли спомени, от които да черпиш
сили в предстоящите студени дни.
Лятото е като детството по още една причина – струва ти се,
че през този период не правиш кой знае какво, но впоследствие
осъзнаваш, че той е бил много по-важен, отколкото си мислил.
Лятото е горещи дни, пикници, пътища в ремонт и шанс да
поплуваш. Лятото тече по-бавно от останалата част от годината
и дните му са по-дълги от другите. Лятото прегръща топло децата. Ала също като детството, лятото предупреждава: обичай ме
сега; няма да трая дълго.
Лятото е като децата, защото ни учи за най-доброто в живота. Лятото иска от нас да правим нещата, за които трябва да
помогнем и на децата си да правят: да играем, да се отпуснем, да
изследваме и да растем.
Посвещавам тази книга на лятото и на всички деца, които
играят под слънчевите му лъчи.

