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 Vara trecută a fost o vara de neuitat. Am făcut o mică călătorie până la verișorii 

mei, în Italia, pentru a participa  împreuna la un concert al trupei ,,Iris”.   

 Am vizitat multe atracții turistice cum ar fi Veneția, Milano, Piata Domo și ne-am 

distrat de minune pe țărmul Mării Mediterane. Într-adevăr, Italia este o țară foarte 

frumoasă ,dar în același timp, plină de mistere istorice.  

Apoi, am plecat spre ”orașul luminilor”, Paris. Acolo, am vizitat catedrala Notre 

Dame, Turnul Eiffel și am umplut un album de poze. Am savurat toate tipurile de brânză 

existente. Nu am știut că, Franța are și o înghețată așa de cremoasă și bună. Mii de 

gusturi, culori și mirosuri mi-au încântat ochii și gura. Toate sortimentele posibile de 

înghețată le-am încercat în cele trei zile petrecute la Paris.  

Dar vacanța mea s-a prelungit, deoarece o raceală puternică mi-a cuprins corpul. 

Atunci am înțeles mai bine vorbele unui vecin de-al meu, trecut de prima tinerețe: ,, Ce e 

prea mult,…strică!``. Se pare ca înghețata a fost de vină. Spitalul mi-a fost casă timp de 

două zile. Personalul s-a  purtat  foarte frumos cu mine. Acesta era foarte curat și frumos 

iar din spital  aveam o priveliște minunată a orașului. Parcul spitalului a fost printre cele 

mai frumoase pe care le-am văzut, întrucât avea alee cu flori colorate cu un parfum 

nebunesc, băncuțe curate și o iarbă moale ca omătul. La ieșirea din spital, am primit un 

talon pe care scria:,, Ești bolnav?...tratează-te! Ești CETĂȚEAN EUROPEAN ȘI AI 

DREPTURI!`` Am fost foarte bucuroasă ca, oamenii nu au uitat de ei și că, își prețuiesc 

drepturile și viața.  

Ultima locație, Bruxelles, m-a găsit mult mai vioaie și cu o pofta de viață mai 

mare. Ne-a întâmpinat cu gusturi și mai rafinate ”ciocolata belgiană``. Nu te puteai abține 

când vedeai sute de sortimente de ciocolată: albă, neagră, amăruie, cu lapte, cu alune, cu 

stafide… 

Din toată călătoria, pe lângă amintirile de neuitat, mi-am dat seama ce bine este să 

fii CETĂȚEAN EUROPEAN ȘI SĂ AI DREPTURI! Să poți vizita atracții turistice; să 

primești asistență medicală și să ți se ofere condiții necesare unui trai mai bun oriunde te-

ai afla în cele douăsprezece state ce fac parte din U.E.     

            

            

            

            

  


