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„Dragă Dumnezeu,

1. să ne ascultăm inima emoțională ca să vedem ce e

Mi-am dat imediat seama că veniseși. Şi că-mi

în ea,

dezvăluiai secretul, marele Tău secret: privește

2. am tăcut ca să-L auzim pe Domnul,

lumea în fiecare zi ca şi cum ai vedea-o pentru întâia

3. ne-am uimit și

oară. Urmându-Ți așadar sfatul, m-am străduit să-l

4. I-am mulțumit Domnului pentru daruri, dar și

pun în aplicare. Contemplând lumina, culorile,

pentru dureri..

copacii, păsările, animalele. Simțeam cum aerul îmi

Toate astea încercând să fim cât mai prezenți în clipa

pătrunde în nări făcându-mă să respir. Vocile de pe

de acum, cu Domnul, în Domnul.

culoar veneau spre mine ca din bolta unei catedrale.

Și asta fiindcă aproape tot ce fac părinții pentru

Iar eu eram viu. Fremătam de o bucurie necuprinsă şi

copiii lor este privit ca o investiție în viitor, care

pură. Aceea de a exista. O bucurie care mă fermeca.

dorește să-i pregătească să devină adulți de succes,

Îți mulțumesc, dragă Dumnezeu, că ai făcut asta

adică împliniți, dar uitând de esențial: că împlinirea

pentru mine. Era ca şi cum m-ai fi luat de mână şi m-

începe acum, cu prezentul. Și că singurul mijloc este:

ai fi dus în miezul tainei ca să o cuprind cu mintea. Îți

să-i iubească pe copii, așa cum sunt, astăzi, acum,

mulțumesc.

chiar dacă nu sunt și poate nu vor fi niciodată așa

Pe mâine. Te pup, Oscar

cum își doresc ei.

P.S. Dorinţa: Ai putea să mai faci o dată chestia asta

Să încercăm să nu irosim șansa de a ne bucura, de a

şi pentru părinţii mei?

ne uimi, de a tăcea, de a iubi acum, investind astfel

(Eric-Emmanuel Schmitt Oscar şi

în singurul mod posibil pentru succesul de mâine!

Tanti Roz)”

Acum este prețul pentru mâine! Mâine nu există fără
acum!

Asta am încercat și în ultimele două întâlniri de la
Școala Părinților: cei mari să privească lumea prin
ochii copiilor lor și cu inimă de copil. Prin joc am
descoperit lucruri noi despre noi. Prin desen am scos
la lumină lucruri pe care, altfel, nu le puteam
exprima cu ușurință. Și am învățat:
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