Όλα όςα χρειάηεται πραγματικά να ξζρω για το πώσ να ηω και τι να κάνω και πώσ να
είμαι τα ζμακα ςτον παιδικό ςτακμό. Η ςοφία δεν κρυβόταν ςτθν κορυφι τθσ πυραμίδασ
τθσ μάκθςισ, αλλά ςτο ςκάμμα του παιδικοφ ςτακμοφ.

Αυτά είναι όςα ζμακα:
Να μοιράηομαι τα πάντα.
Να παίηω τίμια.
Να μθ χτυπάω τουσ άλλουσ.
Ό,τι παίρνω να το ξαναβάηω ςτθ κζςθ του.
Ό,τι ανακατεφω να το τακτοποιώ μόνοσ μου.
Να μθν παίρνω πράγματα που δεν είναι δικά μου.
Να ηθτάω ςυγγνώμθ αν πλθγώςω κάποιον.
Να πλζνω τα χζρια μου πριν φάω.
Να τραβάω το καηανάκι.
Ότι τα ηεςτά μπιςκότα και το κρφο γάλα κάνουν καλό.
Να ηω μια ιςορροπθμζνθ ηωι. Λίγθ μάκθςθ και λίγθ ςκζψθ, λίγο ςχζδιο και λίγθ
ηωγραφικι και τραγοφδι και χορόσ και παιχνίδι και δουλειά, κάκε μζρα λίγο απ' όλα.
Να παίρνω ζναν υπνάκο κάκε απόγευμα.
Όταν είμαι ζξω να προςζχω ςτο δρόμο, να κρατάω χζρια με τουσ άλλουσ και μζνουμε μαηί.
Να αντιλαμβάνομαι το καφμα. Να κυμάμαι το μικρό φυτό ςτο πλαςτικό ποτιρι: οι ρίηεσ
πάνε προσ τα κάτω και το φυτό προσ τα πάνω και κανείσ δεν ξζρει πραγματικά το γιατί,
αλλά όλοι ζτςι είμαςτε.
Τα χρυςόψαρα και τα χάμςτερ και τα άςπρα ποντίκια και ακόμθ και το μικρό φυτό ςτο
πλαςτικό ποτιρι - όλα πεκαίνουν. Το ίδιο κι εμείσ.
Και να κυμάμαι τα πρϊτα μου βιβλία και τθν πρώτθ λζξθ που ζμακα -τθ ςθμαντικότερθ
απ' όλεσ- ΚΟΙΤΑ.
Όλα όςα χρειαηόμαςτε βρίςκονται κάπου εκεί ανάμεςα. Ο χρυςόσ κανόνασ και θ αγάπθ
και οι βαςικοί κανόνεσ υγιεινισ. Η οικολογία και θ πολιτικι και θ ιςότθτα και θ υγιισ
διαβίωςθ. Αν πάρουμε οποιονδιποτε από αυτοφσ τουσ κανόνεσ και τον προςαρμόςουμε
ςε όρουσ ενθλίκων και τον εφαρμόςουμε ςτθν οικογζνεια ι το χώρο εργαςίασ ι τθ
διακυβζρνθςθ ι τον κόςμο όλο, κα παραμείνει αλθκινόσ, ξεκάκαροσ και ςτακερόσ.
Σκεφτείτε ςε πόςο καλφτερο κόςμο κα ηοφςαμε αν όλοι -όλοσ ο κόςμοσ- παίρναμε
κουλουράκια με γάλα γφρω ςτισ 3 το απόγευμα και μετά ξαπλϊναμε με τισ κουβερτοφλεσ
μασ για ζναν υπνάκο. Ή αν όλεσ οι κυβερνιςεισ ακολουκοφςαν τθν πολιτικι αυτά που
βρίςκουν να τα αφινουν πάλι ςτθ κζςθ τουσ και να τακτοποιοφν τα προβλιματα που
δθμιουργοφν.
Και ιςχφει ακόμα, αςχζτωσ θλικίασ, ότι όταν βγαίνουμε ζξω ςτον κόςμο είναι καλφτερο να
κρατιόμαςτε από τα χζρια και να μζνουμε μαηί.
[Πθγι: "ALL I REALLY NEED TO KNOW I LEARNED IN KINDERGARTEN" από τον Robert
Fulghum. Η ιςτοςελίδα του είναι http://www.robertfulghum.com/ ]

