Όσα ππαγματικά ππέπει να ξέπω, τα έμαθα στο
Νηπιαγωγείο

“... Όζα πξαγκαηηθά πξέπεη λα μέξσ γηα ην πώο λα
δσ, ηη λα θάλσ θαη πώο λα είκαη, ηα έκαζα ζην
Νεπηαγσγείν. Η ζνθία δε βξηζθόηαλ ζηελ θνξπθή
ηνπ ζρνιηθνύ βνπλνύ, αιιά εθεί, ζηα βνπλαιάθηα
από άκκν, ζην λεπηαγσγείν.
Απηά είλαη ηα πξάγκαηα πνπ έκαζα:

Να κνηξάδεζαη ηα πάληα.

Να παίδεηο ηίκηα.

Να κε ρηππάο ηνπο άιινπο.

Να βάδεηο ηα πξάγκαηα πάιη εθεί πνπ ηα
βξήθεο.

Να θαζαξίδεηο ηηο ηζαπαηζνπιηέο ζνπ.

Να κελ παίξλεηο ηα πξάγκαηα πνπ δελ είλαη
δηθά ζνπ.

Να ιεο ζπγγλώκε, όηαλ πιεγώλεηο θάπνηνλ.

Να πιέλεηο ηα ρέξηα ζνπ πξηλ από ην θαγεηό.

Να θνθθηλίδεηο.

Ζεζηά θνπινπξάθηα θαη θξύν γάια θάλνπλ
θαιό.

Να δεηο κηα ηζνξξνπεκέλε δωή, λα καζαίλεηο
ιίγν, λα ζθέπηεζαη ιίγν, λα ζρεδηάδεηο, λα
δσγξαθίδεηο, λα ηξαγνπδάο, λα ρνξεύεηο, λα παίδεηο
θαη λα εξγάδεζαη θάζε κέξα από ιίγν.

Να παίξλεηο έλαλ ππλάθν ην απόγεπκα.

Όηαλ βγαίλεηο έμσ ζηνλ θόζκν, λα πξνζέρεηο
ηελ θίλεζε, λα θξαηηέζαη από ην ρέξη θαη λα κέλεηο
καδί κε ηνπο άιινπο.

Να αληηιακβάλεζαη ηα ζαύκαηα. Να ζπκάζαη ην
κηθξό ζπόξν κέζα ζην δνρείν από θειηδόι. Οη ξίδεο
πάλε πξνο ηα θάησ θαη ην θπηό πξνο ηα πάλσ.
Καλείο πξαγκαηηθά δελ μέξεη πώο θαη γηαηί, αιιά
όινη καο κνηάδνπκε ζ’ απηό.

Σα ρξπζόςαξα, ηα ράκζηεξο, ηα άζπξα
πνληίθηα, αθόκε θη ν κηθξόο ζπόξνο κέζα ζην
πιαζηηθό δνρείν, όια πεζαίλνπλ. Σν ίδην θη εκείο.

Να ζπκάζαη ηειηθά ηα βηβιία θαη ηελ πξώηε
ιέμε πνπ έκαζεο ηελ πην κεγάιε απ’ όιεο: ηε
ιέμε ΚΟΙΤΑ.


Όια όζα πξέπεη λα μέξεηε βξίζθνληαη θάπνπ εδώ
κέζα. Ο ρξπζόο θαλόλαο, ε αγάπε θαη νη βαζηθέο
αξρέο πγηεηλήο, ε νηθνινγία, ε πνιηηηθή, ε ηζόηεηα
θαη ε πγηεηλή δσή.
Πάξηε κηα απ’ απηέο ηηο ζπκβνπιέο, εθθξάζηε ηελ
κε επηηεδεπκέλε νξνινγία ελειίθωλ θαη
εθαξκόζηε ηε ζηελ νηθνγελεηαθή ζαο δσή, ζηελ
εξγαζία ζαο, ζηελ θπβέξλεζή ζαο, ζηνλ θόζκν ζαο
θαη ζα παξακείλεη αιεζηλή, μεθάζαξε, ζηαζεξή.
θεθηείηε πόζν θαιύηεξνο ζα ήηαλ ν θόζκνο, αλ
όινη εκείο νη άλζξσπνη ηξώγακε γάια κε
θνπινπξάθηα γύξσ ζηηο ηξεηο ην απόγεπκα θαη κεηά
μαπιώλακε θάησ από ηηο θνπβέξηεο γηα έλαλ
ππλάθν.

Ή, αλ όιεο νη θπβεξλήζεηο είραλ σο βαζηθή αξρή λα
βάδνπλ πάληα ηα πξάγκαηα εθεί πνπ ηα
βξήθαλ θαη λα θαζαξίδνπλ ηηο ηζαπαηζνπιηέο ηνπο.
Είλαη αθόκε αιήζεηα, αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία
ζαο, πσο όηαλ βγαίλεηε έμσ ζηνλ θόζκν είλαη
θαιύηεξα λα θξαηηέζηε από ην ρέξη θαη λα κέλεηε
καδί κε ηνπο άιινπο...
...Σειηθά πξέπεη λα ζαο πσ πσο έρσ άδεηα
παξακπζά. Ελαο θίινο κνπ κνπ ηελ έβγαιε θαη ηελ
θξέκαζε ζηνλ ηνίρν, πάλσ από ην γξαθείν κνπ.
Απηή ε άδεηα κνύ επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηώ ηε
θαληαζία κνπ, γηα λα μαλαβάδσ ζε ζεηξά ηηο
εκπεηξίεο κνπ θαη λα πξνσζώ ην κύζν, όζν απηόο
εμππεξεηεί θάπνηα όςε ηεο αιήζεηαο. Αθόκε
πεξηέρεη ην "πηζηεύσ" ελόο παξακπζά:
* Πηζηεύσ όηη ε θαληαζία είλαη πην δπλαηή από ηε
γλώζε.
* Οηη ν κύζνο είλαη πην δξαζηηθόο από ηελ ηζηνξία.
* Οηη ηα όλεηξα είλαη πην ηζρπξά από ηα γεγνλόηα.
* Οηη ε ειπίδα πάληα ζξηακβεύεη έλαληη ηεο
εκπεηξίαο.
* Οηη ην γέιην είλαη ε κόλε ζεξαπεία ηεο ζιίςεο.
* Καη πηζηεύσ όηη ε αγάπε είλαη πην δπλαηή από
ην ζάλαην.
Πξνζπάζεζα πνιύ λα κε γξάςσ θάηη πνπ ζα
γηλόηαλ ε αηηία λα κνπ αθαηξέζνπλ ηελ άδεηα..."
Info:

Ο εθπιεθηηθόο Robert
Fulghum γελλήζεθε ην 1937, θαη
κεγάισζε ζην Waco ηνπ Texas.
Σηα ληάηα ηνπ εξγάζηεθε σο
εθζθαθέαο ηάθξσλ (!!!), παηδί γηα
εθεκεξίδεο, θανπκπόεο ζε
ξάληδν (βνζθόο), κπάξκαλ θαη
ηξαγνπδηζηήο θάληξπ. Μεηά από
ην θνιιέγην θαη κηα ζύληνκε
θαξηέξα ζηελ IBM, επέζηξεςε
ζηα ζξαλία γηα λα νινθιεξώζεη
ην κεηαπηπρηαθό ηνπ ζηε
ζενινγία. Γηα 22 ρξόληα ππεξέηεζε σο πάζηνξαο ζε
κηα ελνξία ζην Βνξεηνδπηηθό Εηξεληθό. Καηά ηελ ίδηα
πεξίνδν δίδαμε ζρέδην, δσγξαθηθή θαη θηινζνθία
ζην Lakeside School ζην Seattle. Ο Fulghum είλαη
επίζεο θαηαμησκέλνο δσγξάθνο θαη γιύπηεο.
Τξαγνπδά θαη παίδεη θηζάξα θαη ηζέιν θαη ππήξμε
ηδξπηηθό κέινο ηνπ «The Rock BottomRemainders»
-κηαο rock and roll κπάληαο πνπ απνηειείηαη από
κνπζηθνύο – ζπγγξαθείο. Ερεη ηέζζεξα παηδηά θαη
ελλέα εγγόληα. Μνηξάδεη ηε δσή ηνπ κεηαμύ
ηνπ Seattle ηεο Washington, θαη ηεο Κξήηεο.
Σν απόζπαζκα είλαη από ην βηβιίν ηνπ κε
ηίηιν: «Όζα πξαγκαηηθά ζα έπξεπε λα μέξω ηα
έκαζα ζην Νηπιαγωγείο»
Εθδόζεηο: ΛΥΦΝΟΣ
Πεγή: e-fungus.gr
Αλαξηήζεθε από: Ρόδε Μαξίλα ΠΕ13

