ИЗДВОЈ ТРЕНУТАК ЗА СТВАРАЛАЧКИ КУТАК!
Постоје тамо негде...
Постоји тамо негде једно дете које сањари. Погоди о чему машта. Да, баш
као и ти и оно машта о дружењу. Није сигурно шта би пре! Да ли да иде у паркић
да види ко је ту од другара. Можда ипак бицикл. А како прескочити лопту и
играње на терену? Зашто не може све одједном... Зашто уопште мора да се бира!
Нисам ти рекла, то дете обожава да пева. Воли и да игра уз музику али не и
баш да га гледају док игра. А највише од свега воли да прича и да га слушају.
Оно увек има толико тога да исприча, да није сигурно да ли ће све стићи. Да ли и
ти тада, почнеш брже да причаш, за сваки случај, да стигнеш све да кажеш? И
после се увек пита да није нешто битно заборавило да каже... Можда си већ
пожелео да му се придружиш, да се заједно испричате и да га подсетиш на оно
дрво на коме би баш волео да имаш кућицу. Твоје место за све и свашта. За
играње, тајне, плакање, скривање.
Да сте сада тамо, рекло би ти како признаје да се понекад уплаши јер сада
сви често причају како су забринути и страх је заменио дружење. Кажу му да је у
реду ако се некад уплаши и да ће све бити добро. Сви се понекад уплаше, није
ништа лоше ако си тужан, збуњен, љут или све то одједном.
Онда стигну школски задаци. Почне да их ради, труди се да све уради па
на кратко заборави и страх и проблеме. Подсети се школе, свих другара и тада
му буде посебно драго што их све зна и замишља шта ће прво урадити када се
поново виде. Колико само прича чека да буде испричано, загрљаја да буде
пружено и осмеха измамљено. Опет почиње да машта, стави осмех на лице и
ужива у дану, а у томе му помажу чаробњаци.
Постоји тамо негде једна породица. Баш као и у свакој породици, ту је
неко ко у себи потајно брине, а наглас умирује, теши и охрабрује. Да ли си и ти
приметио како увек могу да открију када се нечега уплашиш и када те је страх,
чак и када ништа ниси рекао? Онда те утеше тако да скроз заборавиш што си се
уплашио. А постоје и нечије руке... Та два чаробна штапића која могу све! Дају
ти такав загрљај који је истовремено нежан и топао али и снажан толико да отера
све бриге и проблеме. У том загрљају ти нико не сме ништа и у њему су најслађи
снови. Понекад ти се чини и да могу да зауставе време тако да си убеђен да је све
око тебе стало и да те време чека.

Ту постоји и неко ко уме да ти измами осмех на лице и да те засмејава чак
и када ти није до смејања. И сваки пут се смејете дуго, дуго, толико да
заборавите како је све почело и шта је било смешно на почетку. Сигурно си
приметио како си окружен правим мађионичарима. Док си био забринут и
нерасположен, ниси ни приметио да си већ увелико почео да се забављаш и
смејеш. Док си трепнуо, нестало је све што те је бринуло и сад си се одједном
нашао у сред игре. Ниси сигуран којим се чаробним триковима служе али сваки
пут успевају да учине да време у игри пролети.
Постоји тамо негде неко као ти и као ја. Неко ко не може без чаробних
трикова и чаробних штапића. Неко ко машта о својој кућици на дрвету, ко воли
да прича, воли да пева и игра сам за себе. Неко ко воли све своје пријатеље,
мисли на њих и само жели да их види. Ма не морамо ни да се такмичимо ко ће
више прича испричати и ко ће причати брже. Само да су сви ту. Постоји много
нас оваквих. Ми маштамо и нама не треба неки посебан разлог за смех и
уживање у дану. Ја већ знам двоје, тебе и мене. И ти сигурно знаш још двоје, а и
они знају неког. И ето, много је нас који знамо шта ћемо прво урадити када се
сви видимо и једва то чекамо!
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