

BUCURIE DE COPIL

	
Zilele trecute mă uitam la un documentar despre țările sărace din Africa.
În acel documentar arăta cum copiii săraci, lipsiți de hrană cu un adăpost umil, primeau ajutoare de la un anumit echipaj, primind cadouri de la europeni. Copiii râdeau cu un râs gălăgios, pur și curat, cum nu mai văzusem în viața mea. Un copil care primește o sticlă de apă și încălțări să se bucure așa de tare nu mai vezi în zilele noastre. 
Acea țară, acel continent întreg încă este pur. Îl mai putem salva căci toate țările europene sunt acaparate de tehnologie, democrație și politică. Copiii acelui continent încă sunt puri și îi mai putem salva. Noi, copiii de pe alte continente, dacă primim cadouri de sute de euro, tot nu vedem decât un zâmbet fals, plin de lăcomie și ne dorim tot mai mult. Poate suntem noi mai deștepți și mai civilizați decât ei, dar cu toate acestea suntem cu mult mai prejos decât ei. Eu știu ce înseamnă bucurie, un zâmbet simplu, ceea ce noi nu mai recunoaștem. Ei sunt puri. Asta înseamnă bucurie de copil. Asta înseamnă zâmbet de copil pe aripi de fluture. Mă gândesc că și părinții noștri au fost așa și au știut să se bucure de lucruri simple, chiar și noi, de mici copii ne-am bucurat, dar pe măsură ce creștem vrem să fim în pas cu timpurile și cum tot ce ne înconjoară se schimbă atât de rapid, nu ne mai dă timp să ne bucurăm de ce avem și așa cum unii fluturi trăiesc o zi și apoi mor, așa și fericirea noastră.
Văzând acel copil, am avut o revelație: trebuie să ne bucurăm de lucrurile simple din viața noastră, de lucrurile care nu se schimbă, și astfel vom avea mereu zâmbetul pe buze și în suflet, fiind mereu copii.
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