Ord till inspiration
för dig som har
världens viktigaste jobb,
att lära våra barn för livet!
Allt jag behöver veta lärde jag på dagis!
Allt jag lärde for livet, allt om vad man skulle
göra och man skulle vara, lärde jag mig på dagis
(fast i min tid hette det barnehage.)
Visdomen var icke att söka på de akademiska
höjderna utan fastmer under kyrkans barntimmar.
Det var det här jag lärde mig:
Dela med dig.
Följ spelreglerna.
Slå inte andra.
Lägg tillbaka saker där du tog dem.
Städa upp efter dig själv.
Ta inte saker som inte är dina.
Be om ursäkt om du sårat någon.
Tvätta händerna före maten.
Spola efter dig på toa.
Varma bullar och kall mjölk är nyttigt.
Lev lugnt och gör lite varje dag.
Sov middag.
Se dig för i trafiken,
Håll varandra i händerna,
Håll ihop när du går ut i stora världen.
Tänk på att det ständigt sker under.
Kom ihåg det lilla fröet i plastbyttan:
Rötterna växer nedåt och blomman uppåt, och
det är ingen som vet varför,
fast, sådana är vi skapta allesammans.
Guldfiskar och hamstrar och vita möss
Och till och med det lilla fröet i plastbyttan
– alla dör de - och vi med.
Och kom ihåg dina första pekböcker och det första ord du lärde dig
- det största och viktigaste av alla – TITTA.

Allt du behöver veta finns där någonstans.
Den gyllene regeln Kärlek och grundläggande hygien Ekologi och politik och jämlikhet och ett
sunt leverne Ta en av dessa regler och översätt den till ett
mer sofistikerat vuxenspråk och tillämpa den
i din egen familj, eller på jobbet eller på
regeringen eller hela världen omkring dig,
och den kommer alltid att vara dagsens
sanning.
Tänk så mycket bättre världen skulle vara
om vi alla – hela världen fick bullar och
mjölk vid tretiden varenda eftermiddag och
sedan kröp ner under våra filtar för att sussa
en stund.
Eller i fall regeringar levde och handlade
efter den enkla regeln att man skall lägga
tillbaka saker där man tagit dem och städa
upp efter sig när man stökat till.
Och det är fortfarande dagsens sanning att
hur gammal du än är så är det bäst att hålla
handen och hålla ihop när du går ut i stora
världen.
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