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POVESTE PENTRU BOTEZ

A fost odată ca niciodată, pe vremea când

trăiau dinozaurii, un norișor multicolor. El

călătorea muuult, peste mări și țări, și afla

dorințele oamenilor. Aduna toate dorințele într-un

sac cusut cu fir de aur și când nu mai putea îndesa

nicio altă dorință, pornea spre Țara Bucuriei și a

Copilăriei. Acolo, dorințele erau sortate cu multă

atenție de către îngeri. Când a fost găsită dorința

Danielei, o femeie frumoasă și blândă, norișorul

multicolor a fost fericit. Daniela își dorea să

devină mamă. 

Așadar, norișorul a alergat în Regatul

Bebelușilor și a strigat:

- Cine își dorește să plece la această mama? și

norișorul a arătat o fotografie pe care o găsise pe

internet. 
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- Eu! Eu! a rostit fericită o fetiță gingașă și

dolofană. 

Acum, să vă povestim călătoria micuței spre

mămica ei. Bebelușa și-a luat rămas bun de la

bebelușii de joacă. 

- Să nu fiți triști! Sigur ne vom întâlni în parc, la

joacă la un moment dat! rosti micuța.

Bebelușa pufoasă a alunecat pe un tobogan

luminos, construit în spirală. A ajuns în burtica

Danielei și era nespus de fericită. Nu trecea oră

fără să fie mângâiată și alintată. I se citeau zilnic

povești sau i se cânta. Periodic, mama ei mergea la

un aparat numit ecograf, unde o putea vedea.

Uneori i-a făcut semne cu mâna și i-a zâmbit.

Probabil că aparatul nu a putut reda aceste

aspecte, dar bebelușa siguuuur a făcut aceste

gesturi. 

După nouă luni de stat în burtică, de joacă și

giumbușlucuri a sosit timpul să fie ținută în brațe
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de mama ei și de cei dragi din familia pe care a

ales-o. Bebelușa a sosit pe lume într-o călduroasă

zi de 25 august din anul 2016. Ba chiar a ales ora

venirii puțin trecut de miezul zilei, pe la 12.56. Cu

o greutate de 3, 050 kg și o lungime de 49 cm,

bebelușa a primit numele Sophia Maria.

Mii de zâmbete și multe promisiuni i-a făcut

mama Daniela: că o va iubi necondiționat până la
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cer și înapoi, că îi va fi mereu alături și că va fi o

mamă model. 

Tati era în al nouălea cer de bucurie.

Întotdeauna fetele seamănă cu tații, plus că au

toată viața o relație specială de prietenie.

Prima băiță, plimbările cu căruciorul, caruselul

de deasupra patului, îmbrățișările celor din familie

erau pe placul micuței. Norișorul multicolor era

foarte bucuros că încă o dorință se îndeplinise cu

succes. Însă… mai era ceva. Trei ursitoare

bătrâne, uitate de lume, plângeau de mama focului

că nu mai sunt chemate să ursească. Vedeți voi,

dragi cititori, ele spuneau că ar fi preferate

ursitoarele tinere, frumoase, cu rochii noi și

strălucitoare. Micuța Sophia Maria i-a făcut

semn norișorului multicolor prin care îl anunța că

ea acceptă să fie ursită de bătrânele ursitoare.

Zâmbind și răsuflând ușurat, norișorul a alergat

să dea vestea. 
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Când au fost anunțate că vor ursi o fetiță

dolofană și frumoasă, nu le venea să își creadă

urechilor. Erau atât de emoționate, încât se

loveau una de alta în căutarea hainelor și a

baghetelor. După ce rochiile au fost scuturate,

aerisite, iar baghetele curățate de praf,

bătrânele ursitoare au sosit într-o seară și i-au

ursit micuței.

Prima a fost Ursitoarea Sănătății, care i-a

rostit așa:

- Copilă frumoasă și adorată! Îți doresc ca viața

să îți ofere multă sănătate, o imunitate puternică

și multe zâmbete! apoi a atins-o ușor cu o baghetă

aurie.

Fetița a dat din mânuțe și a gângurit în semn

de mulțumire.

A urmat Ursitoarea Vieții, care i-a urat

astfel:
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- Micuță dulce și pufoasă, cu piele catifelată,

cu miros de vanilie și gust de turtă dulce, fie

ca viața să îți ofere numai evenimente

plăcute, oameni buni în preajma ta, să fii

ferită de răutăți și greutăți. Fie ca toate

dorințele să ți le împlinești. Să fii puternică

și ambițioasă! 

Sophia Maria a zâmbit și s-a îmbujorat în

clipa când a fost atinsă de bagheta argintie.

Cea de-a treia a fost Ursitoarea

Bunătății:

- Fetiță mult dorită și iubită, îți prezic o viață

plină de bunătate și fericire. Inteligența ta,

zâmbetul și farmecul tău te vor ajuta să fii
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plăcută de cei din jur și să faci multe fapte bune.

Vei fi de ajutor multor oameni!

După ce i-a ursit, bătrâna a atins-o încet cu

bagheta de cristal. 

Micuța copilă s-a bucurat atât de tare și a dat

fericită din mânuțe și din piciorușe.

Bătrânele ursitoare erau foarte bucuroase. Se

simțeau împlinite.

- Acum ne putem retrage la pensie! grăi una dintre

ele.

- Mare adevăr ai spus!

- Îmi doream să mai ursesc o dată! Am avut noroc

de o fetiță frumoasă și iubită! Totul a decurs

ușor, dar simt că a sosit vremea să mă bucur de

călătorii și de

bunătăți culinare

din diferite zone

ale lumii. 
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Înainte de a pleca și a o îmbrățișa pe micuța

Sophia Maria, ursitoarele au scris un bilețel pe

care l-au pus într-un plic roșu, pe care au notat:

12 februarie 2017 - botez și l-au lăsat în pătuț.

Când părinții l-au găsit, l-au deschis și au citit:

„Sophia Maria, să nu uiți niciodată: visele se

pot îndeplini. Bucură-te de copilărie, de joacă şi

de joc. Călătoreşte şi învaţă de la ape, vânt,

fluturi, nori, plante.

Nu uita: Să iubeşti, să râzi, să râzi din nou. Să

asculţi și să înveţi, să spui“te rog” şi “mulţumesc”.

Să fii sinceră. Să fii prietenă de nădejde. Să fii tu

însăţi. Ești unică! Caută în sufletul tău. Dăruieşte

bunătatea ce se ascunde acolo. Nici nu îţi

imaginezi ce comoară adăposteşti! Nu există act

mai nobil decât să aduci mulţumiri. Aminteşte-ţi
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să realizezi binele din viaţa ta. Viaţa este magie!

Iubeşte-o, adulmec-o în fiecare clipă, oriunde ai

fi, oricine ai fi, bogată sau săracă. Regăseşte

energia şi bucuria din inima ta. Nu judeca pe cei

din jurul tău şi nici pe cei care sunt răi cu tine.

Fiecare are ritmul său şi rostul lui bine definit pe

pământ. Este mai bine să lăsăm viaţa să vorbească

despre noi în locul cuvintelor. Să ai parte la rândul

tău de zâmbete, bucurii și miracole în fiecare zi a

vieţii tale. Poţi fi tot ce îţi doreşti: un înger, o

floare, un arbore, o melodie, o pasăre sau chiar o

carte cu povești. Fii curajoasă! Îndraznește să

visezi!”

Și multe ar mai fi de povestit

Dar povestitorul a căscat și-aadormit
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Și-am încălecat pe-o șa,

Și v-am spus povestea Sophiei Maria așa…

Toate drepturile asupra textului aparţin autoarei Claudia Groza. Contact:

claudia.groza@gmail.com


