Carta a la meva filla
Un relat de: Romy Ros
Estimada filla,
Un any més arriba el maig, i en un mati de primavera amb aromes florals i un sol radiant ens reunim per
desitjar-te moltes FELICITATS!!!
Malgrat que els anys senars no t’agradin gaire... sé que els 23 seran meravellosos :
TU... Aniràs recollint els fruits sembrats durant temps era temps. El carinyo, la il·lusió, la passió, la perseverança
que has anat posant en tot el que fas, són el SOL que il·lumina i nodreix aquest teu jardí que és la teva vida... I
de retruc, com qui no vol la cosa, vas teixint colors també a les nostres vides.
La noia jove en que t’has convertit, en contínua transformació i creixement, anuncia una dona meravellosa de la
que sempre em sentiré orgullosa: en les dures i en les madures!!!
Vivim en un món frenètic, ràpid-ràpid... on s’admira l’èxit, la fama i els diners; sembla que no hi ha lloc per
admirar valors com l’honestedat, transparència, paciència, esforç, empatia, sensibilitat,...aquestes coses de les
“bones persones” que quasi és sinònim de “persones ximples o babaues”
Per sort, l’autenticitat humana encara la podem trobar si no defallim i tenim criteri...i si ens equivoquem, doncs
tornem a començar! ...i si caiem doncs ens tornem a aixecar!
Tu ets així, AUTÈNTICA : guapa, llesta, intel·ligent, atractiva, compromesa socialment i plena de vitalitat.
Què més es pot demanar?
Una persona plena de talents variats i amb ètica...perquè només així s’aconsegueix l’excel·lència... i tu ja saps
que ara estic parafrasejant a Howard Gardner.
Jo, avui especialment, et desitjo que esgraó a esgraó vagis materialitzant els teus somnis i desitjos vitals. I t’ho
expresso amb una alegria immensa com la que tu ens encomanes amb la teva presència!!
Aquí em tens per fer-te costat i recorda sempre, sempre... T’ESTIMO moltíssim!!!
Romy Ros
Vic, un dia màgic de maig de 2016
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