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Această carte îi este dedicată cu dragoste fiecă-
rui micuț din această lume mare, care s-a între-

bat: Oare Dumnezeu mă vede?

– Sheila Walsh

Pentru mama și tatăl meu. Vă mulțumesc pentru o co-
pilărie fericită: un izvor nesecat de inspirație pentru 

munca mea.

– Aleksandra Szmidt





Numele meu e Poppy,
și mică sunt de nu se poate, 

dar am o mare întrebare,
cea mai mare dintre toate.

Dumnezeu este mereu cu mine
 sau mai ia și câte-o pauză?

când eu mă duc la culcare,

 El îmi rămâne 
   tot pavăză?



 Și când mă trezesc,
  Dumnezeu e treaz și el?

Mă veghează atunci?

   Dar, pe tine, te vede la fel?



Oare Dumnezeu aude o șoaptă
         sau să strig ar fi mai bine?

      Vii cu mine în aventură,
să mă ajuți să aflu 

   și pe mine?



Este Dumnezeu mereu acolo
    când soarele îmi luminează fața?
       când mă strigă mama și tata,
 să mă ridic din pat dimineața?

Dar e tare confortabil și bine,
   și vreau sub pătură să mai stau.


