
NAJKRAJŠIE VYZNANIE MAME! 

Človek, ktorý nás niesol pod srdcom deväť mesiacov. Človek, ktorý nás naučil 

hovoriť, kráčať, staral sa o nás a vždy tu bol pre nás.  

MAMA, pre niekoho obyčajné slovo, no pre mňa dar. Každý ju berieme ako 

samozrejmosť, no ona tu bola  vždy, keď sme potrebovali pomôcť, keď sme 

potrebovali objatie. Mama je jednoducho nenahraditeľný človek, srdce má v 

naplnené čistou láskou, láskou ktorá je len jedna, tá od mamy. Mama sa stará o to 

aby sme sa mali čo najlepšie, aby z nás boli o mnoho lepší ľudia ako ona, ona drie 

od ráno do večera v práci, aby nás mohla uživiť, aby sa mohla uistiť, že my sa máme 

najlepšie, a ona? Ona dá všetko aby sme sa mali dobre, dá nám svoje srdce, úsmev, 

objatia, či si nespomínaš ešte donedávna stála pred tvojou postieľkou a čítala ti 

rozprávky. Rozprávky o princeznej s peknou tvárou, o  zlej ježibabe, či drakovi alebo 

rytierovi ktorý bojoval o princeznú. Každá jedna rozprávka mala šťastný koniec, 

koniec kde vždy vyhráva dobro nad zlom.  

Mama ja tá čo nás chráni pred tým zlom a posúva nás malými krôčikmi vpred, 

posiela nás po ceste ktorú nám prichystala. Nechce aby sme v živote dopadli zle, aj 

keď niekedy sa správa zle a nadáva, ale nečudujem sa jej. Ty by si nenadával po 

náročnom dni v práci? Po dni v ktorom pracuje? Miluje ťa a všetko to robí kvôli tebe, 

lebo ťa miluje. Miluje, keď sa smeješ, miluje keď si šťastný. Ver mi, že tvoja mama ti 

nikdy, ale že nikdy nechcela nič zlé. Vždy bola tá za ktorou si mohol prísť a povedať 

jej čo Ťa trapi, pomôže ti. Keď si bol malý prebaľovala ťa sedela pri postieľke 

a spievala ti piesne, potom ťa učila kráčať neskôr ťa učila rozumieť ostatným, 

naslúchať svojmu srdcu, aby si sa vždy zachoval tak ako ty chceš!  

Mamy všetky do jednej by si zaslúžilí obrovské ĎAKUJEM! Ďakujem od 

každého z nás, lebo bez nich by tu nik nebol. 
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