MAMA, MAMINA, MAMIČKA
Ak existuje nejaký skutočne medzinárodný sviatok, tak je to Deň
matiek. V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky.
U nás však tento krásny sviatok dlhú históriu nemá. Slobodne sme sa
k oslavovaniu Dňa matiek vrátili až po roku 1989.

Mama je tou, ktorá môže nahradiť všetkých, no ju nemôže nahradiť
nikto!
.
Kardinál Mermillod

Nedá mi, aby som o mamách a ich deťúrencoch neuverejnil aspoň niekoľko minipríbehov:
Telefonát do neba:
Haló? Teta, vieš mi povedať, aké je telefónne číslo do neba? Mamička iba nedávno odišla
do neba, ale ja ju dnes potrebujem, bolí ma bruško a je mi zle. Teta, veľmi pekne ťa
prosím, pomôž mi. Aj otecko potrebuje moju mamičku, počul som ho v noci plakať a
hovoriť jej meno. Chcem jej zavolať a povedať, aby sa ponáhľala ku nám domov…
Nasledujúci príbeh hovorí o tom, čo všetko mama dokáže:
Jedného dňa sa malý Thomas Edison vrátil domov zo školy, podal svojej mame papier a
povedal jej: „Pán riaditeľ mi dal tento papier, aby som ti ho odovzdal.“ Mama si ten list
prečítala a na chvíľu sa zamyslela. Oči mala plné sĺz, keď ho následne čítala svojmu
synovi: „Váš syn je génius. Táto škola je pre neho príliš malá a nemá dostatok dobrých
učiteľov na to, aby ho mohli učiť. Prosím, učte ho doma sama.“ Mnoho rokov po smrti
Thomasovej matky sa Edison stal jedným z najväčších vynálezcov všetkých čias. Jedného
dňa niečo hľadal v šatníku a našiel zložený list, ktorý mu dal v detstve riaditeľ školy pre
svoju matku. Otvoril ho a čítal: „Váš syn je duševne chorý. Nemôže navštevovať viac našu
školu. Je vylúčený.“ Edison po prečítaní týchto slov neváhal a napísal do svojho denníka:
„Thomas Alva Edison bol duševne chorým dieťaťom, ktorého matka zmenila na
génia 20. storočia.
… a ešte niečo veselé:
Mama poslala rozjašeného syna skoro spať, ale z detskej izby sa ozýva: „Mamíí, ja mám
smäd, mohla by si mi priniesť pohár vody?" Mama si tvrdo stojí za svojím a volá na syna:
„Nie, napiť si sa mal skôr. Zhasnúť a spať! "Za päť minút chlapec opäť volá, že má smäd a
rád by pohár vody. Mama stále trvá na svojom: „Povedala som ti, že nie. Ak sa ma ešte
raz opýtaš, prídem ti dať na zadok! „Za pár minút sa z detskej izby ozve:" Mami? Až mi
prídeš dať na zadok, mohla by si mi rovno priniesť aj ten pohár vody? "
Bol začiatok mája, blížil sa sviatok Dňa matiek. Učiteľka na hodine, primerane chápaniu
detičiek, vysvetľuje úlohu matky v živote každého človeka. Detičky sa predbiehajú, kto z
nich povie niečo krásne o svojej mamičke. Na konci hodiny dostanú domácu úlohu na
tému „Mama je len jedna!“ Ďalší deň chcel každý žiak pani učiteľke prečítať svoju prácu.
Došiel rad aj na Móricka. Začal čítať: Keď som prišiel domov zo školy, bola u nás na
návšteve teta Klára, mamina najlepšia kamarátka. Popíjali víno a dobre sa bavili. Mama

ma o nejakú chvíľu oslovila: „Móric, minulo sa nám víno, skoč do špajze, nájdeš tam oproti
dverám dve fľaše vína a prinesieš ich sem“. Išiel som teda do špajze, pozerám, pozerám,
v regále som však videl iba jednu fľašu. Otočil som sa a skríkol: „Mama, je len jedna!“
No a celkom na záver: Mama je najvernejším priateľom, ktorého máme. Je pri nás vždy,
keď prekonávame ťažké životné skúšky, krízy, neúspechy. Je pri nás v nešťastí, pomáha
nám, keď nás priatelia opúšťajú, keď sa topíme v problémoch. Vždy a napriek všetkému
bude s nami držať a usilovať sa pomôcť a poradiť nám, aby rozptýlila chmáry a prinavrátila
do našich sŕdc pohodu. Vzdať úctu všetkým mamičkám, mamkám, maminám ale aj
babičkám nielen práve 2. májovú nedeľu, ale počas celého roka možno rôznym spôsobom:
darovaním kytice, darčeka, návštevou a niektorí už iba spomienkou na cintoríne. Hlavne
tam si uvedomíme, ako nám veľmi chýbajú, keď už nie sú medzi nami.
zostavil: jsz

Pred 5 rokmi prišli do kultúrneho domu zatancovať svojim mamičkám aj malí kovboji.

