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Láska je, když øeknete klukovi, že se vám líbí jeho trièko a on ho pak nosí každý den......
Nìkolik profesionálù se na tuto otázku zeptalo skupiny dìtí starých mezi ètyømi a osmi lety. Jejich odpovìdi byly mnohem
&scaron;ir&scaron;í a hlub&scaron;í než si kdo dovedl pøedstavit.Pøesvìdète se sami: Od té doby, co moje babièka
onemocnìla artrózou, nemùže se už ohnout a namalovat nehty na nohou. Tak to za ní teï pokaždé dìlá mùj dìdeèek, i když sám
má artrózu v rukách. To je podle mì láska. Rebecca, 8 let Když vás má nìkdo rád, vyslovuje va&scaron;e jméno tak
trochu jinak.A tak prostì víte, že va&scaron;e jméno je v jejich ústech v bezpeèí.Billy, 4 roky Láska je, když si na sebe dívka
nastøíká parfém a kluk použije vodu po holení a pak si spolu vyrazí ven a jeden druhého oèuchávají.Karl, 5 let Láska je,
když jdete na jídlo do restaurace a dáte nìkomu vìt&scaron;inu svých hranolkù a nechcete na oplátku žádné z jeho porce.
Chrissy,6 let Láska je to, co vás nutí se smát i když jste unavení.Terri, 4 roky Láska je, když maminka udìlá kávu pro
tatínka a usrkne, aby se pøesvìdèila, že dobøe chutná. Danny, 7 let Láska je, když se s nìkým stále pusinkujete. A až
pusinkování pøestane bavit, tak poøád chcete být spolu a víc spolu mluvit.Moje maminka s tatínkem jsou takoví. Emily, 8
let Láska je to, co je s tebou v pokoji na tvé narozeniny, když pøestane&scaron; otvírat dárky a zaposlouchá&scaron; se.
Bobby, 7 let (Neuvìøitelné!) Když se chcete nauèit nìkoho lépe milovat, mìli byste zaèít u kamaráda, kterého nenávidíte.
Nikka, 6 let (potøebovali bychom o pár milionù více Nikk na této planetì). Láska je, když øeknete klukovi, že se vám líbí jeho
trièko a on ho pak nosí každý den. Noelle, 7 let Láska je, jako když jsou malá stará paní a malý starý pán stále pøátelé, i
pøes to, že se už tak dobøe znají. Tommy, 6 let Když jsem hrála na koncertì na piáno, byla jsem na pódiu a hroznì jsem se
bála. Podívala jsem se na v&scaron;echny ty lidi, co mì pozorovali a zahlédla jsem mého tatínka, jak na mì mává a
usmívá se. Byl jediný, kdo to dìlal. Pak už jsem se vùbec nebála. Cindy, 8 let Láska je, když maminka dá tatínkovi
nejlep&scaron;í kousek kuøete. Elaine,5 let Láska je, když mamka vidí ta•ku celého smradlavého a upoceného, ale i tak o
nìm øíká, že je vìt&scaron;í fe&scaron;ák než Robert Redford.Chris, 7 let Láska je, když vám va&scaron;e &scaron;tìnì olíže
celý oblièej i pøes to, jste ho nechali doma samotné celý den. Mary Ann, 4 roky Když nìkoho milujete, tak se va&scaron;e øasy
hýbou nahoru a dolu a odlétávají z nich malé hvìzdièky. Karen, 7 let (obdivuhodná pøedstavivost) A na závìr - autor a
lektor Leo Buscaglia jednou mluvil o soutìži, kde mìl dìlat porotce. Cílem soutìže bylo najít nejstarostlivìj&scaron;í dítì. Vítìzem se
stal ètyøletý chlapec. Sousedovi od vedle zrovna nedávno zemøela žena. Když chlapeèek vidìl muže plakat, vplížil se na jeho
dvorek, vlezl mu na klín a jen tak tam zùstal sedìt. Když se matka zeptala, co sousedovi øekl, chlapec odpovìdìl: "Nic, jen
jsem mu pomohl breèet." Buïte dìtmi celý život, nestyïte se za své city!!!
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