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MAMA...

Mama... Oare de câte ori rostim acest cuvânt de când ne naștem și până când
nu vom mai fi? Pentru mine, dar și pentru ceilalți copii, mama înseamnă totul. Și când
spun totul, spun: viață, dragoste, înțelepciune, încredere... Mama este cea care mi-a dat
viață, cea care mi-a dat prima îmbrățișare, primul dulce sărut pe frunte, m-a învățat sămi rostesc numele, să mănânc, m-a învățat să fac primi pași mărunți în viață. Oglinda
sufletului meu se reflectă în chipul blând și cald al mamei.
Dar cum este mama? Tot timpul cu zâmbetul pe buze, ea mă încurajează în
fiecare zi; îmi place că vorbim foarte mult; ba chiar pot spune că este cea mai bună
prietenă a mea, o prietenă adevărată. Acel sărut de noapte bună și vorba ei ,,Să dormi cu
îngerașii!" și-au pus amprenta în sufletul meu de când eram foarte mică (cel puțin de
când îmi amintesc) și mi-aș dori ca peste 10 ani, să se întâmple la fel. Zilele petrecute
alături de ea m-au învățat că orice om merită o a doua șansă atunci când greșește.
Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, așa că a creat mamele să ne călăuzească
drumul spre viitor. Mama este comoara divină, o comoară pe care niciun om n-ar
îndrăzni să o înstrăineze. Cred cu tărie că atâta timp cât avem părinți pe acest pământ,
suntem și vom fi copiii lor.
Dragi copii, cine vă întreabă în fiecare zi dacă vă este foame și ce vreți să
mâncați? Cine vă spală și vă calcă hăinuțele pentru școală? Cine se preocupă de voi
minut de minut? Este MAMA!!! Suntem legați de ea cu un fir nevăzut parcă, știind că
nu ne va da drumul niciodată... Aș putea vorbi ore în șir despre mama mea și tot nu aș
putea exprima în cuvinte sentimentele mele pentru ea, care devin mai trainice zi de zi,
lună de lună, an de an... De la ea am învățat ce înseamnă respectul pentru cei din jur, am
învățat să am milă și să încerc să îi ajut pe cei care au nevoie de sprijin, să fiu tot timpul
preocupată ca să descopăr lucruri noi. Vorbele ei calde aș vrea să mă însoțească oriunde
aș fi, la orice dezamăgire aș întâlni de-a lungul vieții. Chiar dacă uneori mă mai cicălește
și mă ceartă, eu știu că ea mă iubește enorm și îmi vrea doar binele.

Sper să vă regăsiți și voi în ceea ce am scris despre mama mea și aș vrea să
închei cu un citat care exprimă toată afecțiunea: ,,O mamă e acea persoană care poate
lua locul oricui, dar nu poate fi înlocuită cu nimeni." (Cardinal Mermillod )

