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Co je to láska ...
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odpovědi dětí 4-8 let byly krásnější a hlubší, než si všichni mohli představit.

Když dostala moje babička artritidu, nemohla se ohnout a namalovat si nehty na nohách. A
tak jí je potom stále maloval děda, dokud také neonemocněl na artritidu.

Když vás někdo

miluje, vyslovuje vaše jméno jiným způsobem. Víte, že vaše jméno je v jeho ústech v
bezpečí. Láska je, když se děvče navoní voňavkou a chlapec si dá na sebe vodu po holení a
potom jdou spolu ven a navzájem si voní. Láska je, když se jdeš s někým najíst a dáš mu
většinu svých hranolek bez toho, abys chtěla jeho.

Láska je to, co tě rozesměje, když jsi

unavený. Láska je, když moje mamka udělá kávu pro taťku a trochu z ní odpije, než mu ji
dá, aby si byla jistá, že chutná dobře.

Láska je to, co je s vámi v místnosti během Vánoc,

když přestanete otvírat dárky a posloucháte.

Jsou dva druhy lásky: naše a Boží. Ale Bůh

miluje oběma způsoby.

Láska je, když povíš chlapcovi, že máš ráda jeho tričko, a on ho

potom nosí každý den.

Když se mají dva rádi, zůstanou spolu, i když jsou z nich malá

stařenka a malý dědeček.
kuřete.

Láska

Moje maminka miluje tatínka, proto mu dává nejlepší kousek z

je, když maminka uvidí tatínka opoceného a smradlavého, a i tak ho

považuje za krásnějšího než Roberta Redforda. Láska je, když ti tvoje štěňátko olíže tvář, i
když jsi ho nechala samotné celý den. Když někoho miluješ, tvoje oči běhají nahoru a dolu
a z tebe vycházejí malé hvězdičky.
nemyslí si, že je to hnusné.

Láska je, když

maminka vidí tatínka na záchodě a

Opravdu byste neměli říkat někomu "miluju Tě", pokud to

nemyslíte vážně, ale když to tak myslíte, raději to říkejte často. Lidé zapomínají.
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