
V Levoči 9.3.2010 
 
 
Milá maminka, 
 
 

chcem ti týmto listom poďakovať za všetko, čo si pre mňa 
urobila a stále robíš. Že sa so mnou rozprávaš o živote a o tom, čo ma 
môže postretnúť. 
 
 Že ma chceš chrániť, aby som bola šťastná teraz aj potom, keď 
vyrastiem. Pamätáš sa maminka, ako sme sa rozprávali o ľuďoch, ktorí 
ubližujú deťom? Pamätáš sa, ako sme si to nacvičovali, čo mám 
povedať, ak by ma niekto cudzí lákal do auta. Viem, že nie je správne, 
aby ma niekto cudzí fotil tak, že by mi to bolo nepríjemné. Nemali by 
byť žiadne tajomstvá medzi mnou a cudzím človekom, lebo je to 
nesprávne. Chcem ti všetko hovoriť, dobre? 
 
 Ďakujem ti aj za to, že so mnou hovoríš o drogách, o rôznych 
chorobách, ako je napríklad AIDS. Ja som nevedela, aká je to 
choroba. V škole sme sa zatiaľ o tom neučili, ale ja mám teba 
maminka. Ty máš mnoho časopisov, kníh, z ktorých máš informácie. 
Ako dobre, že rada čítaš, tak veľa toho vieš. Teraz aj ja tebe viem, 
čo je AIDS. Je to choroba, ktorá ničí imunitný systém človeka. Na 
DVD som si pozrela film „Bol raz jeden život“ a tam som pochopila, 
aký je to zložitý systém, ktorý chráni naše telo pred bacilmi 
a vírusmi. My svoju imunitu môžeme posilňovať a pomáhať jej v boji 
s chorobami tak, že budeme jesť veľa vitamínov, budeme športovať 
a hýbať sa. 
 
 Ale človeku, ktorý je chorý na AIDS to nepomôže. Vírus HIV, 
ktorý AIDS spôsobuje aj tak prenikne do tela. Je to smrteľná 
choroba a niet na ňu liek. Mnohí si myslia, že nemôže ísť na kúpalisko 
alebo do sauny, ak by tam bol človek chorý na AIDS. Ale to nie je 
pravda. Tak nemôžu dostať AIDS. AIDS nemôžem dostať ani takým 



spôsobom, akým dostaneme chrípku alebo nádchu. Ale tí, čo si pichajú 
drogy a vymieňajú si navzájom striekačky, tak tí tú chorobu môžu 
dostať. AIDS môžu dostať tiež tí, čo žijú nemravne, aj tí, čo si 
vymieňajú partnerov. Hovorilo sa, že ojedinele sa dá nakaziť aj 
transfúziou krvi. 
 
 Mala som jednu spolužiačku, ktorá má „dvoch otcov“. Chválila sa, 
že má viac darčekov, ako my ostatní. Ale nie je šťastná, lebo tak to 
nemá byť. V rodine by mal byť tatino, mamina a deti. Ja som veľmi 
šťastná, že vy s tatinom sa máte radi a ste si verní. Mám len 11 rokov, 
ale viem, že chcem len takú rodinu.  
 
 Dobre maminka, že sa so mnou rozprávaš o živote, chápem tam 
mnohé veci okolo seba. Nepotrebujem, aby mi spolužiačky hovorili 
o sexe ako o niečom záhadnom. Ja tieto tajné veci už dávno viem. Na 
čo som sa pýtala, na všetko si mi dala odpoveď. 
 
 Viem, aké by to malo následky a čo by sa mi mohlo stať, ak by 
som robila veci, ktoré ešte nie sú pre mňa. Okrem AIDS a nejakej 
inej pohlavnej choroby by som zažila sklamanie a rozčarovanie. Žijem 
síce v malom meste na východnom Slovensku s asi 15 000 obyvateľmi, 
ale aj tu sa mnohí stretávajú s drogami. Najlepšie je odmietnuť drogu 
hneď na začiatku. Môžu nám povedať, že neviem, čo je dobré. Ale ja 
poviem, že viem, čo je dobré a hlavne správne, a preto nechcem 
drogy.  
 
 Milá moja maminka, chcela by som, aby si mala zo mňa radosť. 
Aby si sa zo mňa tešila tak ako vtedy, keď som sa narodila. Jedenásť 
rokov ste s tatinom na mňa čakali. Mala si vtedy 42 rokov a splnil sa ti 
najväčší sen tvojho života. Veľmi ťa ľúbim a ešte raz ti ďakujem za 
to, že sa so mnou o všetkom rozprávaš, že ma počúvaš, keď ja 
rozprávam. 
 
 Na záver svojho listu by som si priala, aby sa našiel liek proti 
chorobe AIDS, aby netrpeli bábätká, ktoré pijú mliečko od svojich 



mamičiek chorých na AIDS. Aby sa vyliečili tí, čo nevinne dostali túto 
chorobu od svojich neverných partnerov. Pretože ako som si prečítala 
v jednom z tvojich časopisov, najlepšia ochrana je vernosť a dobrá 
morálka. A je potrebné viac informácií. Ďakujem ti za všetko a dúfam, 
že ťa tento list poteší. 
 
 

Tvoja dcérka Júlia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorka listu: Júlia Bodnárová, 11 rokov, Levoča 
 


