
10 pięknych życzeń dla mamy
Na stronach kalendarza świątecznych dni jest mało. 
A szkoda! Co tu zrobić, by świąt nie brakowało? 
Lecz jeden dzień szczególnie swym blaskiem w maju kusi: 
dla jednych to - Dzień Matki, a dla mnie - Dzień Mamusi. 
Nie umiem mówić głośno, jak kocham i co czuję..., 
więc patrząc Mamie w oczy, cichutko... podziękuję. 
Dziękuję za to w s z y s t k o, czym d o b r o ć jest na ziemi, 
że Jesteś najważniejsza, że tego nikt nie zmieni, 
że jeden dzień najpiękniej w mym sercu jaśnieć musi: 
dla jednych to - -Dzień Matki, a dla mnie - Dzień Mamusi.

Któż nad moją kołyską
czuwał nieraz w noc ciemną?
Któż gorąco się modląc,
łzy wylewał nade mną?
Kto strzegł pierwszych mych kroków,
gdy się chwiała dziecina?
TYŚ była, TY zawsze 
moja Matko jedyna.
Za trudy i prace
czyż się tobie o Matko
kiedy w życiu odpłacę?
Wiem, co czynić należy byś się, Matko cieszyła,
postępować tak jak uczyłaś mnie ,miła.

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,
za to, że wskazujesz mi drogę w gęstym mroku,
za to, że dni moje tęczą malujesz,
dziś z głębi serca Tobie dziękuję.

Mamo podaj rękę, niech ją ucałuję.
Dziś jest Twoje Święto - serdecznie winszuję.
Żyj mi mamo zdrowa, szczęśliwa, wesoła,
niech Ci żadna troska nie zasmuci czoła.
Niech Ci wszystko wokół radośnie się plecie.
Kocham Cię, ach kocham nad wszystko na świecie.

Kochana Mamo - zacznę zwyczajnie, 
że z Tobą w domu jest fajnie: 
i w deszczu i w słotę, w smutku, w radości, 
wspierasz i uczysz życia w miłości. 
Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować, 
skromny bukiecik kwiatów darować.

Z okazji Twojego dnia Mamo. 
Za wczoraj i dziś, zawsze tak samo, 
każdym czułym serca uderzeniem 
i każdym z niego płynącym życzeniem.
Zdrowia, sił i codziennej radości 
wraz ze słowami największej wdzięczności. 



Za wszystkie dla mnie trudy i starania 
składam Ci dzisiaj podziękowania

Za to, Mamo, że noc w noc czujnie strzeżesz kolorowych i spokojnych mych snów; 
za to, Mamo, że Ci zawsze mogę wierzyć, ze rozumiesz mnie nawet bez słów; 
cóż Ci dzisiaj mogę za to dać, najdroższa Mamo? 
Po jednym kwiatku za noc każdą nieprzespaną, 
po jednym kwiatku za każde zmartwienie, 
po jednym za płynące z Twych rąk ukojenie. 
Za każdą Twoją zmarszczkę - jeden kwiat. 
I jeden - za każdy siwy włos. 
Pod nogi trzeba by Ci rzucić cały świat - 
wszystkie kwiaty w ogromny stos. 
Musi być jakieś wyjście... I jest! Oczywiście! 
Najlepsze będą bzu wonne kiście! 
Bukiet z kwiatów miliona Ci wręczę - 
majowego pachnącego bzu naręcze.

Słowa Twoje zawsze koją,
Dom Twój moją jest ostoją, 
Twe porady sobą chłonę, 
Miłość składam w Twoje dłonie. 
Tak przykładnie przy mnie trwasz, 
Dajesz wszystko mi co masz,
Ciepłem tulisz jak poduszka, 
Twa dewiza "dobre słówko" 
Spokój w Tobie niesłychany, 
Serca ciepłem rozświetlany, 
Twarz natura wygładzona, 
Czasem wprost nie poruszona. 
Słów brakuje Twej osobie, 
I nikt się nie równa Tobie, 
A mi właśnie jest to dane, 
Mieć tak wyjątkową Mamę!

W kalendarzu Święto Matki
z życzeniami śpieszą dziatki.
Ja Ci mamo dziś w podzięce
za Twe trudy daje serce
i przepraszam za me psoty,
za wybryki i kłopoty.

W dniu Twojego święta mamo jedyna,
Życzenia zdrowia przyjmij od syna.
Za Twe trudy za życie samo,
Za moje zdrowie dzięki Ci mamo.
Niech Twoje życie w spokoju płynie,
A to co gorsze niech Cię ominie.
Niech się spełniają wszystkie marzenia,
Takie są Twego syna życzenia.
Czy wiecie dlaczego w maju mamy
dnia dwudziestego szóstego Dzień Mamy?
Jak to? Nie wiecie? Nie wiecie??? Przecież



to takie proste i zrozumiałe,
najprostsze z wszystkich rzeczy na świecie:
Bo nasze Mamy są wspaniałe.
A tak poza tym, niech mi wierzy
każdy syneczek i córeczka,
że Mamom dzień ten się należy,
jak nam należy się Dzień Dziecka!
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