
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK  

BARDZO  

CIĘ KOCHAM 

      mAMO 
 

Nasze ŻYCIE  

już tak ma  

że do przodu  

ciągle gna 

więc i my  

stale  

z a g o n i e n i  

roztargnieni 

i zmęczeni 

 

ale 

jest taki dzień 

jeden dzień w roku 

26.05. 

gdy z miłością 

biegniemy  do  MAMY 



 
Wyznanie 

 

Widzisz 

jak ci urosłam 

jak KWIAT 

w ogródku 

 a w lesie  

SOSNA 

 

Mamo 

moja MAMO 

 

A Ty 

TY jesteś  

wciąż taka sama 

uśmiechnięta 

spracowana 

z marchewką  

 i  różańcem w ręku 

KONIECZNA  jak CHLEB 

i  ŚWIECA 

szukana po ciemku 

 

Kocham cię MAMO 

zawsze tak samo 

choć dnia każdego  

inaczej 

 

I proszę bądź ze mną 

gdy się uśmiecham 

             cierpię 

             pracuję 

             i płaczę 

 

Bądź ze mną tu  

a kiedyś 

 W  NIEBIE 

bo jestem Twoją córeczką 

i tak bardzo 

TAK  B A R D Z O 

potrzebuję 

CIEBIE 

Amen 
 



 

 

 

*** 

Bóg się do Ciebie uśmiecha 

 i ja dziś  

czynię to samo 

za  serce Twoje 

i dobroć 

dzięki 

o dzięki Ci  

Mamo 

 

*** 

Kochana Mamo 

Mamo kochana 

twe IMIĘ 

pieśnią  

sławię od rana 

 

Dla Ciebie bije  miłością serce 

i słowa życzeń 

układam w wiersze 

 

Życzę  Ci Mamo 

zdrowia 

radości 

pokoju serca 

i miłości 

 

Życzę Ci  tego 

co Ci potrzeba 

by żyć w radości 

i chwale 

nieba 

 

*** 

Już wiosna  

Mamo 

wiosna na świecie 

w cudnych kolorach się mieni 

promienie słońca 

twarz Twą muskają 

kwiaty 

kłaniają się do ziemi 

 



 

Spójrz Mamo wokół  

świat cały śpiewa 

TYŚ NASZYM SZCZĘŚCIEM 

Bądź więc szczęśliwa 

 

*** 

Kochana Mamo 

w DNIU TWEGO ŚWIĘTA 

bądź nam radosna 

i uśmiechnięta 

 

Uśmiech 

niech zdobi Twoje oblicze 

dziś 

i przez całe Twe  

długie życie 

 

Najdroższa Mamo 

my Cię kochamy 

i wiele życzeń  

dzisiaj  

składamy 

             zdrowia 

             siły 

             cierpliwości 

na wszelkie przeciwności 

             pogody ducha 

             i dużo męstwa 

w trudnej pielgrzymce 

do 

 KRAJU  SZCZĘŚCIA 

 

 

*** 

Kochana Mamo 

Mamo kochana 

myślę o Tobie 

od  

życia  zarania 

 

O Twej dobroci   

serca czułości 

wytrwałej pracy 

i cierpliwości 

 



Ty jesteś Mamo  

dla mnie Aniołem 

i dobrym chlebem  

na moim stole 

 

Tyś  jest miłością  

która podnosi 

i obecnością  

co radość wnosi 

 

Tyś moje wszystko 

wszystko co mam 

NAJDROŻSZA  Mamo 

NAJLEPSZA  

z MAM 

 

*** 

Ukochana Mamo 

w DNIU TWOJEGO  ŚWIĘTA 

twarz Twojego dziecka 

 pięknie uśmiechnięta 

 

Ono tak się cieszy 

żeś jest 

Mamo droga 

i  HYMNY  WDZIĘCZNOŚCI 

śle  

do swego  BOGA 

 

Błaga  GO  

o zdrowie 

i o wszelkie  dary 

byś  

była Mateńko 

szczęśliwą  

bez miary 

 

Piosenka dla Mamy 

 

Kochana Mateńko, spójrz na Nas Twe Dzieci 

i głos tej piosenki do Ciebie niech leci. 

Niech frunie melodia, niech biegną i słowa, 

bo życzeń tysiące zawiera ich mowa. 

 



Ich mowa serdeczna, jak ptaków  śpiewanie 

niech w sercu Twym Mamo na zawsze zostanie. 

Niech kwitnie miłością i radość przynosi, 

niech będzie jak światło, co mroki rozproszy. 

  

*** 

Żyj mi  Mateńko 

w zdrowiu 

     radości 

żyj w łasce Bożej 

w Bożej  

bliskości 

………… 

Miej w sercu 

 MIŁOŚĆ 

do  

WSZYSTKICH  LUDZI 

Twój uśmiech 

kwiaty  

niech rankiem budzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módl się  

           i pracuj 

baw się  

           i śmiej 

a w sercu 

 BOGA  

zawsze miej 

ZAWSZE MIEJ 

 

 Amen 

 

 

 



Piosenka dla Mamy 

1. Życzę Ci  uśmiechu, który budzi słońce 

i ciepłem obdarza kwiatka i biedronkę. 

Uśmiechu szczerego, solnego, miodnego, 

hej, co leczy każdego. 

2. Życzę Ci  uśmiechu, co szczęście przynosi, 

jest jak zapach róży i kropelka rosy. 

Jak wiatru muśnięcie i czułe spojrzenie, 

hej, co wspiera istnienie. 

3. Życzę Ci Mateńko wiary i miłości, 

kopalni  pokoju, walizek  radości. 

Życzę Ci uśmiechu, który nie przemija, 

hej, i niebo otwiera. 

4. Życzę Ci  dni pięknych, spokojnych, bajkowych,  

okularów wielkich i bardzo różowych. 

            Życzę Ci  humoru, co bomby rozbraja, 

             hej, pięknie żyć pozwala. 

5. Życzę   Ci  Mateńko DOBRA NAJWYŻSZEGO, 

które znajdziesz zawsze u BOGA ŻYWEGO. 

ON  Ci nie poskąpi swej wielkiej MIŁOŚCI, 

hej , i  SZCZĘŚCIA  w  WIECZNOŚCI. 

6. Życzę  Ci Mateńko DOBRA  WSZELAKIEGO, 

pociechy i wsparcia od dziecka Twojego. 

Miłości radosnej, co skrzydeł dodaje, 

hej, Ziemię czyni Rajem. 

7. Chciałabym Mateńko dać Ci gwiazdkę z nieba, 

świadczyć każde dobro jakiego Ci trzeba. 

Obdarzać miłością poprzez wszystkie lata, 

hej, aż do końca świata. 

 



 

Ostatni list do Mamy 

 

Mamo, piszę do Ciebie 

długi, serdeczny list. 

Dawno już mnie nie było,  

wybacz i nie pytaj o nic. 

 

Ref. Bardzo Cię kocham Mamo, 

choć ciągle nie tak, jak chcesz. 

SERCE mam w piersi to samo, 

lecz więcej problemów i łez. 

 

Nie martw się o mnie Mamo, 

bo nie jest ze mną jeszcze tak źle. 

Inni na pewno gorzej się czują, 

ja jeszcze marzę i tańczyć chcę. 

 

Ref. Badrzo Cię kocham Mamo… 

 

Wybacz Mateńko znów nie przyjadę, 

choć nie jest ze mną jeszcze tak źle. 

 

 

 

 

Lekarze mówią coś o poprawie, 

ale ja czuję, że zmieniam się. 

 

Ref. Bardzo Cię kocham Mamo, 

pamiętaj o tym i wierz, 

że kiedyś przyjdę, przyjdę tak samo, 

jak w maju ciepły deszcz. 

 

Recytacja: 

          MAMO 

            JUŻ NIE PRZYJADĘ 

NIE PŁACZ 

TERAZ TO TY 

 PRZYJDZIESZ DO MNIE 

            I JUŻ NA ZAWSZE  

BĘDZIEMY RAZEM! 

 

 



 
 

 

 


