
SANDRA ŁOCHOWSKA 

1. Droga Mamo! 

Najdroższa Mamo! 

Mam dla Ciebie bukiet kwiatów, 

Choć me serce malutkie, 

Jest miłością do Ciebie pełniutkie. 

 

2. Życzę Ci żeby wszystko się udało, 

Między nami było dobrze i nic nie brakowało. 

Cenie w sobie chęć istnienia, 

bo warto kiedy uśmiechasz się do mnie od urodzenia. 

O wielkim sercu, które mi oddajesz 

jestem silniejsza dzięki słowom, które od Ciebie, 

są do mnie kierowane. 

 

3. Zrobisz dla mnie wszystko więc Ci dziękuje, 

bo wiele dla mnie znaczy to co mi pokazujesz. 

Dziękuje Ci za lekcje, które mnie kształtują, 

Prowadzą one do szczęścia obfitującego. 

Wiem jak się martwisz kiedy jest mi smutno, 

ale dzisiaj Twój dzień więc niech będzie wesolutko. 

 

4. Zrobię wszystko abyś była sobą, 

Wyrzuciła swój smutek jak najdalej stąd. 

Pokazała to co masz w sobie 

i cieszyła się ze wszystkiego co dla Ciebie robię. 

Wiem, że jestem niezdara, roześmiana i kochana 

odziedziczyłam to po kobiecie,  która mi dała  

swoje całe serce, 

swoje całe szczęście 

abym była sobą na trudnym zakręcie.  

 

5. I choć ciężko mi to ująć w słowa 

mam nadzieję, że dumna ze mnie od nowa. 



Mimo naszych kłótni, które nie są często  

przysięgam Ci mamo, że ze mnie nowe dziecko! 

Wszystkiego Najlepszego Ci życzę 

I kończę swój monolog pijąc twoją ulubioną herbatę. 

 

OLIWIA BOGDANOWICZ 

„Zawsze razem przez życie” 

Jest taki ktoś na świecie,  

Lecz przecież o tym wiecie 

Kto kocha i kochać mnie będzie. 

Cokolwiek robię, 

Gdziekolwiek będę 

Ona jest przy mnie i ze mną. 

Gdy byłam mała 

I spać nie chciałam 

To ona mi bajki czytała, 

A później cierpliwie uczyła mnie życia. 

Być może ja kiedyś 

Też będę mamą, 

I wiedzę zdobytą przekaże dalej. 

Lecz zawsze będę, 

Twą małą córeczką, 

A ty moją kochaną mamą. 

 

ANETA SOKOŁOWSKA 

 „Dzień Matki” 

Co dać mamie na Dzień Matki 

Może wino lub też kwiatki 

Albo trochę dla osłody 

Słodycze oraz życzenia  

Płynące z mojego serca 

Zdrowia, szczęścia i miłości  

Żebyś żyła w wieczności. 

W podzięce składam serce w twoje ręce 



I przepraszam za me psoty i kłopoty. 

Chcę, żebyś codziennie budziła się rano z uśmiechem, 

Bo kocham Cię mamo. 

Kocham Cię mamo w dzień i w nocy. 

Dziękuje za to wszystko co robiłaś  

Za to, że mnie urodziłaś 

I za to, że jesteś matką moją. 

Nie wiem co powiedzieć więcej 

Kocham Cię Mamo i kochać będę!!! 

 

ANNA WIŚNIEWSKA 

„Wiersz dla mamy” 
 
Dla Ciebie mamo piszę ten wiersz krótki, 

aby już na zawsze zniknęły twoje smutki. 

I choć talentu nie mam, bo pisarz ze mnie żaden,   

to przyjmij te życzenia z miłością i bez zrażeń. 

Życzę Tobie dzisiaj wszystkiego najlepszego, 

także uśmiechaj się dziś na całego. 

 

To dla Ciebie świat jest taki kolorowy, 

to dla Ciebie ptaki śpiewają jak anioły. 

Usiądź sobie tu w ogrodzie 

i podziwiaj to na co dzień. 

Ja w tym czasie przygotuję 

upominki tak jak umiem. 

 

W tym dniu uroczystym spędzę z Tobą cały dzień, 

a Ty zbyt szybko nie zniechęcaj się. 

Ten dzień jest jedyny w swoim rodzaju, 

poczuj się więc dzisiaj jakbyś była w raju. 

W ten wspaniały dzień nie martw się o nic, 

a o swoich troskach szybko zapomnij. 

 

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować, 

skromny bukiecik kwiatów podarować. 

Mam cichą nadzieję, że ten wiersz, 



umili Ci troszeczkę ten przecudny dzień. 

Jesteś da mnie najważniejsza, 

więc bardzo Cię proszę: zawsze o tym pamiętaj!   

 

KATARZYNA NAREWSKA 

„Dla Mamy” 

Mamo ! Zawsze mi najdroższą byłaś! 

Co dzień rano do szkoły budziłaś , 

Z uśmiechem placuszki smażyłaś ! 

Piękne fryzury mi splatałaś i piosenki śpiewałaś. 

W bezsenne noce opowiadałaś mi bajki urocz. 

A kiedy zasypiałam dostawałam od ciebie buziaki, 

Żeby śniły mi się same słodziaki ! 

Gdy choroba mnie łapała tyś ją  

W mgnieniu oka zwalczała ! 

Gdy na mej buźce pojawił się smuteczek  

Ty często dawałaś mi cukiereczek ! 

Nie ma rzeczy , którymi mogłabym  

Wynagrodzić to Ci  

Dlatego mówię tylko najszczersze  

 Dziękuję Ci ! 

 

 


