
 

Dzień Matki zbliża się wielkimi krokami, dzisiaj przedstawię Wam 

 kilka pięknych cytatów z Mamą w roli głównej: 

„Bóg nie może być wszędzie, dlatego wynalazł matkę” 

                                                                                     Matthew Arnold 

„ Co takiego jest w matkach, że na ich widok czujemy się dobrze jak przy 

kominku i w sercu zaczynają nam  tańczyć  kolorowe muppety” 

                                                                                         Kendare Blake 

„Matka byłaby zdolna wymyślić szczęście, żeby je dać swoim dzieciom” 

                                                                                    Madeleine Delbrer 

„Najsłodsza mama - jedyna osoba na świecie, która kocha tak jak nikt nigdy nie 

pokocha” 

                                                                                               Fannie Flagg 

„To jednak jest cudne, że mama przytuli i troski znikają” 

                                                                                       Monika Szwaja 

„ Mama to miękkie ręce. Mama to melodyjny głos, to chuchanie na uderzone 

miejsce….Mama to szereg praw, niezłomnych „pójściów spać”, okropnych  

„ proszę to włożyć”. Mama, to godziny odmierzone, żywot przyjemny, 

życzliwy, słoneczny…” 

                                                                                  Melchior Wańkowicz 

 

Poczytajmy wiersze o Mamie -  zabawne i wzruszające: 

 

„ Dla Mamy” 

Ze wszystkich kwiatów świata 

chciałbym zerwać …słońce 

i dać je potem Tobie 

złociste i gorące. 

Słoneczko jest daleko 

ale się nie martw Mamo, 

narysowałem drugie… 

Jest prawie takie samo! 



Teraz Cię wycałuję, 

jak mogę najgoręcej. 

Bo tak Cię kocham bardzo, 

 że już nie można więcej. 

                                           Czelar Mika 

 

„ Mamy Mamę” 

Najlepsze u Mamy 

 jest to, 

ze ją mamy. 

Mamy ja swoją, nie cudzą. 

Nie inną. 

Zawsze tą samą 

I żeby nie wiem co się stało, 

Mama zostanie Mamą. 

Tylko jedna Mama na zmartwienia. 

Tylko jedna na dwójkę z polskiego. 

Tylko jedna od bójki z najlepszym kolegą. 

Jedna od bólu zęba 

i od przeziębienia. 

Nie na sprzedaż. 

Nie do wymiany. 

Nasza, 

wszędzie i przez cały czas. 

Więc najlepsze u Mamy jest to, 

że ją mamy, 

i że Mama ma nas. 

                                        Joanna Kulmowa  

Najpiękniejsze życzenia dla wszystkich Mam! 

 Mamo! 

Dam Ci dziś piękny kwiatek 

i wstążkę na dodatek. 

Dam Ci złoty pierścionek. 

Na górce mały domek 

ogródek malowany, 

ławkę pod wielkim kasztanem. 

Dam Ci słońce nad domem,  



słońce jak złotą koronę. 

I dam Ci księżyc, wiesz? 

I jeszcze…co tylko chcesz. 

Bo jestem bardzo bogaty, 

dostałem kredki od Taty. 

 

 

 

 

Dbajcie o siebie.  Pozdrawiamy serdecznie  
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