
 

 

 

 

Kochana Mamo! 

 

         Dwudziesty szósty maja to Twoje święto. Z tej okazji chciałabym Ci 

 za wszystko podziękować. 

         Tak dużo Ci zawdzięczam, że nie wiem, od czego zacząć. Dziękuję Ci przede 

wszystkim za życie, które mi dałaś. Bez Ciebie nie byłoby mnie tutaj. Dziękuję za Twój 

serdeczny i szczery uśmiech, którym witasz mnie zawsze, kiedy wracam ze szkoły. 

 Z Tobą, Mamo, zawsze jest wesoło i nie można się nudzić. 

        Uczysz mnie każdego dnia, co to znaczy kochać i szanować drugiego 

człowieka. Jesteś dla mnie ważnym wzorem do naśladowania.  

        Przy Tobie uczyłam się chodzić. Kiedy stawiałam pierwsze kroki, mocno 

trzymałaś mnie za rękę, abym czuła się bezpiecznie. A kiedy się przewróciłam, 

natychmiast do mnie biegłaś i przytulałaś. Pamiętam, jak byłam mała i przyśnił mi się 

okropny koszmar. Płakałam, a ty czule mówiłaś, że to tylko zły sen. Zostałaś ze mną tej 

nocy w moim pokoju, abym mogła spokojnie spać i niczego się nie bać. Kiedy jestem 

chora, troskliwie opiekujesz się mną. Jesteś zawsze blisko, kiedy płaczę, marudzę i nie 

wiem sama, czego chcę. Dziękuję za to, że mogę zawsze na Ciebie liczyć. Trudne sprawy 

z Twoją pomocą okazują się błahe. Zawsze wszystkiemu zaradzisz. Rozwiążesz nawet 

najtrudniejszy problem. 

   Martwisz się o mnie każdego dnia, abym nie zmarzła, nie zmokła, idąc na przystanek 

autobusowy. Do dzisiaj pamiętam nasze wspólne zabawy i spacery. Naszą wycieczkę 

 do Zakopanego i pieszą wyprawę nad Morskie Oko. Okropnie zmokłyśmy, ponieważ 

zastał nas deszcz, ale to nam nie popsuło świetnego humoru. Dobrze się bawiłyśmy. 

Wspominam to do dziś.  

    Przepraszam za moje kapryśne zachowanie i humorki. Ty zawsze umiesz postawić 

mnie do pionu. Są dni lepsze i gorsze, ale zawsze jesteśmy razem. Dużo rozmawiamy 

 i nie szczędzimy sobie czułości. Dziękuję za Twój trud wychowania, codzienną opiekę 

 i troskę. Tobie zawdzięczam to, kim dzisiaj jestem. 

        Kończąc mój list, chcę Ci powiedzieć mamo, że BARDZO CIĘ KOCHAM! 

 Z okazji Twojego święta życzę Ci, abyś była ze mnie dumna i z radością witała każdy 

nowy dzień.  

 

 

                                               Twoja córka Natalia 

 


