
Życzenia na Dzień Matki 

 

Mam dla Ciebie bukiet życzeń, moja Mamo ukochana, 

Niech Twa buzia będzie zawsze tylko roześmiana, 

Niech Ci szczęście oraz zdrowie nieustannie dopisują 

niech się Twoje marzenia w każdym dniu realizują. 

                                                     Mamo! Ty mnie życia uczyłaś, 

                                                        wszystko co miałaś mi poświeciłaś, 

                                                   nikt nie ofiaruje nigdy mi więcej. 

                                                            Dziś, Ci więc serce me daje w podzięce. 

Za Twe czułe serce, za mądre nakazy, 

w dniu Twojego święta dziękuję - sto razy! 

               W kalendarzu Święto Matki 

              z życzeniami śpieszą dziatki. 

              Ja Ci mamo dziś w podzięce 

                         za Twe trudy daję serce 

  i przepraszam za me psoty, 

                                                   za wybryki i kłopoty. 

Mamo! Jesteś bombowa, 

nawet gdy Cię boli głowa. 

Więc dostaniesz dziś buziaka od swojego dzieciaka! 

Najlepsze życzenia na Dzień Matki! 

Droga mamo uśmiechnij się, 

przecież dzisiaj jest Twój dzień! 

Dlatego przesyłam całusa mocnego 

życząc Ci szczerze wszystkiego dobrego! 

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku, 

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku, 

Za to, że dni moje tęczą malujesz 

dziś Mamo z całego serca Ci dziękuję! 



Mamusiu jedyna, przyjmij szczere życzenia. 

Niech każda godzina szczęściem Cię opromienia. 

Niech życie upływa wśród ciągłej radości 

przy blasku promiennym - nadziei i miłości. 

Tak trudno mi wyrazić 

to, co w sercu czuję, 

więc powiem jedno słowo - 

Kochana Mamo: DZIĘKUJĘ! 

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. 

To jest bukiecik dla mamy, 

Malutki, aby odpędził smutki, 

Żeby jej kwitł i w zimie i w lecie, 

Nawet wówczas, gdy śniegiem miecie. 

Jeden kwiatek to uśmiech. 

Drugi to miłe słowo. 

Trzeci to pomoc dla mamy, 

gdy sprzątamy lub naczynia zmywamy 

I jeszcze listki - nasze piątki i szóstki wszystkie. 

Mamo, Mamo, Coś Ci dam! 

Małe serce, które mam! 

A w tym sercu róży kwiat, 

Mamo, Mamo, żyj 100 lat! 

Przyjmij Kochana Mamusiu te oto z serca płynące życzenia: 

Dużo zdrowia, szczęścia i uśmiechu wiele, 

niech Ci się spełni każde Twoje skryte marzenie! 


