
WIERSZE DLA MAMY :)  

 

 

"Bukiecik dla mamy"  

 

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. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Majowy wiatr – autor nieznany 

 

W majowy wtorek, majowy wiatr 

z odświętną miną do miasta wpadł. 

Wszedł do kwiaciarni przed ósmą tuż 

i kupił bukiet z tysiąca róż. 

 

Wszyscy zdziwieni patrzyli nań: 

- Dla kogo kwiaty? 

- Dla naszych mam! 

Koło przedszkola przystanął wiatr 

i każdej mamie podarował kwiat. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

„Mamusia" 



Mama, mamusia, mateczka 

Słowa jak ciepłe ciasteczka.  

Matuś, matka, mateńka 

Jakaś ty przy niej maleńka.  

Mamcia, mamunia, matula 

Mocno się zawsze przytula.  

Maleńka, posłuszna, grzeczna 

Mamy kochana córeczka. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

*** R. Przymus 

Kocham Cię, Mamo, 

bo Twoje serce 

bije jak refren 

w mojej piosence. 

Kocham Cię, Mamo, 

za Twoje bajki 

o kocie, który 

nie palił fajki.... 

Kocham Cię, Mamo, 

bo serce Twoje  

bije tak samo 

jak serce moje. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

*** R. Przymus 

Moja Mama już od rana 

wciąż jest we mnie zakochana.... 



A ja także - w sercu Mamy 

jestem co dzień zakochany! 

Mama gładzi mnie po głowie, 

i zapomina o sobie... 

Bo myśli o mnie  

bez końca. 

Moja Mama pełna słońca! 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

*** R. Przymus 

Zabrakło w kwiaciarni kwiatów, 

co ja zrobić mam? 

Tak dużo na świecie kobiet, 

Takie mnóstwo Mam! 

Więc kupiłem ten balonik... 

Niech pomknie przez świat 

do rąk mojej pięknej Mamy 

i zmieni się w kwiat.  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Miłość Mamy 

Miłość Mamy 

nie waży się na gramy! 

Mama dotknięciem dłoni 

największy smutek przegoni! 

Miłość Mamy 

nie waży się na kilogramy! 

Gdy Mamusia usiądzie przy tobie, 

Lżej - nawet w ciężkiej chorobie! 

Chociaż się waży na tony 



hipopotamy i dzwony, 

to takiej wagi nie mamy, 

żeby zważyła miłość Mamy. 

Wszystko, co Mama nam daje, 

co będzie, 

co jest, 

co już było, 

i mama, i my obok mamy 

- to miłość!  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Mamo – Stanisław Estreicher 

Jak najdłużej bądź nam wzorem, 

Przewodniczką w drodze świata, 

Byśmy mogli iść Twym torem 

Od dzieciństwa w późne lata.  

Mamo bądź zawsze 

Szczęśliwa, piękna 

Jak dziś - w majowym 

Dniu Twego święta! 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

„Święto Matki" 

Mamusie najdroższe 

Tu licznie zebrane 

Wiecie, po co przyszłyście tu 

Mamusie kochane? 

Oto w całym kraju Święto Matki 

A więc uczcić dzień ten pragną także Wasze dziatki. 



To, co w serduszkach dziecięcych naprawdę czujemy 

To słowami naszymi wyrazić dziś pragniemy. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

„Ważne słowo" 

Jest takie słowo, 

słowo jedno, 

przy którym inne 

słowa bledną. 

Słowo - jak słonce jaśniejące, 

co wszystkie inne słowa gasi. 

Słowo z muzyki i uśmiechu, 

z zapachu kwiatów i nut ptasich. 

Słowo, co nigdy nie zawodzi,  

wierne i czułe do ostatka. 

Najbliższe sercu, najpiękniejsze. 

jedno, jedyne słowo: 

Matka!  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

„Nasze mamy" 

Czy Wy wiecie - czy nie wiecie? 

Są osoby na tym świecie 

Które myślą w każdej chwili, 

Jak tu dzieciom czas umilić. 

Tyle się już natrudziły 

By się dzieci nie nudziły 



Tańczą, więc na dużej sali 

Duzi, średni oraz mali. 

Czasem podróż zaplanują. 

Niech się dzieci nie marnują. 

Niech zobaczą trochę świata. 

Póki jeszcze młode lata. 

Powiem Wam też dla zachęty, 

Że Mikołaj, chociaż święty, 

Z ich pomocy też korzysta, 

Chociaż ma aniołów trzysta. 

Wszystkich rzeczy nie pamiętam, 

By wyliczyć w dniu ich święta. 

Wiecie? O kim tyle mowy? 

O naszych mamach niezastąpionych. 

Więc zebrani na tej sali 

Duzi, średni oraz mali 

Wszyscy im życzymy szczerze 

Powodzenia w karierze. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

„Urwis" 

Chociaż urwis jestem mały, 

ale to nie wada przecież, 

bez urwisów to by były 

straszne nudy na tym świecie. 

Te urwisy nic dobrego, 

Lecz gorące serca mają. 

Jak też dobrze urwisują, 

Tak też dobrze kochają. 



I ja też kocham Cię mamusiu 

z serduszka całego 

I życzę Ci tak serdecznie 

wszystkiego najlepszego. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

„Rano wstaje moja Mama” 

Rano wstaje moja mama, 

jeszcze drzemie słońce. 

A mnie budzą dwa słoneczka 

wesołe, gorące. 

W oczach mamy te słoneczka 

żarzą się od rana. 

Przez dzień cały bez ustanku 

spoglądają na nas. 

Gdy wieczorem słońce zajdzie, 

uśnie las i rzeczka, 

jeszcze nad mą śpiącą głową 

lśnią te dwa słoneczka. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

*** 

Dzisiaj, jak co dzień rano, 

zerwałaś się do pracy. 

Wstajesz tak wcześnie, mamo, 

O świcie, niby ptacy. 

Poczekaj, takaś zajęta, 

odłóż na chwilę robotę, 

bo to dziś wielkie święto - 

czyś zapomniała o tym. 

Porzuć na chwilę troski, 

Uśmiechnij się inaczej. 



Popatrz, jakie masz ręce 

od tej codziennej pracy. 

I oczy też masz zmęczone 

- kochane twoje oczy. 

My wiemy, dla nas one 

czuwają długo w nocy. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 

*** 

Mamo, chcę być grzeczna, 

chcę duża urosnąć, 

chcę, żebyś była wesoła 

latem, zimą i wiosną. 

A gdy jesienią spadną liście, 

nastaną słoty, 

przyniosę ci w podarku 

- uśmiech złoty 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 

*** 

Biorę do łóżka auto, 

rakietę z kosmonautą, 

pod głowę kładę misia, 

buty kupione dzisiaj. 

Lecz zawsze usnę najprędzej, 

gdy rękę mamy mam w ręce. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

*** 

Wstajesz wcześnie ze słońca wschodem 

i jak słońce nad domem świecisz. 

I jak słońce, które ogrodem idzie 

- krzątasz się pośród dzieci. 



Twój to promień świeci nad kuchnią, 

to nad chlebem, nad szklanką mleka. 

Nawet kiedy czasem mi smutno, 

gdy cię ujrzę - to się uśmiecham. 

Kiedy idę do szkoły rano, 

ty mnie żegnasz czuła i dobra. 

Ty mnie głaszczesz swą spracowaną 

ręką, kiedy wracam na obiad. 

Ja wiem, mamo, wiem, ile troski 

w każdy dzień, chwilę włożyć trzeba - 

ile pracy, aby z gałązki 

wielkie, piękne wyrosły drzewa. 

Ale kiedy będę już dorosły, 

kiedy będę miał silne dłonie, 

to ja ciebie, tak jak krzew róży, 

od burz i od wichrów osłonię. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

*** 

Jeszcze śpi cały dom, 

tata śpi, dzieci śpią. 

Jeszcze sen nie chce wyjść 

z ciepłej kołdry, 

a tu już pachnie chleb. 

a tu już mleko jest, 

dobra wróżka powiedziała nam: 

- Dzień dobry! 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

*** 

Mamo, mamo, dobra wróżko, 

coś powiemy ci na uszko: 

Wróżysz nam dobre dni, 



umiesz w śmiech zamienić łzy, 

Ciepłe sny niesiesz nam 

do poduszki, 

w oczach masz słońca blask 

i od burz chronisz nas. 

Nawet w bajkach nikt 

nie znajdzie lepszej wróżki! 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

*** 

Mamo! Chodź z nami! 

Damy Ci - łąkę. 

Z kwiatami, ze skowronkiem, ze słonkiem. 

Do wąchania, słuchania, patrzenia... 

A do łąki dodamy życzenia. 

Nawet gdy się zachmurzy na niebie, 

nawet gdy się kłopotów uzbiera, 

my uśmiechamy się do ciebie. 

Zawsze, jak dziś, jak teraz! 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

*** 

Gdybym sto piosenek znał, 

przyjaciołom bym je dał - 

żeby byli uśmiechnięci 

w dni powszednie i przy święcie. 

Gdybym tysiąc kwiatów miał, 

wszystkie bym je ludziom dał - 

bo gdy kwitnie cała ziemia, 

nikną troski i zmartwienia. 

Ale serce jedno mam. 

Komu serce moje dam? 



Dam je tobie, mamo miła, 

bo w nim miłość, radość, siła. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

*** 

Kiedy byłem maleńki, 

to nad moją kołyską, 

ty kochana mateńko 

nachylałaś się nisko. 

Ty tak ciężko pracujesz, 

ciągle troszczysz się o mnie, 

więc ja ciebie mateńko 

kocham, kocham ogromnie. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

*** 

Wymaluję na laurce 

czerwone serduszko, 

ptaka, co ma złote piórka, 

i kwiaty w dzbanuszku. 

Żyj mamusiu moja miła 

sto lat albo dłużej. 

Bądź szczęśliwa i wesoła, 

zdrowie niech ci służy. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

*** 

Dużo mamie mówić chciałem, 

ale biegnąc zapomniałem, 

więc mamusiu nadstaw uszka 

i zapytaj się serduszka 

niech ci powie jego bicie, 

że ja kocham cię nad życie. 



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

*** 

Za twe troski i radości 

życzę ja ci, syn twój mały, 

byś mamusiu droga miła 

żyła w szczęściu wiek swój cały. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

*** 

Chcę wam powiedzieć, bo o tym nie wiecie, 

że moja mateczka najpiękniejsza w świecie. 

Jest taka miła, kochana ogromnie 

i wciąż śmieje się do mnie. 

Chociaż w dzień wciąż pracuje, 

to wieczorem ucałuje, 

rankiem wiąże mi wstążeczki, 

nocą pierze sukieneczki. 

Bo to matuś ukochana, 

wciąż się trudzi tak od rana 

i to wszystko dla swych dzieci. 

Niech jej za to słonko świeci. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

*** 

Droga mamo, cóż ci dam, 

jedno serce tylko mam, 

a w tym sercu róży kwiat, 

Droga mamo, żyj sto lat. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

*** 

Ile ryb żyje w morzu, 



Ile ptaków jest w przestworzu, 

Ile gwiazd na niebie lśni, 

Tyle, mamo, tu na świecie 

Dni radosnych. Twoje dziecię 

dzisiaj z serca życzy Ci. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

*** 

 Mamusiu moja, żebyś wiedziała, 

że kocha Cię córeczka mała. 

Kocha i pragnie w serdecznych słowach, 

mamusi swojej zawsze dziękować. 

Za to, że czuwasz nade mną, mateczko, 

że mnie usypiasz śliczną bajeczką, 

z tobą mateńko zawsze tak miło. 

Chcę więc, by dobrze zawsze ci było. 

Obejmę mocno mamę za szyję 

i powiem głośno: "Niech sto lat żyje". 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

*** 

Ze wszystkich kwiatów świata 

chciałbym zerwać słońce 

i dać je potem tobie 

złociste i gorące. 

Słoneczko jest daleko, 

ale się nie martw, mamo, 

narysowałam drugie. 

Jest prawie takie samo! 

Teraz Cię wycałuję 

jak mogę najgoręcej, 



bo tak Cię kocham mamo, 

że już nie można więcej. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

*** 

Gdybym mogła gwiazdki zliczyć, 

ziarnka piasku w bryłce ziemi, 

chciałabym Ci tyle życzyć 

dni szczęśliwych z dziećmi Twymi. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

*** 

Droga Mamo! Niech pogoda 

Życiu twemu stale świeci. 

W niepogodę sił Ci doda 

Szczera miłość Twoich dzieci. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

*** 

Mojej kochanej mamusi 

Składam życzenia najszczersze: 

Blaskami słońca pleciony 

Maleńki wierszyk. 

Mojej kochanej mamusi 

Życzę dużo lat zdrowia 

Żebym pociechą jej była 

i zawsze pilna, wzorowa. 

Kiedy dorosnę, mamusiu, 

Za wszystko się Tobie odwdzięczę: 

nad życiem Twym, pełnym trudu, 

Rozwieszę pogodną tęczę. 



*** 

Również Twój synek maleńki 

Życzenia Tobie składa, 

Co tylko najdroższego 

W serduszku dziś posiada - 

Szczęście dla domu naszego 

I dużo, dużo radości. 

Niech w nim dostatek i spokój, 

I wspólna miłość zagości. 

A teraz uściskam Ciebie 

Mocno, serdecznie z sił całych. 

Bowiem w Twym sercu mieszka 

Moje serduszko małe. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

*** 

Życzymy ci serdecznie, 

Byś żyła nam sto lat, 

By słońce ci świeciło, 

Byś kwitła jak kwiat. 

Jak najdłużej bądź nam wzorem, 

przewodniczką w drodze świata, 

byśmy mogli iść twym torem 

od dzieciństwa w późne lata. 

Dziękujemy ci, mamusiu, 

za twe serce złote. 

My urwisy cię kochamy, 

nie zapomnij o tym 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

„Serce Mamy” 

Gdy jesteśmy przy Tobie Mamo, 

wiemy, że nic nam nie grozi, 



bo serce Matki o wszystkim dobrze wie 

i chroni nas przed trudnościami. 

Jedno jest serce, wiedz, jedno jedyne, 

co dzieli twe łzy, twoje smutki, radości. 

Jedno jest serce, to serce matczyne, 

pełne dobroci i pełne miłości. 

Wraz z tobą śmieje się, wraz z tobą płacze, 

spieszy z pomocą w najmniejszej potrzebie, 

wszystko zrozumie i wszystko przebaczy, 

walczy, pracuje i bije dla ciebie. 

Ciepłem ogrzeje cię swym jak ognisko, 

kiedy łza w oczach zakręci się słona: 

Jedno jest pewne na świecie schronisko - 

serce matczyne, matczyne ramiona. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

„Co Ci mogę dać mamo?” 

Mamo, chciałabym Ci przynieść latający dywan 

i kaczkę, która znosi szczerozłote jajka, 

żebyś żyła beztrosko - wesoła, szczęśliwa, 

lecz takie dziwy można znaleźć tylko w bajkach. 

I dlatego zmęczenie widząc na Twej twarzy 

i ręce spracowane, 

myślą w przyszłość wybiegam i zaczynam marzyć, 

że zastąpię Cię w pracy, gdy tylko dorosnę. 

Lecz dzisiaj za Twe troski, trudy, poświęcenie, 

za Twą miłość matczyną, nigdy nie zachwianą, 

mogę tylko Twą szyję otoczyć ramieniem 

i szepnąć Ci do ucha "Dziękuję Ci, Mamo". 

Co Ci dam? 

Za to, Mamo, że noc w noc czujnie strzeżesz 

kolorowych i spokojnych mych snów; 

za to, Mamo, że Ci zawsze mogę wierzyć, 



że rozumiesz mnie nawet bez słów; 

cóż Ci dzisiaj za to mogę dać, Najdroższa Mamo? 

Po jednym kwiatku za noc każdą nieprzespaną, 

po jednym kwiatku za płynące z Twych rąk ukojenie. 

Za każdą Twoją zmarszczkę – jeden kwiat 

i jeden za każdy siwy włos. 

Pod nogi by Ci trzeba rzucić cały świat, 

wszystkie kwiaty Droga Mamo! 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

„Mama” 

Dzieci małe, większe i całkiem duże, 

oto jest róża, weźcie tę różę 

i złóżcie życzenia Matkom 

na całym świecie. 

W różnych krajach żyjemy na świecie, 

wiele lądów nas dzieli, mórz wiele, 

gór fiolety i dolin zieleń. 

I choć każdy mówi swą mową, 

ale przecież jest jedno słowo, 

które wszystkie połączy dzieci. 

Każdy pojmie to słowo sam 

i domyśli się, co ono znaczy, 

choć w każdym kraju zabrzmi inaczej. 

Gdy ktoś powie w Warszawie: mama 

w Moskwie mu odpowiedzą: „matuszka", 

a w Paryżu szepną: „maman". 

I czy „madre" Włoch mały powie, 

czy też Niemiec odezwie się: „mutti", 

zabrzmią słowa jak dwie bliskie nuty. 

W Afryce, Azji, Europie 

każda dziewczyna i każdy chłopiec 

swoją Mamę dojrzą w tym słowie. 



**** 

To właśnie dzisiaj jest Wasz dzień, 

niby dzień jak co dzień, lecz inny. 

Wszystko jedno gdzie, w jakim kraju 

gorącego południa, czy północnej zimy. 

Kochamy Was - tak jak nikogo na ziemi. 

Patrzcie - wiosna, słońce złote 

wiatr igra chmurami białymi. 

W tym życiu szarym i trudnym 

niech dzień ten będzie jasny. 

Wiosnę, kwiatki, południe 

Świat dał dziś dla Was właśnie. 

My rozumiemy: to dla nas 

tak męczycie się i trudzicie, 

bo pracy trzeba nie lada 

nim z dzieci wyrosną ludzie. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

„Nasza mama jest poetką” – Ryszard Przymus 

 

Nasza mama jest poetką, 

nasza mama pisze wiersze –  

i dlatego z naszą mamą 

życie w domu jest piękniejsze. 

Gdy mama podlewa kwiaty 

z konewki deszczykiem wody, 

mówi: „Pod tym wodospadem 

zakwitną u nas ogrody…” 

Słońce jest dla many jabłkiem, 

księżyc błyszczy jak koralik, 

wiatr wesoło gra na skrzypcach 

a tęcza to barwny szalik. 

Dobrze mieć mamę poetkę! 



Bo umiemy – tak jak ona –  

jeden kwiat zamienić w ogród, 

a odkurzacz w trąbę słonia! 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

„Piękny dzień” – Czesław Janczarski 

 

Marysia mówi: 

- Piękny dzień mamy. 

- A jaki piękny? 

- Jak uśmiech mamy. 

Taki pogodny,  

jasny od rana, 

jak oczy matki, 

gdy patrzą na nas. 

Żeby w tych oczach 

była pogoda 

czysta jak błękit, 

jak modra woda, 

by był w nich uśmiech 

jasny i świeży, 

to przecież od nas 

trochę zależy. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


