
PORPOZYCJE ŻYCZEŃ DLA MAM

*Abyś zawsze przy nas była
Najpiękniejsza i jedyna,
Mądra, dobra, ukochana
Taka bliska - nasza Mama!

* Kochana mamo, przez serce życzę
wszelkich dobroci, których nie zliczę...
Zaś serce Twoje, od kiedy żyję,
gorąco dla mnie i mocno bije!

* Choć przyszło Tobie nieraz szlochać
Nie wiem czy Twojej miłości jestem godny.
Tak cudnie mamo umiesz kochać,
za co dziękuje - pierworodny!

* Dziękuję Ci Kochana Mamo za to, że mnie bardzo kochasz.
Twój uśmiech otwarłaś dla mnie, zamknęłaś w sercu każdy smutek.
Dziś moje serce mówi: dziękuję Mamo za Twa miłość.
Ona pozostanie jak światło na całe moje życie.

* Dużo zdrowia i miłości, mocy śmiechu i słodkości,
mało smutku oraz łez pełni szczęścia, jeśli chcesz.

* Szczęścia, uśmiechu, dużo radości,
spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,
samych przyjemnych w Twym życiu zdarzeń życzy...

* Najdroższa Mamo!
Zawsze cierpliwa, oddana, troskliwa,
zawsze spiesząca z pomocą, żyj w szczęściu i zdrowiu. Sto lat!

* Kocham Cię mamo
Za Twe bajki
O kocie, który nie palił fajki.
Kocham Cię Mamo
Bo serce Twoje bije tak samo jak serce moje
Kochanej Mamie ...



* Znam jedną kobietę o sercu gołębia
jej oczy to czysta tajemnic głębia,
przy niej się goi każda ma rana
taka jest właśnie ma Mama kochana.

* W każdej chwili i godzinie
Niech Ci życie słodko płynie
Niech Cię dobry los obdarzy,
Wszystkim o czym tylko marzysz.
Z okazji Dnia Matki
Kochanej Mamie
Wszystkiego co najlepsze życzy...

* Jakże potrafi kochać Twe serce!
Choćby i było w wielkiej rozterce...
Mamo, bo Twego serca łomoty
zamieniają w radość wszelkie kłopoty!

* W dniu Twojego święta
chciałam Ci powiedzieć,
że Ty jesteś dla mnie
najdroższa pod niebem!

* Kocham Cię Mamo-wiesz o tym przecież
Chyba najbardziej na całym świecie.
Wszystkiego jednak nie umiem zliczyć,
Lecz Ty wiesz czego pragnę Ci życzyć.

* Dzień Matki jest raz w roku,
Szczęśliwy i pełen uroku,
W tym dniu pragnę złożyć Ci życzenia
Zdrowia szczęścia i powodzenia.
Niech Ci słonko jasno świeci
Niech Ci słodko życie leci.
Kochanej Mamie …

* Za cierpliwość, gdy mnie uczysz bym był dobry, miły
Żebym kochał wszystkich ludzi, żeby mnie lubili.
Zawsze Cię moim obronie ramieniem
Słowa dotrzymam i go nie zmienię


