
 

Kochana Mamo! 
Na początku tego listu chciałabym serdecznie Cię pozdrowić. Pewnie zastanawiasz się 

po co piszę? Robię to, ponieważ chciałabym Ci bardzo podziękować za wszystko co dla mnie 

zrobiłaś, od początku mojego istnienia. 

Niewyobrażalnie jestem wdzięczna Tobie i Tacie, że pozwoliliście mi przyjść na świat, 

nadaliście imię, przytuliliście gdy mnie po raz pierwszy ujrzeliście, pokochaliście taką jaką jestem           

i nie odrzuciliście, mimo że chcieliście chłopca. 

Cieszę się, że od najmłodszych lat przyprowadzałaś mnie do przedszkola 

z wielkim uśmiechem na twarzy. Dziękuję Ci za to, że robiłaś mi cudowne śniadania oraz herbatę, 

w które wkładałaś całą swoją miłość, przez co jeszcze lepiej smakowało. Nigdy nie zapomnę jak              

z zaciekawieniem słuchałaś tego co mówię. Poświęcałaś moim historiom wiele czasu mimo tego,              

iż nic nie wnosiły do życia. 

Gdy dowiedziałam się, że idę do pierwszej klasy moja radość sięgała zenitu, a ty świętowałaś wraz 

ze mną moje osiągnięcie. Abym była jeszcze bardziej szczęśliwa z mojego nowego rozdziału                 

w życiu pozwoliłaś mi wybrać zeszyty, teczki, okładki, strugaczki, kredki i wiele innych. Być może 

wydaję ci się, iż takie drobiazgi były dla mnie niczym, ale to nieprawda. 

Dziękuję Ci za to, że gdy w szkole miałam problemy, spowodowane moim wyglądem, 

stanęłaś w mojej obronie. Chroniłaś mnie, przytulałaś, całowałaś w czółko, aby choć trochę mój 

nastrój się poprawił. Kiedy tylko trzymałaś moją malutką rączkę, czułam niewyobrażalne ciepło 

oraz byłam pewna, iż nie pozwolisz, aby ktoś mnie skrzywdził. Nie zapomnę jak nuciłaś mi 

przepiękne kołysanki, gdy nie mogłam zasnąć lub jak brałaś mnie w Swoje matczyne ramiona 

 i uspakajałaś po nieprzyjemnym koszmarze. 

Przez kolejne klasy czyli czwartą, piątą oraz do teraz wspierasz mnie 

w moich pasjach, szkole, gotowaniu i wielu różnorodnych zajęciach.  Mimo moich wzlotów 

i upadków patrzysz na mnie z wielką troską tkwiąc nadal w szczerym uśmiechu. 

Kiedy zrobię jakiś błąd otaczasz mnie opieką, której wtedy bardzo potrzebuję. Cieszę się, 

że mimo iż czasami potraktuję Cię okropnie, nadal uważasz mnie za swoją córkę. Gdy jestem                 

w potrzebie zawsze niezależnie od sytuacji podasz mi swą dłoń. 

Zdaję sobie sprawę z tego, iż nie jestem jeszcze najlepszą córką na świecie, ale za wszelką cenę 

będę dążyć do tego aby się nią stać. Nie ważne co się stanie, jaka jest godzina lub dzień zawsze 

możesz na mnie liczyć, tak jak ja na Ciebie. Doskonale wiem, że zdajesz sobie z tego sprawę,                

ale powtórzę jeszcze raz  Kocham Cię Mamo i nie mogłabym bez ciebie żyć. 

Wszystko to co wymieniłam w tym liście to tylko mała garstka zdarzeń, za które bardzo 

Ci dziękuję. Uważam, że aby spisać to wszystko co mam w sercu potrzebne by było mnóstwo 

kartek papieru. Mam nadzieję, że wciąż w dalszych latach będziesz tak samo cudowna jak dziś. 

 

 

        Z pozdrowieniami, Twoja córka 

          Natalia                       

 

 

 

  


