
Kochana Mamusiu! 

                                                                         Moja... Mami!  

 Chociaż codziennie się widzimy, rozmawiamy ze sobą, a w czasie kwarantanny 

spędzamy razem tak dużo czasu, zapragnęłam napisać do Ciebie list. Najczęściej są to smsy, e-

maile ...Kto dzisiaj pisze jeszcze listy?! Na początku pomyślałam, że wysyłamy je przecież tylko 

do osób, które mieszkają daleko od nas  i nie możemy się z nimi szybko zobaczyć.  Niech Cię to 

nie  zaskoczy. Pomyślałam sobie, że właśnie w liście  napiszę Ci o tym, co czuję 

 i myślę. Nie zawsze  w domu jest odpowiednia chwila, sprzyjająca  okazja, by porozmawiać  

o ...życiowych sprawach.  

 Jesteś dla mnie, Mamo,  bardzo ważną osobą w moim życiu. Bardzo lubię przebywać               

w Twoim towarzystwie. Choć coraz więcej czasu spędzam w swoim pokoju, nie myśl sobie 

przypadkiem, że może  mniej Cię kocham. Wiesz, że uwielbiam  to swoje królestwo  

 i  papierowe zabawy – kolorowe wycinanki, diamencikowe naklejanki. Godzinami mogę tak 

spędzać czas. Czasami zapominam, że nadeszła pora obiadu, odrabiania lekcji ...Przepraszam 

Cię za to. Wtedy naprawdę nie słyszę, gdy wołasz mnie z kuchni. Nie denerwuj się  wtedy,  

proszę. Nie myśl, że jestem niegrzeczna i Cię ignoruję.  Bądź  wyrozumiała i cierpliwa,  

bo  lubię  skończyć, jak coś zacznę. Tego sama mnie przecież nauczyłaś – konsekwencji  

i uporu.  

 Cenię Cię za niewyczerpaną energię –  masz ciągle naładowane „baterie”. Zazwyczaj            

w naszym domu  to Ty ostatnia kładziesz się spać. Czasem jesteś zmęczona, padasz na kanapę, 

ale zaraz z niej wstajesz,  gotowa do działania. Prowadzisz lekcje, pierzesz, sprzątasz, gotujesz,  

a teraz, wiosną,  dbasz o warzywa i kwiaty.  Ostatnio zaraziłaś mnie nową  pasją, czyli 

ogródkiem.  Swój zielony zagajnik  codziennie podlewam, dbam o niego , a nawet robię zdjęcia 

tym   moim małym roślinkom, którym, jak wiesz, nadałam nawet imiona. Jakie są już duże, 

chyba większe od Twoich nawet...Na początku myślałam sobie, że to nudne, monotonne  

zajęcie, a teraz z chęcią pielęgnuję na balkonie miętę , bazylię,  inne zioła  

i przyprawy. To dzięki Tobie odkryłam w sobie taką ogrodniczą „żyłkę”.  

  Uważasz, że czasu nie można marnować, bo zawsze jest wiele ciekawych zajęć wokół. 

Potrafisz,  nie tylko wobec mnie,   być stanowcza i wymagająca. Tata zawsze cieszy się  

z każdej oceny, jaką dostanę w szkole. Ty natomiast uważasz, że jak coś robię, to muszę być 

dokładna i uważna. Wiem, że się bardzo starasz i kochasz swoją szkołę.  Ja też, tylko czasem 

nie wszystko wychodzi mi tak dobrze...Staram się jednak bardzo, bo wiem, że potrafię, tylko 

czasem mniej  mi się ...chce. Ale ostatnio zrobiłaś się  mniej wymagająca – chyba uważasz, że 

sama powinnam się „dopilnować” , bo przecież jestem coraz starsza i  zaradniejsza. Mam już 

przecież jedenaście lat.  Cieszę się, jak teraz to ja  mogę Ci pomóc. Kiedy razem  pieczemy 

ciasto, przesadzamy kwiatki, oblekamy pościel. A najbardziej na świecie lubię nasze wspólne 

wieczory, kiedy razem z Natalią śmiejemy się, przypominając sobie zabawne chwile, jakie nas 

spotkały w ciągu dnia. Tata trochę się złości, że lubimy to nocne życie, ale  wtedy jest tak miło 



i  wesoło. Głośno się wszystkie śmiejemy,  a wystarczy pretekst  do tego, by...umrzeć   

( ze śmiechu ) . Jesteś wtedy taka zabawna, radosna i wesoła. Taką Cię lubię   najbardziej.  

 Kiedy   nie ma Cię w domu,  to  jest tu  tak cicho i troszkę smutno. Nie lubię tych chwil. 

Wnosisz do naszego domu energię,  nowe pomysły , radość i szczęście. 

 Wiem i czuję, że jestem dla Ciebie Kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym. Zawsze jesteś 

przy mnie. Codziennie uczysz różnych,  nowych czynności, bym sobie w życiu poradziła. 

Czasem pocieszasz, a czasami...przywołujesz do porządku. Przytulasz, głaszczesz,  całujesz. 

Przy Tobie czuję się silna i wierzę, że ze  wszystkim sobie poradzę. Bardzo Cię kocham...   
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