
Droga Mamo! 

Piszę do Ciebie ten list, ponieważ czasem łatwiej jest przelać na papier 

zebrane na spokojnie myśli, niż je powiedzieć, tym bardziej, że często w natłoku 

emocji połowa słów mi ucieka. 

Zacznijmy od tego Mamusiu, że jesteś moją prawdziwą przyjaciółką, taką 

która nie zawiodła nigdy, taką,  która śmieje się ze mną w dobrych chwilach  

i smuci w złych. Dzięki Tobie te złe jednak nie trwają długo, bo tłumacząc mi 

wszystko,  sprawiasz, że postrzegam je inaczej, lepiej. Gdybym była młodsza,  

pomyślałabym, że jesteś czarodziejką, i za dotknięciem różdżki zmieniasz złe 

chwile w dobre. Tłumaczysz mi, że nic nie dzieje się bez przyczyny, wszystko 

jest po coś i ma swój sens, i wiesz co?! - faktycznie, choć nieraz potrzeba czasu,  

żeby to się stało. 

Uczysz, abym traktowała drugiego z szacunkiem, tak jak sama  chciałabym 

być traktowana, i choć  nieraz to niełatwe (pamiętasz,  jak ta ruda dziewczynka             

z przedszkola bardzo mnie zaczepiała, a po wielu miesiącach stałyśmy                              

się najlepszymi koleżankami?) to zdecydowanie warto, ale żeby  

to zrozumieć,  też potrzeba czasu. 

Robiłaś i robisz rzeczy, których czasem nie rozumiem, zawsze się 

zastanawiałam,  dlaczego zamiast kupić sobie potrzebną rzecz,  Ty wybierasz dla 

mnie, np. wymarzone  spodnie z dziurami. Kiedy powiedziałaś,  

że chciałabyś przychylić mi nieba,  to zrozumiałam, że swoje szczęście  budujesz 

na moim.  Bardzo wiąże się to z tym,  o czym często mówisz,   

„że z dzieckiem śmieje się cały świat”. A w kwestii zakupów jeszcze - jesteś 

niezawodnym doradcą, kiedy trudno mi się zdecydować, szczerze i uczciwie 

powiesz, w czym mi ładnie, pozostawiając furtkę na inny gust     

Przepraszam  jednak, za moje ostatnio liczne,  gorsze dni...Wtedy mówię 

tak wiele cierpkich słów, których teraz  żałuję. Jest mi tak strasznie głupio  

i przykro, tym bardziej,  że mówię rzeczy, których nie myślę. Dla Ciebie postaram 

się, aby takie sytuacje nie miały miejsca. Jesteś dla mnie całym światem. Wiem, 

że mogę na Ciebie zawsze  liczyć, Mamo!  Wychowałaś mnie na porządnego, 

młodego człowieka. Za to wszystko  właśnie Ci dziękuję.  

                                                                    Twoja Wiktoria 

                                                                           P.S. Bardzo Cię kocham!!! 


