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Dom to wcale nie są
ściany i sufity,

ale ręce naszej mamy...

Anna Kamieńska (1920-1986)



Wszystkie matki są bogate,
gdy kochają swoje dzieci.
Nie istnieją matki ubogie,

brzydkie czy stare.
Ich miłość jest zawsze

najwspanialszą radością. 

Maurice Maeterlinck (1862-1949)



Jest jedna miłość, 
która nie liczy na wzajemność, 

nie szczędzi ofiar,
płacze, a przebacza,

odepchnięta wraca - to miłość
macierzyńska.

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) 



Będąc matką, 
nigdy nie pozostajesz samotna 

nawet w swych myślach.
Jesteś związana ze swoim dzieckiem

i z tymi wszystkimi ludźmi,
którzy was otaczają. 

 

Sophia Loren (ur. w 1934 r.)



Dźwigamy świat i tworzymy go...
Nigdy się jeszcze nie zdarzyło,

by jakiś wielki i wspaniały człowiek
nie miał wielkiej i wspaniałej 

Matki
- to wcale nie przesada.  

 

Olive Schreiner (1855-1920)



Któż mnie kocha
i zawsze będzie mnie kochać

uczuciem niezmiennym
pomimo mych potknięć,

przewinień i całej mej nędzy?
Tylko Ty, Mamo.

Thomas Carlyle (1795-1881)



Mamie zawsze mówię prawdę.
Nie ma takiej myśli, uczucia, 

którymi nie mógłbym się z Nią 
podzielić. Ona jest moim drugim 

sumieniem, Jej oczy to zwierciadło,
w którym się przeglądam.

William Gerhardi (1895-1977)



Nigdy nie zapomnę mej Mamy,
bo to Ona zasiała i pielęgnowała
pierwsze ziarna dobre we mnie.

Ona otworzyła moje serce
na piękno przyrody; Ona obudziła

ze snu mój umysł, 
rozszerzyła horyzonty,

a Jej wrażliwość wywarła 
decydujący wpływ 

na kierunek mego życia.  

Immanuel Kant (1724-1804)



Moja Mama stała u podstaw
wszystkich moich osiągnięć.

Była tak pełna ufności
i tak bardzo we mnie wierzyła,
że czułem, iż mam dla kogo żyć

i że jest ktoś, kogo nie wolno
mi zawieść.

Wspomnienie mojej Mamy
zawsze będzie dla mnie

błogosławieństwem.

Thomas Edison (1847-1931)



Moja Mama była najwspanialszą
kobietą.

To, kim jestem dzisiaj, zawdzięczam
właśnie Jej.

Cały mój życiowy sukces
jest wynikiem moralnego,

intelektualnego i duchowego
wychowania,

które od Niej otrzymałem.  

Jerzy Waszyngton (1732-1799)



W miłości Matki istnieje 
jakaś niezłomna czułość...

Nie pokona jej egoizm,
nie zrazi niebezpieczeństwo...
Dla wygody swojego dziecka

Matka zrezygnuje ze swoich potrzeb;
zrezygnuje 

z każdej przyjemności
po to, aby jemu sprawić radość.  

Washington Irving (1783-1859)



Matka nie musi
wszystkiego rozumieć -

wystarczy, 
żeby kochała i ochraniała.

No i była dumna.

Paulo Coelho (ur. w 1947 r.)



Serce matki
jest głęboką przepaścią,

na dnie której
zawsze znajdziesz

przebaczenie.
  

Honore de Balzac (1799-1850)



Matka - to najpiękniejsze słowo
w językach świata. 

Matka - to słowo, które oznacza
miłość, miłość prawdziwą,

która nie zdradza; to słowo, które
oznacza wierność, które oznacza 
wielką ofiarę, nawet do śmierci,

dla dobra dziecka. 
  

abp Stanisław Wielgus (ur. w 1939 r.)



Mama to miękkie ręce,
Mama to melodyjny głos, 

to chuchanie na uderzone miejsce.
Mama to samo dobro i sama 
przyjemność, coś, co dobrze 

jest mieć w każdej chwili życia 
koło siebie, dookoła siebie,

gdzieś na horyzoncie.
  

Melchior Wańkowicz (1892-1974)



Ludzie to zawsze dzieci
swoich matek. 

Bez matki nie ma poety,
nie ma bohatera.

Maksym Gorki (1868-1936)



Jeżeli Bóg posiada ołtarz
w sercu matki, 

to ma swą świątynię
w całym domu.

Johann Michael Sailer (1751-1832)



Matka to jedyna osoba
na świecie,

która pokochała cię,
zanim jeszcze cię poznała. 

 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827)



Żadna mądrość, której możemy 
nauczyć się na ziemi,

nie da nam tego,
co słowo i spojrzenie matki.  

Wilhelm Raabe (1831-1910)



Kiedy matka odwróci oczy
od swojego dziecka, 

dziecko zaczyna błądzić i ginie
w świecie pozbawionym miłości

i ciepła. 

Tadeusz Różewicz (1921-2014)



Miłość mojej Mamy do mnie 
była tak wspaniała,

że zawsze ciężko pracowałem,
aby stać się jej godnym. 

Marc Chagall (1889-1985)



Kiedy moja mama się uśmiechała, 
jej piękne oblicze stawało się
nieporównywalnie piękniejsze

i wszystko dookoła wydawało się
weselsze i pogodniejsze.

Gdybym w każdej trudnej chwili
mojego życia mógł choćby na moment 

zobaczyć ten uśmiech 
nigdy nie wiedziałbym,

co to znaczy martwić się.  

Lew Tołstoj (1828-1910)



Nie pytajcie mnie, 
jak wyglądała moja matka: 
czy można opisać słońce?
Z mamy promieniowało 

ciepło, siła, radość.
Bardziej pamiętam te odczucia

niż rysy jej twarzy. 
Przy niej śmiałem się 

i nic złego nie mogło mi się
przytrafić.   

Eric - Emmanuel Schmitt (ur. w 1960 r.)
,



Matczyna miłość 
to takie cudowne źródło energii, 

które zwyczajnego,
szarego człowieka

czyni zdolnym do osiągania
rzeczy niemożliwych.  

Marion C. Garretty (ur. w 1917 r.)



Nie ma nic bardziej uroczego, 
niż widok matki z dzieckiem

na ramieniu,
i nic bardziej godnego szacunku,

niż matka w otoczeniu
wielu dzieci. 

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)


