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MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY Z OKAZJI
DNIA MATKI
Pieśń: Była cicha i piękna jak wiosna

DLA MAMY
Jest takie słowo
Słowo jedno
Przed którym
Inne słowa bledną
Słowo jak słońce jaśniejące
Co wszystkie inne słowa gasi
Słowo z muzyki i uśmiechu
Z zapachu kwiatów i nut ptasich
Słowo co nigdy nie zawodzi,
Wierne i czule do ostatka,
Najbliższe sercu, najpiękniejsze
Jedno, jedyne słowo MATKA.

DO MATKI
Mamusiu droga!
Wciąż proszę Boga,
Który króluje na niebie
By ręką Boską
Przed wszelką troską
Ochraniać zawsze chciał Ciebie.
Dziś tym goręcej
Z duszy dziecięcej
Prośba się z duszy wyrywa,
Abyś się miła zdrowiem cieszyła
I zawsze była szczęśliwa.
Pieśń: Pozdrawiam Ciebie Matko

W OCZACH MATKI
W zielonych oczach Matki
Świeci wiosenna łąka,
Słońce na drzewach śpiewa
I budzi kwiaty w pąkach
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W niebieskich oczach Matki
Szepcze kwitnący strumień
Tak opowiadać bajki
To tylko Mama umie.
W błękitnych oczach Matki
Pogodne niebo fruwa
Kiedy zasypiasz – Matka,
Jak gwiazda nad snem czuwa.
A w czarnych oczach Matki
Noc do samego świtu
Okrywa cię skrzydłami
Ze srebra i błękitu
Pieśń: Jest na świecie miłość

MATKA
Wstajesz wcześnie Mamo,
Ze wschodem słońca.
I jak słońce nad domem świecisz
I jak słońce, które ogrodem idzie –
Krzątasz się pośród dzieci.
Twój to promień świeci nad kuchnią
To nad chlebem,
To nad szklanką mleka
Nawet, gdy czasem mi smutno
Gdy Cię Mamo ujrzę – to się uśmiecham

DLA MAMY
Ze wszystkich kwiatów świata
Chciałabym zerwać.....Słońce
I dać je potem Tobie,
Złociste i gorące.
Słoneczko jest daleko,
Ale się nie martw Mamo,
Narysowałam drugie...
Jest prawie takie samo!
Teraz Cię wycałuj e jak mogę najgoręcej,
Bo tak Cię kocham najgoręcej,
Bo tak Cię kocham bardzo,
Że już nie można więcej!
Małym serduszkiem
Kocham Cię Mamo,
Życzę uśmiechu, szczęścia najwięcej,
A za Twą miłość i dobroć samą
Przyjmij ode mnie kwiaty w podzięce.
Pieśń: Kobierzec Maryjny
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SERCE MATKI
Panie,
Ty jeden znasz serce Matki,
Ty jeden wiesz ile w nim lęku i niepokoju,
Ile radości, nadziei i marzeń, związanych z tym,
Które się jeszcze nie narodziło na świat.
Ty jeden znasz Jej troski i łzy,
Gdy pochyla się nad rozpalonym gorączką,
Majaczącym dzieckiem i wiesz
Jak przepełnione wdzięcznością jest Jej serce,
Gdy dziękuje Ci za to, że dziecko wyzdrowiało.
Ty wiesz także, jak bardzo jest czasem zmęczona,
Smutna, niewyspana, chora,
A zawsze czynna, uśmiechnięta
Skora do pomocy.

Boże, Ty jeden znasz też nasze serca.
Wiesz, jak niewierne, niewdzięczne są serca dzieci.
Prosimy Cię, pomóż zmienić się im,
Póki nie jest za późno.
Nie pozwól, by w starości oczy Matek blakły
Od łez płakanych w samotności i w opuszczeniu.
Zmiękcz serca i usta, by jak w dzieciństwie
Z miłością umiały powiedzieć: MAMO...

BUKIECIK DLA MAMY
Dziś dla Ciebie Mamo
Świeci słońce złote
Dla Ciebie na oknie
Usiadł barwny motyl.
Dziś dla Ciebie Mamo
Płyną białe chmurki
A wiatr je układa
W świąteczne laurki.
Dziś dla Ciebie Mamo
Śpiewa ptak na klonie
I dla Ciebie kwiaty
Pachną też w wazonie.
Dzisiaj droga Mamo
Masz twarz uśmiechniętą
Niechaj przez cały rok
Trwa to wielkie święto.
Pieśń: Uśmiechaj się Mamo

