
                                            Gražiausi žodžiai mamai

Mama, tu tarsi laukų gėlelė,
O gal mėlyno vandens bangelė?
- Ne!
Tu gražiausia iš visų,
Nes Tave labai myliu.
Tavo plaukai tarsi auksas švyti,
Tavo gilios akys tarsi jūra plyti.
Ir mieliausia, ir linksmiausia - 
Tiktai Tu - pati švelniausia!
                                         Vakarė Bieliūnaitė

Tu – pati gražiausia,
Tu – pati meiliausia,
Tu – pati stipriausia,
Kai mane apkabini.

Tu – pati linksmiausia,
Tu – ir protingiausia,
Tu – pati švelniausia,
Kai mane nuramini.

Tavo akys žybsi kaip žvaigždės danguje.
Tu mane taip myli, kaip niekas niekada!
                                                     Beatričė Navikaitė

Mamyte, tu mano brangiausia,
Tu mano mylimiausia.
Esi graži labai,
Nes aš Tave myliu. Tikrai!

Tu mane užauginai,
Išlepinai ir liūliavai.
Tu labai labai gera.
Tokia ir turi būt mama!

Aš Tavim pasitikėjau,
Bučiavau ir karštai mylėjau.
Ir Tavęs prašau, mylėk mane,
Juk kartu mes visada!
                                           Viltė Andrunavičiūtė

Mamyte, Tu esi pati gražiausia visame pasaulyje.
Mamyte, Tavo akys spindi kaip žvaigždės danguje.
Mamyte, Tu paguodi, kai man negera
Ir Tavo šypsena sušildo mane.
                                             Gabija Kavaliauskaitė

Kai aš mažas buvau,
Tu rūpindavaisi manimi -
Priglausdavai, kai liūdna.
Gal ir lopšines dainavai?
Mama, Tu geriausia iš visų!
Mama, Tu lyg rožė tarp kitų gėlių!
                                                  Arminas Stanis

Mama, mamyte, Tu pati gražiausia.
Mama, mamyte, Tu pati geriausia.
Mama, mamyte, Tu pati mieliausia.
Mama, mamyte, Tu mano brangiausia!
                                             Dominykas Ratkevičius

Mano mama – pati gražiausia,
Pati nuoširdžiausia,
Pati šauniausia
Ir, aišku: brangiausia!

Mama kiekvieną dieną
Sunkiai, oi, sunkiai dirba.
Kiekvieną naktį ir dieną
Ji dirba, ir dirba, ir dirba...

O aš sėdžiu, į ją žiūriu ir liūdžiu.
Ji man pasakė švelniu balsu:
- Sūnau, kai tik baigsiu, tau padėsiu
Ir į šokių repeticiją palydėsiu.
Pabučiuosiu, apkabinsiu
Ir tave tuoj nuraminsiu.
                                         Ignas Visockis

Kai aš buvau mažas,
Tu lopšines man dainavai.
O, kai didelis užaugau -
Tu man valgyt pagaminai.
         Ačiū, Tau mamyte!
                                         Kipras Sapeliauskas

Tu esi pati gražiausia.
Tu esi pati linksmiausia.
Mama, Tu ir tvarkingiausia.
Mama, Tu mano mylimiausia.
                                               Ignas Nakčeris

Tu mano mamyte, pati mieliausia.
Tu mano mamyte, pati nuostabiausia.
Padedi, kai man sunku.
Paguodi, kai man skaudu.
Dėl to esi pati geriausia.
Dėl to esi pati šauniausia.
                                     Tomas Žilinskas


