
Paliec jauna, tikpat skaista paliec,
Tādai sirdij lemts nav novecot,
Kura, dāsni labestību dalot,
Saules mirkli katram dāvāt prot.

Jana



Par to mīļumiņu,
Kas tev, māmiņ, acīs smejas,
Lai tev šodien visi ziedi,
Kas aug dārzos, pļavās, lejās,
Klāt vēl mana sirsniņa
Un vēl salda bučiņa!

Anna



Ksenija







Kristīna



Ļauj man Tevi māmulīt,
Tavā dienā godināt,
Paldies teikt par katru rītu,
Kad nāc dienai modināt.

Tavi vārdi - silti vārdi,
Ietin sirdi maigumā,
Tavi vārdi - spēka vārdi,
Palīdz dienu spraigumā.

Tavi vārdi - gudri vērdi,
Liek mums augot padomāt,
Tavi vārdi- spēka vārdi,
Mūzam paliks padomā.

Anželika



Mīļo, mīļo māmuliņ
Paldies tev par visu,
Paldies par buču
Ko no rītiem man sniedz,
Paldies par smaidu
Kas tev sejā mirdz
Un izplaukst kā liliju zieds,
Paldies par mīļajiem vārdiem
Kas nāk no tevis ik dienu kā saulriets,
Paldies, ka neesi ciets kā miets
Bet mīksts kā salds miegs,
Paldies, ka esi man kā plaukstošs 
zieds
Kas ir pilns cerību kā bišu siets,
Paldies, ka esi man...

Māmuliņ, tu esi vienmēr manā 
sirsniņā!

Amālija



Mātes mīlestība ir kā aplis, kam nav
 ne sākuma, ne beigu. 

Tā apļo un apļo- aizvien plašāk, 
skarot ikvienu, kas ir tai pietuvojies.

Aptver tuvākos kā rīta dūmaka, 
sasilda kā pusdienlaika saulīte
un apsedz ar tik skaistu seģeni
kā vakara zvaigžņotā debess.

Mātes mīlestība ir kā loks, kuram nav
ne sākuma, ne beigu.

Laura



Kristīne



Māmiņ, šodien tava diena!
Ar to siltumu, ko devi,
Es nu atkal sveicu tevi,
Vēlos, lai tev nepietrūktu
Labu, jauku dzīves dienu.
Arī manā sirdī esi,
Māmiņ, mīļā tu arvien!

Reinis



 tyukjhg

Māmiņ, šodien tava diena,
Nestrāda un atpūties,
Vēlam mēs tev tikai labu,
Sveicam tevi šodien dikti, 
Prieku, laimi mātes dienā.

Elīna A.



Paldies par šo dienu un daudzajām 
jau aizvadītājam

...ka protu par tām priecāties.

Paldies par brāļiem un māsām,

...un spēju mīlēt viņus no sirds.

Paldies par sirsnību, laipnību un 
gudrību,

...un prasmi to novērtēt.

Paldies, ka esmu !Viola



Kopš dienas biju maza
Līdz dienai es kļuvu gara
Kopš es sāku saprast lietas
Līdz dienai man bija pašiem savs 
spārns
Jūsu mīlestība nekad nav pietrūcis
Jūs esat bijis mans vienīgais atbalsts
Es gribu tevi cieši turēt un apskaut
Es tikai gribu pateikt paldies.

Valērija



Kā saules stariņi
tik silti, silti,
tik gaiši, spoži

smaida mana mīļā māmiņa
tik bezgalīgi patiesi!
Tik skaidri, skaidri,

tik dzidri, svaigi
kā lietus lāses krīt no zilām debesīm

ir manas māmulītes glāsti
un tos ne ar ko neaizstāsi.

Jolanta

Sveiciens māmiņu dienā!



Dieva dārzā daudz ir ziedu,
Pacel acis- visi mirdz,
Tomēr skaistākais no visiem
Mātes siltā, mīļā sirds. 

Agnese



●



Es nezināju, ka šīs rokas,
Kas augu dienu darbā kust,
Spēj skumjas paņemt, aiznest 
mokas
Un arī manu elpu just.
Es nezināju, ka šīs rokas
Var tā kā gulbji salidot
Ap manu pieri, kur jau krokas,
Un man daudz jaunu spārnu 
dot.

Raivis Kuzņecovs

Sveicieni Mātes dienā! 



Lai visu maigumu, ko devi,

Tev dienās atdod mana sirds,-

Kā dzīva saulīte pār Tevi,

Lai vienmēr glāstoša tā mirdz!

Ksenija





Vismīļakajai māmiņai pasaulē.
Tu esi, ka rasas pile,
Kas saulē laistās.
Tu esi, kā zvaigzne tumšajās debesīs,
Kas tumsā ceļu rāda.
Tu esi, kā saule,
Kas tumšos brīžos sasilda,
Un manu sirsniņu ar laimi piepilda.
Māmiņ, tu pat nevari iedomāties,
Kā es tevi mīlu!                           Andris


