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Mīļo mammīt, paldies, ka Tu man esi!

Ja nebūtu Tevis, tad nebūtu arī manis.

Tu iemācīji nenolaist rokas un vienmēr cīnīties ar mīlestību! Viss, ko zinu,

es mantoju no Tevis. Paldies ne tikai par smaidiem, paldies arī par

vārdiem - rūgtākiem, kas tolaik likās skarbi, bet bija īsti vietā.

Paldies, ka vienmēr jūtu, ka esmu tev vajadzīga, jo tu man biji, esi un būsi

vajadzīga.



Māmiņ, paldies, ka Tu man esi!

Es jūtu, Māt, tev manis allaž pietrūkst,

Bet zini, man jau arī ir tāpat.

Un atkal pienākusi ir tā diena,

Kad pieņemts visas Mātes godināt,

Bet es par tevi domāju ik brīdi,

Un domās tu man vienmēr esi klāt,

Tā esi tu, kas dāvāja man dzīvi...

Ar tevi vienmēr gribu parunāt...

Un atcerēties manas bērnu dienas,

Kad nesapratu vēl, ka ziedi vīst,

Kad reizēm kāds man nodarīja pāri,

Es zināju – pie Mammas sāpes dzīst...

Es jūtu, Māt, tev manis allaž pietrūkst,

Bet zini, man jau arī ir tāpat...

Es gribu šajā pavasara dienā,

Kā bērnībā, pie tevis glausties klāt.



Ai, māmulīt, māmiņ, par ceriņa zaru

Es gribētu šorīt pie loga tev plaukt

Kļūt vēlētos ļoti par saullēkta staru,

Kas pirmais pie tevis jo agri grib nākt

Varbūt pat vēl labāk,

Ja šorīt es būtu

Par dziedoni cīruli pārvērties jau

Tad skaistākās dziesmas

Tu, māmiņ, sev gūtu,

Kas teiktu bez vārdiem - Cik laba Tu man.



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 vārdi,

Liek mums augot padomāt,

Tavi vārdi- spēka vārdi,

Mūžam paliks padomā.



Paliec jauna, tikpat skaista paliec,

Tādai sirdij lemts nav novecot,

Kura, dāsni labestību dalot,

Saules mirkli katram dāvāt prot.

/K.Apškrūma/



„Es vēlos, māt, tev paldies pasacīt,

Par rūpju sudrabu ap manu mūžu,

Par asaru, kas tev uz vaiga spīd,

Ko varbūt steigā bieži nepamanu.

Par guni pavardā, ko siltu kūri,

Par to, ka mūs ap sevi kopā turi.

Ka bēdu proti klusi salocīt

Un gaišu smaidu dienai apkārt vīt.”





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!



Paldies Tev māt, par tavām dziesmām,
Par vārdiem mīļajiem, ko teici man.
Gan rīta ausmā, gan vakara rietā -
Tie šodien vēl sirdī man skan.

Tu savu pavardu tik labi nosargāji,
Ka vēl aizvien tas sprēgājošs un silts.
Un stipri stāv tas mīlestības tilts,
Pār ko tu cēla bēdām pāri gāji.

Nav tava roka piekususi dot,
Un tava sirds nav pārstājusi starot
Tais rūpēs gaišajās, kas darbus darot,
Ap katru lietu vijas nemanot.

Pie tavas sirds es atkal mieru jūtu
Kā seno dienu gaišās stundās, māt.
Un domāju, kaut mūžīgi tā būtu,
Kaut nespētu nekas vairs sāpināt.



Ļuj 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.



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..........





Mīļo māmiņ, mans saules stariņš!
Nav tādu vārdu, kas spētu aprakstīt cik ļoti es tevi mīlu.Tu
esi mans lepnums un labākais draugs.
Es apsolos biežāk tev teikt paldies! Paldies par
tik vajadzīgiem vārdiem un atbalstu, par skaistajiem
dzīves mirkļiem! Paldies par bezgalīgo mīlestību un prieku
manā sirdī! Paldies tev par visu!
Tava ,joprojām mazā ,meita!



Tā kā gara saules diena

Esi, mūsu, māmulīt.

Tava siltā, jaukā gaisma

Devīgi mums ceļā krīt.

Mīļāko no visiem paldies

Vēlas sirds tev pasacīt.

Un bieži aizmirsdama sevi,

Tu visu spēji atdot mums,

Kas tādu spēku Tev, māt, ir devis,

Mums paliks mūžīgs jautājums!




