
 Najdroższy Skarb na świecie
  

      Chciałem dzisiaj opowiedzieć o mojej najdroższej Mamie. Zacznę od tego, że odkąd 
sięgam pamięcią, to zawsze przed oczami mam obraz Mamy, która stoi przy moim boku.    
To Ona nosiła mnie przez dziewięć miesięcy pod swoim sercem. Słyszała pierwszy okrzyk, 
jaki z siebie wydałem. Usłyszała mój pierwszy oddech… To Ona jako pierwsza przytuliła 
mnie do siebie. Z poświęceniem wstawała w nocy, aby mnie nakarmić, przewinąć, ukołysać,
utulić...Była w każdej sekundzie życia ostoją, to u Niej zawsze mogę znaleźć bezpieczną 
przystań. Wiem, że nigdy mnie nie zawiedzie, nie opuści… Wiem, że zawsze otoczy 
opieką...Jej właśnie mogę powierzyć swoje najskrytsze sekrety wiedząc, iż nigdy ich nie 
zdradzi. Ufam moje Mamie bezgranicznie. Zawsze mogę liczyć na Jej dobre słowo i mądrą 
poradę taką ,,od serca”. 
    Rano, kiedy się budzę, jest dla mnie pierwszym promykiem słońca, nawet kiedy pada 
deszcz. Wieczorem Mama jest jedną z gwiazd, które rozświetlają ciemną noc. Kiedy jest mi 
smutno, albo jestem chory, Mamusia jak wielobarwna tęcza- wprawia mnie w dobry nastrój,
rozwesela. Razem pieczemy ciasteczka, gramy w badmintona, w piłkę, ping-ponga; razem 
jeździmy konno, spacerujemy po lesie, bawimy się z psem… Mama przygotowuje dla mnie 
pyszne naleśniki, zdrowe śniadania. To taki wyjątkowy kucharz-magik, który dba o każdy 
szczegół  proponowanych dań. 
      Obecność Mamy w moim życiu jest wszystkim tym, co najlepsze mogło mnie spotkać. 
Mogę zawsze liczyć na Jej pomoc, szczególnie teraz podczas pandemii wywołanej przez 
COVID -19. To właśnie Mama jest moim domowym nauczycielem. Pracuje razem ze mną, 
tłumaczy nowy materiał, poświęca swój czas i zaangażowanie. Mama wie, jak ważna jest 
nauka i samokształcenie. Sama była bardzo dobrą uczennicą. Wiem, że nie jest Jej  łatwo 
pogodzić wszystkie obowiązki, łączyć pracę w domu z moją edukacją, jednak  Mamusia 
daje radę. Może dzięki temu, że jest doskonale zorganizowana i bardzo zaangażowana. 
Moja Mama nigdy się nie skarży, a uśmiech nie schodzi z Jej twarzy, nawet wtedy, kiedy 
widać zmęczenie w Jej niebieskich jak błękit Nieba oczach. I choć przybyło Jej parę siwych
włosów na głowie, to i tak jest  dla mnie najpiękniejszą kobietą. W wielu momentach 
podbiegam do Mamy całuję Jej dłonie, czasem tulę się jak małe dziecko do Jej ramion. Ta 
bliskość pozwala mi czuć się bezpiecznie, wyzwala wiele pozytywnych emocji. Przecież nie
ma większej miłości niż miłość rodzicielska. 
     Mam ogromne wsparcie od Mamy. Popiera moją pasję, którą jest piłka nożna i pomaga 
mi w jej realizacji m. in. wożąc mnie na treningi i mecze. Jest moim najwierniejszym 
kibicem, dodaje mi otuchy przed każdym meczem. Pozwala także popełniać błędy, abym 
mógł się sam przekonać, jak wygląda życiowa edukacja. Na szczęście Mama doradza także, 
jak naprawić wszelkie omyłki, potknięcia. Z reguły są to drobne błędy, lecz niwelowanie ich
pozwoli mi w przyszłości ustrzec się przed popełnieniem większych pomyłek. 
   Obraz moje Mamy jest wielobarwny. To kolorowy motyl. Bo taka właśnie jest. Czuła, 
dobra, opiekuńcza, troskliwa, serdeczna, kochana, sprawiedliwa, mądra ...To taka cudowna 
kobieta o wielkim sercu starająca się pomóc każdemu. Zrezygnowała z pracy zawodowej, 
abym miał zawsze zapewnioną opiekę, ciepły obiad po powrocie ze szkoły. Dom wypełniła 
miłością.  Całe swoje życie poświęciła wychowaniu dzieci. Zawsze troszczyła się o mnie i 
starszego brata. Nigdy nie zdołam Jej tego wynagrodzić, ale będę się starał z całych sił tak, 
jak Ona dla mnie się stara. W przyszłości, kiedy już będzie starszą Panią ( ale zawsze moją 
kochaną Mamusią) – to ja zapewnię Jej opiekę. Otoczę miłością i troską. Postaram się, aby 
nigdy niczego Jej nie brakowało. 



    Na koniec zapiszę jeszcze kilka słów do mojej Mamy: ,, Mamo, Mamusiu! Bardzo Cię 
kocham. Jesteś dla mnie najważniejszą osobą na świecie, najważniejszym Skarbem, jaki 
człowiek  może posiadać. Tej miłości nie można przeliczyć, nie można kupić za żadne 
pieniądze i bogactwa, jakie są na Ziemi. Zawsze jestem i będę blisko Ciebie. Czuję i 
odwzajemniam tę miłość . To dla Ciebie postaram się być jeszcze lepszym synem, uczniem, 
przyjacielem, kolegą... Człowiekiem, który mocno wierzy, że tylko taka miłość pozwala 
realizować marzenia. Mam dzięki Tobie siłę, otrzymałem magiczne skrzydła. Kiedyś polecę
w dal i zrobię wszystko, abyś była ze mnie dumna.” 
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