25. MAREC, MATERINSKI DAN
MAMICA
Kdor je nima, ni rojen takšen najbrž ni noben.
Če si človek, maček,
miš, le ob mami preživiš.
Mamica mi da ime,
prvo pravljico pove,
Z energijami srca
me spodbuja in crklja.
Mamica mi razloži,
kaj je dobro in kaj ni,
da od daleč prepoznam
pravo pot, kjer hodim sam.
(Zvezdana Majhen)

Materinski dan je neformalen praznik posvečen materam.
Praznovanje materinskega dne izvira iz ZDA, kjer ga
praznujejo od leta 1910. V Evropo je navada prišla po prvi
svetovni vojni.
Sprva je bil določen 15. maj, kasneje pa je prestavljen na
25. marec. V Sloveniji se po drugi svetovni vojni materinski
dan zaradi praznovanja dneva žena, 8. marca, praviloma ni
praznoval. Danes je praznik spet v veljavi.
Ob njihovem prazniku, materinskem dnevu, otroci
mamicam napišejo kakšno misel, pesem ali jim izdelajo
majhno pozornost.
Prilagam nekaj pesmi in misli o mamah.

Mama je ena sama
Mama je ena sama,
prva radost je mama,
prvi spev nina-nana,
prva beseda: mama!
Dajmo vse rože mami,
dajmo vsa sonca mami,
pesem, ki v nas se drami,
dajmo, zapojmo mami:
naj ne ostane brez mame
nihče na širnem svetu,
naj žive naše mame,
mame – najlepše na svetu!
(T. Pavček)

Kako raste mama
Najprej je sama tema,
najprej je velik nič,
potlej je majcena deklica
in iz nje ljubek deklič.
Iz njega mamica zraste,
a raste dolgo in mnogo let,
potem pa je to kar naenkrat
in jaz pridem na svet.
Iz mamice zraste mama
bogve kdaj, kar nekega dne,
ko še sama ne ve, da ji pada
prvi sneg na lase.
Ko jaz odrastem, raste
mama počasi nazaj,
dokler babica ne postane
in pride z vnuki v raj.
(Tone Pavček)

Mama
Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
(Tone Pavček)

Mama
Ne bom lovila zvezdic- na nebu naj žarijo.
Rož ne bom iskala- kjer so, tam naj cvetijo.
Nič ptičk ne bom prosila, da pesmice bi pelenaj letajo, kjer hočejo, proste in vesele.
Sama bom zapela pesem iz srca,
pa bo najbolj vesela moja mamica!
(Neža Maurer)

Mama
Mamica je kakor zarja, zjutraj se smehlja,
ko še v postelji se dete s sanjami igra.
In zato nikdar mamice ne dam,
eno le na svetu širnem mamico imam.
Mamica je kakor luna, dolge bdi noči,
da počiva njeno dete mirno brez skrbi.
In zato nikdar mamice ne dam,
eno le na svetu širnem mamico imam.
Mamica je kakor sonček, srček njen je zlat
kakor žarek, ki posije od nebeških vrat.
In zato nikdar mamice ne dam,
eno le na svetu širnem mamico imam.
(Franjo Neubauer)

Mama
Jaz imam pa goslice,
goslice zveneče,
ki pojo mi pesmice,
pesmi zlate sreče.
Jaz imam pa mamico,
mamico ljubečo,
ji zapojem pesmico,
ji prinesem srečo.
(Gustav Strniša)

Mame
Mame morajo imeti tri pare oči …
En par, da vidijo skoz zaprta vrata. Drug par, da vidijo
nazaj in en par spredaj,
da vidijo otroka, ko ga kaj polomi in mu brez besed
povejo: Nič hudega, saj te imam rada.
(Erma Bombeck)

Mama ima vgrajen mehanizem za skrb, ki se ga ne da
izklopiti.
(Pam Brown)

Mamina domača marmelada je v kozarce spravljena
ljubezen.

Mama ima petindvajseturni delavnik, pa še zmeraj najde
urico časa, da se igra z otroki.
(Iris Peck)

Na nebu zvezdic je milijon, vsa noč je pozlačena. Milijon je
ptic in milijon cvetlic, a mamica je samo ena.

