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O tym, jak wyjątkowa jest rola Matki ? pisać dużo nie trzeba. Na ten temat stworzono już wiele
różnych rozprawek. Matka jest jedna, jest najcięższym zawodem świata, macierzyństwo
wymaga wielu wyrzeczeń, poświęceń, sił, wytrwałości, cierpliwości, zaparcia, nieprzeliczonych
pokładów miłości, to rola na całe życie.

To wszystko prawda, lecz w trakcie dzisiejszego święta, gdy wszystkim Mamom składa się
życzenia, wręcza upominki, przytula, zapewnia o miłości ? my jesteśmy głosem tych, którzy nie
mogą nic powiedzieć... albo nie potrafią...           

?Mamusiu... 
...spójrz na mnie... proszę...
...w twoich oczach widzę zmęczenie. Pochylasz się nade mną, widzę łzę spływającą po twoim
policzku. Wyciągam rękę, chcę ją zetrzeć... Nie trafiam. Moje rączki są takie bezwładne, nie
udało mi się... Znowu... [?] Patrzysz na mnie przez łzy, a ja... ja tak bardzo chcę powiedzieć
?Nie płacz, mamusiu!?. Chcę wyciągnąć ręce, przytulić się do ciebie z całej siły... I nie mogę.
Nie potrafię. Łapię cię niezgrabnymi ruchami, zahaczam o włosy... Ty mnie przytulasz... Czuję
ciepło na buzi. To twoje gorące łzy. A ja chcę, żebyś się uśmiechała... Do mnie i dla mnie.
Jesteś taka piękna, gdy patrzysz na mnie i się uśmiechasz... [?] Słyszysz mnie, mamusiu?
Dziękuję, że o mnie walczysz. Że nie pozwalasz mi stać się zapomnianą kukiełką, tkwiąca w
jakimś bezdusznym ośrodku, wśród całkiem obcych ludzi. Że mam ćwiczenia, choć są one
trudne, bolą i męczą. Że karmisz mnie, że mnie ubierasz, nosisz, przytulasz. Cieszysz się z
każdego, najmniejszego choćby dokonania. [?] Ty dajesz mi siłę i odwagę. Pokazujesz, że
mimo mojej choroby, życie może być piękne. I dzięki tobie jest, mamo...
Dziękuję, że jesteś ze mną... dla mnie...
Kocham cię, Mamusiu... Słyszysz???
...wiem, że słyszysz...
 ...sercem...?

...to dla Was ta laurka...

Być Mamą dziecka "wyjątkowego" to bardzo wymagająca rola życiowa. Być Mamą "wyjątkową"
przy zdrowym dziecku ? równie trudna. Wszystkim Mamom... portalowym, fundacyjnym,
Mamom - Babciom, Mamom dzieci "wyjątkowych", Mamom dzieci zdrowych, Mamom
"wyjątkowym":, po prostu wszystkim... również od nas, od Redakcji ? płynące z serca życzenia
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uśmiechu, energii, wytrwałości, cierpliwości, siły i wiary. Wiary w to, że Damy Radę, dopóki
jesteśmy razem. 

W dniu Waszego Święta ? wszystkiego co najpiękniejsze!!!

Redakcja
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