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Realizează aici cel mai frumos desen
pentru mama ta!



334

Adunaţi în marea sală
Toţi în hainele de gală,
Astăzi vom sărbători
Ziua Mamei! Şi va fi
Cât se poate de frumos!

UN CÂNTEC DIN INIMA MEA

Versuri dragi vom recita
Și duios le vom cânta
Mamelor, căci le iubim,
Și în dar le oferim
Toată dragostea!

 E ziua ta !
        de Carmen Sylva

Crângul s-a umplut de floare,
Primăvara-i pe vâlcea.
Sub albastrul cer cu soare, 
Vine mamă, ziua ta. 

Primăvara-ţi mulţumeşte
Pentru grijă, vrednicie.
Pentru tine glia creşte
Cântec nou de bucurie.

Mamă, când te ştiu aproape, 
Numai voie bună sunt.
Pasul tău e ca un cânt,
Glasul tău, alint pe pleoape.

                      Ghioceii
de Valeriu Bârgău 

Din zăpadă-ncetişor
Tâmpla scot afară

Ghioceii albi şi mici
Soli de primăvară.

Şi, sub soarele călduţ,
E pădurea toată,

O grădină, de copii
Bine colindată.

Că 8 Martie râde-n prag
Şi, de sărbătoare,

Darul pentru mama mea
E un sărut şi-o floare. 

Scrie aici mamei tale
cât de mult o iubești!
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Natura-şi ţese straie noi 
Din ghiocei şi albăstrele,  
Iar cerul seamănă mai mult
Cu ochii dragi ai mamei mele. 

E parcă altfel tot pământul,
Iar oamenii mai des zâmbesc

Şi sufletul e mai curat
Când ghioceii înfloresc.

    În martie
          de  Tincuţa Gherase

În martie e ziua ta!
Şi-ţi spun cu drag măicuţa mea:
„Să îmi trăieşti, să-mi fii cunună,
Eu să te-asemăn cu o zână”!

       

Ea vine-ncet, încet și îmi șoptește
Că ziua ta, măicuța mea, sosește

Și-n cinstea ta ea flori aduce
Gingașe ca surâsu-ți dulce!

Refren: ....

Veniți, copii, culegeți ghiocei,
Și faceți un buchet al dragostei,

Voi mamei să i-l dăruiți,
Să-i spuneți ce mult o iubiți.

Refren: ....

Sosește primăvara ca o zână
Cu un buchet de ghiocei în mână,
E tânără și e frumoasă,
Ne intră-n suflet și în casă.

Refren:
Ce frumoasă-i primăvara
Și ce mult o îndrăgim!
Mama e ca primăvara,
Cât de mult noi o iubim!

            CÂNTEC
   Ghiocei pentru mama 

  CÂNTEC
    Pentru mama mea

Refren:
Pentru ea voi fi soarele-n zori,
Pentru ea voi face-o casă din flori, 
Pentru zâmbetul ei minunat,
Pentru mama mea.

Pentru ea voi fi floare de mai,
Pentru ea voi spune „vară mai stai!”
Pentru zâmbetul ei minunat,
E totul pentru mama mea.

Când mă trezesc, stă acolo, e lângă mine şi mi-e bine
Cu tot sufletul ei mă-ncălzeşte mereu,
Dacă-ntr-o zi ar uita cât de mult înseamnă pentru mine
Îi voi aminti cântecul meu.

Refren: ....

Inima mea se deschide când ea apare, când apare
Şi cu liniştea ei mă-nconjoară mereu,
Poate-ntr-o zi, când voi creşte puţin mai mare, chiar mai mare
Îi voi aminti cântecul meu.

Refren: ….

Pentru ea voi fi soarele-n zori,
Pentru ea voi face-o casă din flori, 
Pentru zâmbetul ei minunat,
Pentru mama mea,
Pentru zâmbetul ei minunat,
E totul pentru mama mea!
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      Mama mea
 de Elena Dragoş

Mama mea dragă şi bună,  
Te asemăn cu o zână 
Care veghează mereu 
Liniştea somnului meu! 
  
Mamă, mâini de aur ai!
Parcă le-nvesteşti cu grai. 
Când cu ele mă alinţi, 
Uit tot dorul de părinţi.

C-un zâmbet de nedescris,
Tu mă duci în lumi de vis
Şi presari în calea mea,
Florile de catifea.
 
Ca o zână din poveşti,
Pentru mine-ntinereşti
Şi când mare eu voi fi,
Tot la fel te voi iubi!

       8 Martie
 de Valeria Boiculesi

 
– Mamă, azi e ziua ta.    

Ziua de 8 Martie.     
Şi îţi spun aici deschis    
Să o ştie lumea toată:    

Te iubesc nespus de mult,
Pentru că tu m-ai născut.

Şi m-ai legănat duios,
M-ai crescut băiat frumos.

Pentru tot ce ai făcut,    
Îţi mulţumesc, mamă, mult.   
Şi pentru ce-ai să mai faci,  

Te sărut!     

Îţi promit să fiu cuminte,
Să te-ascult, să te cinstesc.

Şi de astăzi înainte
Tot mai mult să te iubesc!

Dacă iubeşti pe mămica
  de Valeriu Tanu 

Vrei să ştii ce e o floare?
Când te-nţepi de ce te doare?
Fluturele de ce zboară?
Iar melcul, bunăoară,
Cum merge fără picioare?
Şi lăcusta de ce sare?
Grădinarul de ce sapă?
Iar răţuşca, cum, pe apă,
Fuge parcă-i pe cărare?

Toate lucruri de mirare…

Toate poate să le spună,
De-o iubeşti, măicuţa bună. 

Mama
de Victor Tulbure 

Pe boltă - mii și mii de stele,
În arbori - mii de păsărele,
Pe pajiști - mii de miorițe,
Și mii de flori în poienițe,

Și fluturi - mii, sub zări senine,
Și mii de pești în râuri line,

Și mii de spice-n holda verii,
Și mii de scoici pe țărmul mării,
Dar dulce, scumpă-ntotdeauna,

O mamă numai. Numai una! 
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CÂNTEC
Azi, de ziua ta

Mamă dragă, mamă bună, azi de ziua ta,
Vreau să-ți dau o sărutare și inima mea,
Un buchet de viorele azi îți dăruiesc,
Mamă dragă, mamă bună, căci eu te iubesc!

 Refren:
 Mare când voi ajunge, mamă să știi,
 Eu pe tine te voi ocroti!
 Dacă vei fi bolnavă, voi sta și eu,
 Mamă bună, lângă patul tău.

În grădină ghioceii toți au răsărit,
Pentru tine, mamă dragă, pomii au înverzit,
Rândunici și păsărele stol s-au adunat
Ca să-ți vadă chipul vesel, blând și minunat.

 Refren: ....
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 Chipul mamei
        de Tincuţa Gherase

Multe comori sunt pe pământ:  
În noi, în munte şi în stele,   
Dar nu-i niciuna mai frumoasă  
Cum e iubirea mamei mele!   

Frumos e cerul, marea, pacea
Şi vara cea  cu flori măiastre,
Ca soarele ce luminează
E chipul drag al mamei noastre!

Blândă e dulcea primăvară
Şi floarea ce-n lumină creşte,
Dar chipul mamei e mai blând
Atunci când  ea, cu drag, zâmbeşte!

             Mama
                                       de Victor Eftimiu 

Cât e de drag cuvântul sacru „mamă”!
Un gângurit, când pruncul vrea s-o cheme

E lângă noi în clipele supreme,
Din leagăn, pân-la cea din urmă vamă.

Din veşnicii, ca focul unei stele,
Îşi flutură a dragostei maramă…
Păstrează-i chipu-n aurită ramă

Şi de nimic nicicând nu te mai teme!

    CÂNTEC
 Raiul de dincolo de prag

Ești cuvântul ce copilul îl rostește-ntâi,
Când îi-e foame, când îi-e sete, vii la patul lui,
De îi-e frică-n miez de noapte tu îl liniștești,
Cu-n sărut și-o-mbrățișare somnul i-l dulcești
Cu-n sărut și-o-mbrățișare somnul i-l dulcești.

Refren:
Mamă, alinare, tu suflete preasfânt,
Ești întâiul cântec, viața pe pământ,
Tu aduci lumină în sufletul pribeag,
Raiul ce suspină dincolo de prag.

Aș vrea, mamă, lângă mine mereu să rămâi,
Cu povești, bete și zâmbet timpul să răpui,
Cheamă, mamă, veșnicia, prindeți-o în păr,
Lasă clipa să-ți dospească lângă cingători,
Lasă clipa să-ți dospească lângă cingători.

Refren: ....
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Pentru tine, mamă dragă,
Mii de stele-am adunat
Ca să lumineze-n noapte
Chipul tău cel minunat.

Am luat flori mici din grădină
Și le-am presărat în prag,
Zeci de raze de lumină
Ți le-am oferit cu drag,
Luna-ntreagă am preschimbat-o
În frumos mărgăritar,
Pentru tine, dragă mamă,
Ca să ți-l ofer în dar!

Dacă ți-am greșit vreodată
Mamă, să mă ierți aș vrea,

Cu privirea ta blajină
Încălzește-mi inima.

Fă-mă, mamă, s-ating norii,
Dă-mi din bunătatea ta,

Vreau să știu ce-i fericirea
Numai prin iubirea ta! 

Fă-mă, mamă, s-ating norii,
Dă-mi din bunătatea ta,

Vreau să știu ce-i fericirea
Numai prin iubirea ta! 

CÂNTEC
Cântec pentru mama

‒ Mamă-i, spun, nu te mai zbate,
Ai şi-aşa de dus poveri.

Nu-mi mai scutura din perne
Visele avute ieri.

Lasă-le să stea acolo,
Poate că-mi mai trebuiesc.

Nu se ştie la ce cânturi
Am să le mai folosesc.

Despre ea
       de Virgil Carianopol 

Mama scutură prin casă,
Mătură, aşază, pune,
Pentru mama toate-acestea
Sunt o mare slăbiciune.

Seara, cade ca o piatră,
Nici mâncare nu mai vrea,
Somnul vine ca un fluviu
Şi pe apa lui o ia.

Însă ea nu vrea s-asculte,
Ştie din al vieţii rost
Cum că visele de mâine
Nu-mi vor fi cum au mai fost. 
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Am vrut să-ţi culeg o floare,
Un mic ghiocel frumos,
Dar până la urmă moare
Şi nu e de folos.

Refren: 
De ziua ta, mămico,
În dar ţi-am adus inima
Şi crede-mă, mămico,
Un dar mai frumos nu se putea!
 

CÂNTEC
De ziua ta, mămico!

Am vrut să-ţi culeg steluţe
Să-ţi fac un frumos colier,

Dar cine nu ştie oare
Că-n zori steluţele pier.

Refren: ....
 

Am vrut să-ţi culeg o rază,
S-o prind în părul tău,

Dar tu străluceşti mai tare
De dragoste şi dor.

Refren: .... 

      De ziua ta 
    de Florin Mugur

E ziua ta, mămico,
Te-aşteaptă flori pe masă.
Şi-un dar micuţ te-aşteaptă
Când ai să vii acasă.

 Am să-ţi sărut obrajii
 La piept când mă vei ţine
 Şi mâinile ce nu au
 Odihnă pentru mine.

  Şi-am să mă rog de muguri
  Să se desfacă-n ram,
  Iar păsărele mii
  Să-ţi ciripească-n geam.
 
   De ziua ta, mămico
   Am să-ţi aduc în dar.
   Un mărţişor fierbinte
   Sărutul meu de jar.

         CÂNTEC
 Mamă, ești un înger

Te asemăn unei zâne din povești
Când din vise tu îmi izgonești
Zmeii răi și căpcăunii fioroși 
Care somnul dulce mi-l umbresc.

Refren:
Astăzi, mamă dragă, vreau să-ți mulțumesc
Și să strig în zare „Te iubesc!”,
Calmul vocii tale, blândul tău sărut,
Mamă bună, nu pot să le uit!

De-aș fi soarele rotund te-aș lumina,
De-aș fi floare eu aș răsări
Pentru tine, mamă, în grădina ta
Să-ți văd zâmbetul din zori de zi.

Refren: …
 
Mamă știi prea bine cât de dragă-mi ești,
Ziua tristă tu o-nveselești
Universul mare șters e-n fața ta,
Mamă, ești un înger, ești o stea!
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 E ziua ta
       de Valeria Boiculesi 

E ziua ta măicuța mea cea bună
Dacă-ș putea ți-aș prinde în cunună
Toți trandafirii zărilor, ușori,
Și cântecele ca pe niște flori
Și razele de soare și de lună
Pe toate ți le-as prinde în cunună.
Dar până cresc, nu pot
Oricât aș vrea, decât
Să te sărut, maicuța mea!

Soare azi, de ziua mamei
Mai frumos să străluceşti
Şi din cerul cel albastru
Pe toţi norii să-i goneşti!

Zi la păsări ca să cânte
Cântec dulce şi duios,
Tacă vântul, doar zefirii
Să adie răcoros!

Refren:
Vreau să fie ziua mamei
Cea mai mândră dintre toate
Şi să rog pe Domnul Sfântul
Să-i dea multă sănătate!

CÂNTEC
De ziua mamei

Toate florile să-nflorească
De pe câmp şi din grădină
Şi să-mbrace întreaga fire

În frumuseţe şi-n lumină!

Să nu plângă nimeni astăzi
Şi să curme orice suspine
Mama azi să vadă-n juru-i

Feţe vesele, senine!

Refren: ....

 Mama
  de Nina Cassian 

M-a crescut mama în poală
Din leagăn, până la şcoală
Zile-ntregi şi nopţi de-a rândul
Mi-a vegheat somnul şi gândul.

M-a-nvăţat să gânguresc,
Să spun „mama”, să zâmbesc,
M-a-nvăţat apoi prin casă
Primii paşi până la masă.

M-a-nvăţat ca să nu mint,
M-a-nvăţat să nu m-alint,
Să nu ştiu ce este frica,
Toate m-a-nvăţat mămica!

Mamă bună, mamă dragă,
Te-oi iubi o viaţă-ntreagă
Pentru tot ce ai făcut,
Pentru că tu m-ai crescut. 

Mamă, de-ai fi o stea
de Grigore Vieru 

Mamă, de-ai fi o stea-n cer lină,
Te-aș găsi după lumină,
Rostire-aș spre fața ta:

„Când dormi, maică, dumneata?”

De te-ai face spic secară,
Te-aș găsi după povară

Și te-aș întreba tot eu:
„Nu ți-i, măiculiță, greu?!”

De-ai fi-n codru-o păsăruică,
După glas afla-te-aș, muică,

Zice-aș ud de roua ta:
„Ce dor ai de cânți așa?!”

De te-ai face-n văi o floare,
Te-aș găsi după suflare,

Spune-ți-aș vorbe cerești:
„Maică, tot frumoasă ești!” 
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   Mărţişor
       de Nina Casian 

Luna martie, iat-o,
Plină e de spor 
Noi am decorat-o
Cu un mărţişor.
Oana strânge-n mână
Fragezi ghioceii,
Mamei îi înmână
De ziua femeii.
Şi-i mai duce-un dar
Un sărut fierbinte,
Mărţişor de jar
Fără de cuvinte.

         De ziua mamei 
de Victor Tulbure 

Abia se-arată pâlcuri de cocori…
Nici n-a-nflorit grădina noastră încă…

Dar ghioceii albi de sub ninsori,
I-am adunat cu dragoste adâncă.

Şi ţi-i aduc în dar de ziua ta;
Neînsemnat buchetul meu e, poate,

Da-ntr-însul vei citi simţirea mea
Şi gândurile cele mai curate. 

      8 Martie
          de Nicolae Nasta 

E ziua ta azi, mamă
Și-aproape, lângă tine

Un gând duios mă cheamă
Ca să-ți urez de bine.

Dar gândul meu fierbinte
Se stinge nu știu cum
Și nu găsesc cuvinte
Să-ți mai urez acum.

În schimb, îți dau o floare
Și-n locul meu aș vrea
Cu-aceeași nerăbdare

Să-ți glăsuiască ea.

Tăcerea s-o străbată
Și glasul ei s-ascult...
Să-ți spun înc-o dată

Cât te iubesc de mult. 

    CÂNTEC
     Mamma

Mamma, son tanto felice
perché ritorno da te.
La mia canzone ti dice
ché il piů bel sogno per me!
Mamma son tanto felice...
Viver lontano perché? 

Mamma, solo per te la mia canzone vola,
mamma, sarai con me, tu non sarai piů sola!
Quanto ti voglio bene!
Queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore
forse non s'usano piů,
mamma!,
ma la canzone mia piů bella sei tu!
Sei tu la vita
e per la vita non ti lascio mai piů!

Sento la mano tua stanca:
cerca i miei riccioli d'or. 
Sento, e la voce ti manca,
la ninna nanna d'allor.
Oggi la testa tua bianca
io voglio stringere al cuor.

Mamma, solo per te la mia canzone vola,
mamma, sarai con me, tu non sarai piů sola!
Quanto ti voglio bene!
Queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore
forse non s'usano piů,
mamma!,
ma la canzone mia piů bella sei tu! 
Sei tu la vita
e per la vita non ti lascio mai piů!
Mamma... mai piů!
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  O să fiu cea mai cuminte
 de Geta Nistor-Stanciu

Sunt o fată mititică
Şi-o iubesc pe-a mea mămică.
Şi pe tati îl iubesc
Şi frumos eu vreau să cresc.

Mami, azi e ziua ta!
Ghiocei în dar ţi-oi da.
Obrazul de mi-l săruţi
Şi-ochişorii mei micuţi!

Să primeşti, mămica mea,
Darul meu de ziua ta!
Şi-o să fiu cea mai cuminte –
De-asta să-ţi aduci aminte!

                  Mama 
 de Mihail Cozma

Îţi pleci privirea blândă  
Mereu, asupra mea.  

Şi-mi dai, din ea, o rază, 
Să fiu senin ca ea.   

Mă mângâi totdeauna,  
Cu glasu-ţi iubitor.  

Şi mă înveţi, în viaţă,
 Să fiu cutezător.  

  
Şi din izvorul vieţii,

Îmi dai nectar să beau.
Iar eu privind la tine,

Învăţ să ştiu. Să vreau! 

Prin timp, în amintire,
Mamă, te voi iubi!

Îţi voi urma îndemnul,
Mereu, te voi cinsti!

Mam
a

 Mamei mele... 
  de Diana Fanea 

Mamei mele dragi, eu i-aș oferi
Cel puțin o stea, în fiecare zi.
Că mi-e mereu aproape, oriunde, oricând,
Iubirea ei străbate, fiecare gând.

Mamei mele, i-aș da și luna de-aș putea,
Nu ar fi prea scumpă, pentru mama mea.
Pentru orice clipă, ce mi-a fost aproape,
Indiferent de loc, de zi sau de noapte.

Mamei mele toată, viața mea i-aș da,
Fiindcă din toată lumea, ea e singura,
Care mă-nțelege, de lângă rău mă ia...
De-asta o iubesc, nespus pe mama mea. 
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CÂNTEC
De ziua ta, măicuță

Azi e ziua ta, o zi deosebită,
Inima ți-o voi da, măicuța mea iubită!

 Refren:
 Ești tot ce am mai scump,
 Nimic să nu ne despartă,
 Te voi iubi o viață întreagă,
 Măicuța mea dragă,
 Măicuța mea scumpă și dragă!

Tu toată viața ta mie mi-ai dedicat-o,
Primește azi în dar o dragoste curată!

 Refren: ....

Azi e ziua ta, o zi deosebită,
Inima ți-o voi da, măicuța mea iubită!

 Refren: ....

  Tu ești, mamă!
   de Petru Demetru Popescu 

Când eram copil odată, mama mea învăţătoare
M-a luat cu ea la şcoală, doar aşa, într-o plimbare.
Şcoala mi-a părut castelul, iară clasa cu fereşti
Poza mândră întâlnită într-o carte cu poveşti.

Ea, ţinându-mă de mână, mă purtă spre banca-ntâi
Şi o scurtă mângâiere mi-aşeză la căpătâi.
Banca-naltă, eu mai singur decât cucul mă simţeam
Şi-aşezat aşa pe vârfuri tot la mama mea priveam.

Aş fi vrut să fiu acolo lângă ea şi nu aici
Lâng-aceşti copii din clasă, mult mai mari, dar tot pitici.
Am aflat chiar fiindcă mama tuturor le surâdea
Când ştiam că numai mie ea acasă îmi zâmbea.

După un timp, pe care astăzi poate doar l-am tălmăcit,
Clasa-ntreagă, întrebată, a fost pusă la ghicit.
‒ Dragii mei, să-mi spuneţi mie, a-nceput învăţătoarea,
Cine muntele-l întrece-n înălţime, iară marea
O întrece în mărime prin atâta bunătate?
Ce fiinţă este-n lume cea mai scumpă dintre toate,
Care mângâie când doare, care cântă când mângâie,
Stând de strajă suferinţei pruncilor la căpătâie?
Cine este-acea fiinţă fără care nu se poate,
Cea mai dragă, cea mai mare şi mai bună dintre toate? 
Clasa-ntreagă se gândeşte… ochii mari, mintea-ncordată.
Un băiat parcă e gata să răspundă…. şi o fată….

 Nu ştiu ce fior mă prinse şi pe mine-ntr-o suflare,
 Am uitat că sunt în bancă, mama că-i învăţătoare,
 Şi pe când băieţi şi fete mâna ridicau în sus,
 Eu, cu voce îndrăzneaţă, cu iubire de nespus,
        Le-am luat-o înainte şi-am strigat fără de seamă:
    ‒ Cea mai scumpă din fiinţe-n lumea asta….
   Tu ești, mamă ! 
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     CÂNTEC
 În dar mamei

Ești soarele care răsare
În zori chiar lângă patul meu,
Mă mângâie ușor pe frunte,
Șoptindu-mi „Scoală puiul meu!”

Ești energia ce mă-ncarcă,
Îmi dă putere să zâmbesc,
Hai, spune-mi tu, măicuță dragă,
Cum pot eu să te răsplătesc?

Refren:
Tu mi-ai dat viață, ești lângă mine zi de zi,
Măicuță dragă, ce-i supărarea tu nu știi,
O viață-ntreagă e prea puțin să te iubesc,
O simplă vorbă nu e destul să-ți mulțumesc!

Mă-ntreb și-acum ce lege-a firii
A vrut ca tu să fii așa,
Ce plăsmuire îngerească
A dat să fii tu mama mea?

Tu mi-ai dat dragoste și viață
Nicicând nu ai cerut nimic,
Am fost de-a pururi pentru tine
În gând și suflet puiul mic!

Refren: ....

                CÂNTEC
             My mummy

I love the bees,
I love the rose,
I love my mummy 
and my mummy loves my nose.

I love the trees,
the sun when it shines,
I love my mummy 
and my mummy loves my eyes.

I go to north,
I go to south,
I love my mummy
and my mummy loves my mouth.

I love the cats,
I love the deers,
I love my mummy 
and my mummy loves my ears.

I've got a kiss
and a big embrace,
I'll give them to my mummy
'cause my mummy loves my face.
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Mama-i cântec
       de Paulina Popa
  
Mama-i cântec,
Mama-i soare
Mama-i dulce alinare.

Mama-i zâmbet,
Mama-i vis,
Mama-i floare de cais.

Mama-i roză,
Mama-i dor,
Mama-i aripă în zbor.

Mama-i toate
Câte sunt,
E iubire pe pământ.

Mama este tot ce-i bun
             de Paulina Popa 

Mama e un cântec vesel,
E iubirea-n zori de zi,

Mama-i cântecul culorii,
Florile peste câmpii.

Mama-i curcubeu pe ape,
E sărut de suflet sfânt,

Mama-i îngerul de-aproape,
Fericirea pe pământ.

Mama este tot ce-i bun,
Mama versul lăcrimând,
Mama-i flacără arzând,

Orişiunde, orişicând. 

              8 Martie 
                     de Nina Cassian

Ultima ninsoare-a prins să cearnă,
Fulgul moale-a sărutat tăpșanul,
Mama, când nici nu-mplinisem anul,
Tu mi-ai arătat întâia iarnă.

Mi-ai purtat mânuța peste nea
Ca să simt că-i moale și e bună
Și-ai privit cu mine, împreună
Țurțurii ca un tăiș de stea.

Toate anotimpurile-apoi
Rând pe rând le-ai colindat cu mine
Ca să-nvăț mai iute și mai bine
Mândrele priveliști de la noi,

Și-n căsuța minții să încapă
Bogăția atâtor înțelesuri,
Câte sălcii se răsfrâng în ape,
Câte spice se îndoaie în șesuri.

Tu, întâia mea învățătoare,
Cu povețe drepte calea-mi sameni
Și mă-ndemni spre dragostea de oameni
Ca spre cel mai drept dintre izvoare.

Aș dori să te iubesc mereu,
Să-ți mângâi cu mâna mea cea mică
Bluza mirosind a levănțică,
Mamă, când mă strângi la pieptul tău.

Ultima ninsoare-ncarcă merii,
Dar curând ce plini vor fi de floare!
Martie, mămico, sărbătoare!
Sărbătoarea ta și-a primăverii!
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          CÂNTEC:
          Tu, mamă

Ești gândul meu de bine
Și grija pentru mâine,
Doar suflet ce veghează
Lângă mine mereu.

… Zâmbet ce alină,
Ești vorba cea mai bună
Și munca fără stare
Cât e oare de greu?

Refren:
Tu, mamă, cum ai știut
Să-mi fii alături pe calea vieții?
Stai, dă-mi mâna ca la-nceput,
Dar astăzi eu voi fi aceea

Care te conduce înspre lumea mea,
Care îți arată ce-i frumos în ea,
Care te conduce înspre lumea mea,
Haide, vino, mamă, te voi ajuta!

Cu anii împreună,
Cu soare și furtună,
Dorința cea mai tare
Să mă vezi că sunt:

…Zâmbet ce alină,
Sunt aripi spre lumină
Și dorul tău de mâine
Cât vom fi pe pământ.

Refren:

Darul meu pentru mama
 de Nicolae Nasta 

8 Martie! E ziua ta!
O floare-ţi dau măicuţa mea.
Şi vreau să ştii că-n acest dar
E dragostea-mi fără hotar. 

Sunt visele ce port în gând
Că voi fi mare în curând
Şi ascultător voi fi mereu,
Mămico, ăsta-i darul meu. 

         Mama
    de Elena Dragoş

Sunt mic, măicuţă dragă,   
Dar tare te iubesc,    
Încât întreg pământul   
Aş vrea să-ţi dăruiesc.   

Dar vezi, măicuţă dragă,   
Eu sunt aşa de mic.    
Pământul este mare,   
Şi nu pot să-l ridic. 
   
Dar din întreg pământul
Cât ochii îl cuprind,
O floare am cules,
Cu drag şi ţi-o întind.

                    CÂNTEC
                    Mama mea e cea mai

Mama mea e cea mai bună,
Nu știu altora cum sună,
Dar cu siguranță-n lume

Fiecare-așa ar spune!

Caut permanent cuvinte 
Pentru-ai mulțumi vreodată,

Doar că mama-i prea cuminte
Să aștepte vreo răsplată!

Refren:
Slavă, Doamne, Ție,

Pentru-așa o bogăție,
Slavă, Ție, Doamne,

Pentru bunătatea mamei.

Mama mea e cea mai dulce,
Nu e noapte să se culce

Fără-a se ruga la Domnul
Să ne fie dulce somnul!

O ființă care-i pasă,
Cine-o fi dacă nu mama,

Cea mai scumpă și frumoasă,
Mama mea e cea mai cea mai!

Refren: ....
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           Mama
          de Nicolae Nasta

Mamă dragă, pentru tine,   
În ziua asta eu aş vrea,    
Să-ţi dau tot ce-i mai scump pe lume:
„Soarele, luna şi o stea!”   

Pământu-ntreg şi lumea toată,
Să fie-a tale, mă-nţelegi?
Şi inimi mii la fel să bată,
Tot pentru tine. Ani întregi.

Dar când mă văd, cât sunt de mică.
Măicuţă bună, mă opresc.
Şi îţi culeg o floricică,
Ţi-o-ntind, şoptindu-ţi:
„Te iubesc!”

Scrisoare către mama
de Luminița Codrea

Vezi, mămica mea cea bună,
Tare mult aş vrea să-ţi scriu,

Dar sunt mică şi nu ştiu...
Pentru mine, blândul soare

Îţi trimite o scrisoare.

Căci pe foaia de caiet,
Uite-a coborât încet,

Cu miez galben şi fierbinte.
Ştiu să desenez cuvinte

Fără să mă iscălesc...
Soare-nseamnă „Te iubesc!”.

Astăzi este ziua ta,
Mamă scumpă, mama mea,
Ziua ta e luminoasă,
Ca o zână de frumoasă.

De ziua mamei
           de Viorel Cozma 

Mulți ani, mulți în fericire,
Sănătate și iubire!
De la tine-am învățat
Drumul meu adevărat.

Să trăiești, măicuță bună,
Să ne fii mereu cunună,
Și la anul, ca-n povești,
Să fii tot așa cum ești!

Măicuță, măicuță iubită,
Mă rog iar prin cântecul meu

Să fii, mamă, tu, fericită,
Ani mulți să-ți dea Dumnezeu!

Refren: ....

Măicuță, măicuță prea bună,
Pădurea se-ntoarce în flori,

Zăvoiul de cântec răsună
Și soarele râde în zori.

Refren: ....

Măicuță, măicuță prea bună,
Pădurea se-ntoarce în flori,
Zăvoiul de cântec răsună
Și soarele râde în zori.

Refren:
Măicuța mea cea dragă,
Un cântec e inima mea,
Un cântec e lumea întreagă,
Fiindcă azi e ziua ta.

             CÂNTEC
         Măicuța mea


	Page 1
	2: 36-1
	3: 2-35
	4: 34-3
	5: 4-33
	6: 32-5
	7: 6-31
	8: 30-7
	9: 8-29
	10: 28-9
	11: 10-27
	12: 26-11
	13: 12-25
	14: 14-23
	15: 24-13
	16: 22-15
	17: 16-21
	18: 20-17
	19: 18-19

