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Dacă n-ar fi 
cântec

De n-ar fi cântec pe pământ
Cum aş putea atunci să-ţi cânt
Şi să te dezmierd de dimineaţă
În timp ce-o rază te mângâie pe faţă.

Şi cum aş mai putea pe înserat
S-alung din ochii tăi orice oftat
Şi zâmbet să-ţi aduc în orice zi
De cântec pe pământ nu ar mai fi.

Şi cum cu vocea ta de vesel clopoţel
Ai mai putea să-mi cânţi în taină, uşurel,
Cuvinte dulci şi care mă topesc
Precum şi-acele vorbe: „Mami, te iubesc!”
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Ce trist ar fi pământul, ce pustiu,
Lipsit şi de culoare, cenuşiu,
De n-ar fi cântecul ce poate să adoarmă
Pruncul micuţ, înconjurat cu dragoste de mamă.
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Despre prietenie

Copiii veseli şi ştrengari
La joacă iarăşi au ieşit,
Cu sănii multe, mici şi mari,
Totul în alb e acoperit.

De ieri a nins necontenit,
A nins frumos, ca în poveşti,
Frumoasa Iarnă a sosit,
E tot ce poţi să îţi doreşti!

E veselie, joc şi larmă
Pe uliţele mari şi albe
Şi nimeni nu poate s-adoarmă,
Răsar pe geam flori reci în salbe.
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Doar la o margine de sat,
Într-o căsuţă mai săracă,
Suspină-ncet bietul băiat
Şi-o haină veche-acum îmbracă.

El trebuie acum să iasă
Nu la zăpadă şi la joacă,
Ci trebuie prin ceaţa groasă
Muncă din greu acum să facă.

Căci mama lui s-a îmbolnăvit
Iar tată bietul nu mai are,
Cu ani în urmă a murit,
Iar amintirea încă-l doare.

Îl doare şi când unii râd 
La şcoală de el că-i sărac,
Îi iartă însă-n al lui gând,
Căci sufletul îi e curat.

El totuşi un prieten are
Ce-ntotdeauna îl ascultă,
În ajutor mereu îi sare,
Cu tot ce poate îl ajută.
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Şi orişicât i-ar fi de greu,
Totul îi pare mai uşor
Cu-n bun prieten ce mereu
Îi va veni în ajutor.

Şi ştie că şi-n continuare
Va fi blând şi va-nvăţa,
Şi-atunci când va creşte mare,
Pe alţii îi va ajuta.

Aşa că voi, copii cuminţi,
Mereu voi să îi bucuraţi
Pe ai voştri buni părinţi,
Pe cei din jur să-i ajutaţi.
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Dragoste de 
mamă

Ştiu că atunci când ai greşit
De multe ori eu te-am certat,
Şi poate că ţi-ai fi dorit
Să ne-mpăcăm noi imediat.

Şi poate că ai mai fi vrut
Să fiu mai blândă şi mai calmă,
Să cânt şi să zâmbesc mai mult,
Tristeţea să n-o iau în seamă.

Şi poate că ţi-ai fi dorit
Mai mult să stăm noi împreună,
Să cânt, să râd şi să te-alint,
Să ne jucăm cu voie bună.
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Şi poate că tu ai dreptate
Copilul meu cel bun şi drag,
Şi poate trebuia pe toate
Aceste lucruri să le fac.

Şi poate c-ar fi fost mai bine
Să îţi zâmbesc şi să te iert,
Şi să petrec mai mult cu tine
Şi mai puţin eu să te cert.

Însă să-ţi spun acum aş vrea
Că tare mult eu te iubesc,
Şi-ntreaga viaţă eu ţi-aş da,
Tot ce-i mai bun îţi dăruiesc.

Îţi dăruiesc poveţe bune,
Vorbe duioase, îmbrăţişări,
Şi toate rugile din lume
Spre Dumnezeu le fac cărări.

Şi mai păstrez speranţa-n suflet
Ca tu mereu să-ţi aminteşti
De-mbrăţişări, de cânt, de zâmbet,
De când eu îţi spuneam poveşti.

Şi sper cu drag să-ţi aminteşti
Cum număram stelele toate,
Şi era totul ca-n poveşti
Şi adormeam îmbrăţişate.
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Familia mea

Mama-mi spune că sunt mică,
Mică, însă frumuşică,
Şi că sunt şi hărnicuţă,
Precum draga albinuţă.

Tata şi el mă iubeşte
Şi seara lin îmi şopteşte:
„Noapte bună, copilaş,
Chip frumos de îngeraş!”

Apoi lângă sora mea
Eu cu drag mă cuibăresc,
Tare bună este ea,
„Soră scumpă, te iubesc!”




