Pentru tine, mamă
Mama e unica fiinŃă ce nu cunoaşte trădarea,
nu ocoleşte suferinŃa, îşi ascunde lacrimile în
zâmbete de dragul fericirii altcuiva, sărută
pentru alinarea celuilalt si dă totul fără nici o
răsplată. Mama e singurul înger care a avut
curajul să coboare pe pământ ca să-mi fie
alături! Toate cadourile din lume nu te-ar putea
răsplăti vreodată, aşa că de ziua ta îŃi ofer ceea
ce îŃi dăruiesc de altfel în fiecare zi: multă,
multă, multa dragoste... şi o cărticică specială.

Mamă, numai tu ştii să laşi în urma ta săruturi care
luminează sufletul şi oriunde voi pleca, oricât de
departe voi fi, calea spre tine va strălucii mereu căci e
calea cea mai scumpă sufletului meu.
Oare de unde vin mamele, din ce tărâm nins de raze
strălucitoare coboară, din ce întinderi acoperite de ape
limpezi se nasc?
Oare cum sosesc atât de împovarate cu speranŃe şi vise
minunate pentru noi, oare cum reuşesc să renunŃe la
toate doar pentru o frântură de zâmbet lăsat în urmă
de chipul copiilor ce îşi iau zborul?
Oare de ce nu le îneaca lacrimile, nu le copleşesc grijile,
nu le îngenunchează durerile?
Poate pentru că mama este cel mai special înger, unicul
înger care a avut curajul să coboare pe pământ pentru
a ne fi alături!
Şi poate că nu va şti nimeni niciodată să te
răsplătească pentru ceea ce faci, ce are să-Ńi rămână
după o viaŃă întreagă va fi povestea unor vieŃi,
minunata poveste a vieŃilor noastre începută numai de
tine, mamă...

Florile cresc frumoase datorită mâinilor harnice ale
grădinarului la fel cum cresc frumoşi şi fericiŃi copii
când o mamă bună le veghează destinul.
Şi dacă florile sunt făcute pentru a fi smulse şi dăruitendrăgostiŃilor la fel şi copii îşi iau zborul de lângă
părinŃii lor, dar părinŃii buni nu sunt uitaŃi niciodată,
căci cei care te-au iubit întâia oară primesc pentru
totdeauna cea mai scumpă bucăŃică din inima ta.
De ziua lor mamele primesc flori, dar tu scumpă mamă
primeşti cea mai specială floare de pe pământ - floarea
inimii mele pe care mâinile tale harnice au crescut-o
atât de minunată!
Oare cine îşi mai aduce aminte cât de tânără şi
frumoasă e inima ta? Oare cine mai preŃuieşte anii tăi
mulŃi şi-mpovăraŃi de trudă? Oare cine mai duce dorul
sufletului tău plin de dragoste şi grijă?
O da, sunt eu, copilul tău, eu nu pot uita tinereŃea şi
frumuseŃea ta căci le port mereu în mine, nu pot uita
anii tăi împovăraŃi de trudă căci ei sunt temelia
fericirii mele, şi inima ta plină de dragoste şi dor îmi e
aproape mereu căci datorită ei exist!

Mai Ńii minte clipa aia când te priveam în ochi
gângurind la sânul tău? Eu nu mi-am adus-o aminte
niciodată dar trebuie să fi fost ceva special pentru că şi
acum privirea ta mă înfioară, inima mea ştie că ea e
cerul din care am coborât în braŃele tale. Da, e un loc
minunat acolo sus, un loc din care nimeni nu coboară
decât la chemarea dorului unei mame!
Nu-i îmbrăŃişare mai dulce ca cea găsită-n braŃele unei
mame, îmbrăŃişarea aceea atât de specială care nu-Ńi
cere nimic şi îŃi dăruie totul...
Mama, cel mai frumos basm al copilăriei mele... ai fost
tu.
Mama ştiu că adori să îŃi întâmpin iarna de pe
tâmplele-nălbite cu flori din sufletu-mi primăvăratic,
ştiu că inima-Ńi tomnatică se luminează de fericire sub
ochi-mi înflăcăraŃi de fericire, ştiu că m-ai acoperii cu
zâmbete şi m-ai îneca în lacrimi de recunoştinŃă, o
mamă ştiu că sunt tot ce ai si îŃi aparŃin doar Ńie dar
m-ai dăruit altora ca să-mi găsesc împlinirea. Să nu
uiŃi niciodată dragă mamă, tot ce mi-ai dăruit, eu port
mai departe...

Florile sunt smulse pentru a fi dăruite îndrăgostiŃilor
la fel cum se smulge şi din inima unei mame o dragoste
ce nu se poate despărŃii de copii şi trebuie să plece cu ei.
Mamele nu au vise, visele lor au crescut mari şi au
plecat în lume.
Mamele plâng pentru că toate zâmbetele lor le-au
dăruit copiilor.
Aş vrea chipul tău brăzdat de griji să-l seamăn cu flori
ca să răsară numai zâmbete şi-n fiecare fiecare zi să te
sărbătoresc căci în fiecare zi ai muncit pentru mine şi
mi-ai făcut viaŃa frumoasă, iubită mamă.
Oricât de frumoase sunt cuvintele şi darurile mele să
ştii iubită mamă că n-aş găsii nimic pe lume mai
frumos şi mai preŃios ca lumina plină de dragoste şi
grijă ce se revarsă-n fiecare clipă din privirea ta!

Anii trec cand trăieşti dar când iubeşti anii se întorc
înapoi şi tu mamă ai inima proaspătă şi ochii tineri ca
primii ghiocei treziŃi sub ultimul petic de zăpadă.
Oricât de frumoasă ar fi o femeie n-ai să găseşti nici
una mai iubită şi respectată ca o mama. Mamele sunt
palmele lui Dumnezeu care coboară oamenii pe
pământ, mamele sunt braŃele destinului care nembrăŃişează ocrotitoare în copilărie şi mai tărziu ne
eliberează-n văzduhul vieŃii ca să ne-mplinim visele, să
ne scriem povestea vieŃii, o poveste începută numai de
ea.
De ziua ta îŃi las în dar toată dragostea din inima mea
şi toate amîntirile noatre scumpe, le-am strâns cu drag
ataŃia ani şi sunt atât de preŃioase că nu le-aş schimba
pentru nimic în lume. Da mamă, inima mea te-aşteaptă
şi te-ntîmpină de fiecare dată atât de-adoratoare căci
numai ea ştie cât de nepreŃuită eşti!

Femeile frumoase sunt răsfăŃul privirilor dar mamele
bune sunt încântarea inimilor.
Dragostea unei mame e ca ploaia, uneori te sperie,
uneori fugi de ea, şi totuşi ştii că ea creşte cele mai
frumoase flori pe câmpia sufletului tău.
Iubirea unei mame e frumoasă ca un vis pentru că te
atinge şi-nvăluie la fel de delicat ca el, te depărtezi de
el cu o clipire de gene dar îŃi urmează chemarea până la
capătul pământului, şi-ntotdeauna se desparte de tine
şi Ńi se topeşte-n inimă ca să te întorci cât mai fericit şi
împlinit la viaŃa ta.
Mama tu m-ai adus pe lume şi ai umplut-o de vise
minunate numai pentru mine, o, vreau să ştii chiar dear fi fost pustie tot aş fi venit doar ca să mă-nvăluie
iubirea divină din privirea ta, acea iubire atât de
minunată încât vorbesc şi îngerii în cer despre ea.

Mama, tu ştii că ai fost prima mea iubire şi chiar dacă
abia ştiam să scâncesc Ńi-am zâmbit dulce şi frumos
cum n-am mai putut zâmbi nimănui, şi te chemam
plângând şi mă răpea de la tine doar somnul şi îmi
găseam fericirea doar în braŃele tale.
Mama, tu ai fost prima mea iubire!
De ziua ta Ńi-aş dăruii cea mai frumoasă floare, dar
floarea are să se ofilească şi te va părăsii sau poate un
sărut dar şi fiorul lui se va risipi, aşa că de ziua ta
scumpă mămică îŃi dărui ceva ce ai să poŃi păstra
pentru totdeauna în inima ta: dragostea mea!
Timpul nu trece, timpul creşte în inima ta cu amintiri
şi emoŃii şi sper ca ea să-Ńi fie tot mai plină de iubire,
de fericire şi de amintiri frumoase! Şi să nu uiŃi
niciodată, iubirea s-a născut în ochii mamei şi a crescut
în braŃele ei iar când zboară prin lume se întoarce
mereu la ea.

Numai pe o mamă nu trebuie să o strigi niciodată unde
e, pentru că o găseşti întotdeauna acolo unde-i nevoie
de ea. Numai pe o mamă nu trebuie să o întrebi
niciodată dacă spune adevărul pentru că toate
minciunile care pot răni le păstrează pentru ea.
Numai pentru o mamă nu trebuie să sacrifici niciodată
nimic pentru că durerea copiilor ei o răneşte mai tare
decât durerea ei.
Povestea unei mame se citeşte pe chipurile copiilor, în
privirile lor strălucind de dragoste pentru viaŃă, în
zâmbetele lor radiind fericire, în glasurile lor voioase şi
pasiunea inimioasă care-i entuziasmează în tot ceea ce
fac. Acolo stă scrisă povestea unei mame iar viaŃa ei nu
e decât coperta groasă şi scorŃoasă făcută numai
pentru a-şi dărui îmbrăŃişarea ocrotitoare preŃioaselor
sale pagini.
În viaŃă ajungi să alergi după multe vise frumoase,
dar numai dacă iubirea unei mame te-a învăŃat censeamnă să visezi frumos, iubirea unei mame care a
ştiut să legene blând, să-mbrăŃişeze duios, să
zâmbească dulce.

De ziua ta Ńi-aş dărui o stea ca cea pe care ai aprins-o
în inima ta, să-Ńi încălzească inima, să-Ńi lumineze
gândurile şi să-Ńi aduni în ea pentru totdeauna clipele
de fericire din viaŃa ta. Anii vor trece, lumea se va
risipi dar inimile noastre împreună pentru totdeauna
vor fi, pentru că inima mea s-a născut dintr-o bucăŃică
din inima ta, scumpă mamă.
Mama, zâmbetul tău mi-e scump ca viaŃa căci el m-a
învăŃat să iubesc şi paşii ce mă apropie de tine sunt
atât de uşori pe cât de grei sunt cei ce mă depărtează.
Nimeni nu stie să cucerească dragostea mai repede şi
mai frumos ca o mamă, din prima clipă în care privirile
unui copil şi-a unei mame se-ntâlnesc inima lui este
deja a ei pentru totdeauna!
ViaŃa te răsplăteşte pentru ceea ce îi dăruieşti şi cel
mai mare dar pe care viaŃa Ńi-l poate face este să-Ńi
dăruiască un copil.
Când Dumnezeu a creat lumea a lăsat mamele în urma
Lui, să-I ducă munca mai departe.

Aşa era mama în vremea copilăriei mele, plină de
minunaŃii, pe cât îmi aduc aminte; şi-mi aduc bine
aminte, căci braŃele ei m-au legănat când îi sugeam
ŃâŃa cea dulce şi mă alintam la sânu-i gângurind şi
uitându-mă în ochii ei cu drag! şi sânge din sângele ei
şi carne din carnea ei am împrumutat, şi a vorbi tot de
la dansa am învăŃat.
(Ion Creangă)


Avem o singură mamă şi o singură viaŃă. Nu aştepta
până mâine să-i spui mamei că o iubeşti!


Adevărata mamă nu este cea care-i dă viaŃă copilului,
ci buna creştere.
(Ioan Gura de Aur)


Am reuşit să înŃeleg cu adevărat, de-a lungul vieŃii,
mesajul mamei: Voi fi mereu cu tine! Adică pentru
totdeauna, în eternitate, orice-ar fi.
(Rebeca Walker)


BraŃele unei mame sunt făcute din tandreŃe şi copii
dorm minunat în ele .
(Victor Hugo )

Bunăstarea unui cămin nu depinde de bogaŃie sau de
confort, de frumuseŃe sau de lux. Totul depinde de
mamă.
(G. W. E. Russell)


Când râdea mama, cu râsul ei la fel de încântător
precum îi era chipul, totul în jur se umplea de
frumuseŃe şi de strălucire.
(Lev Tolstoi)


Ce bine e să ai o Mamă! Mamele sunt încântătoare,
iar eu voi fi la fel când voi creşte mare. O să-mi iubesc
copiii la fel cum m-au iubit părinŃii mei.
(Estelle Moreton)


Cea mai veche carte din lume este o mamă, cea mai
frumoasă carte din lume este o mamă.
(Grigore Vieru)


Cine mă iubeşte şi mă va iubi întotdeauna, cu o
dragoste pe care nici o situaŃie, supărare sau greşeală a
mea nu o poate clinti?
Aceea eşti tu, măicuŃa mea!
(Thomas Carlyle)

Cinstea femeii este cununa de glorie pe capul
bărbatului; cinstea mamei alcătuieşte cea mai mare
parte din zestrea fetelor.
(Guerazzi)


Creşterea şi fericirea neamului omenesc stă pe braŃele
mamelor.


Cu toate că sunt matură de acum, ori de câte ori văd
ceva nou sau deosebit îmi vine să strig: Mama, vino să
vezi!
(Helen Exley)


Când erai mic şi doar la o întindere de braŃ depărtare,
te-acopeream cu pături împotriva aerului rece al nopŃii.
Dar acum că eşti mare şi prea departe ca să pot ajunge
la tine îmi împreunez mâinile şi te acopăr cu rugăciuni.
(Dona Maddux Cooper )


Când eşti mamă nu eşti nicioadată cu adevărat singură
în gândurile tale. O mamă trebuie întotdeauna să se
gândească de două ori, odată pentru ea şi odată pentru
copilul ei.
(Sophia Loren )


Când prinzi un copil de mână ia-i inima unei
mame în palme.
(proverb )

Cărarea unei mame este presărată cu flori, dar de obicei
ele nu înfloresc înaintea paşilor ei, ci în urma lor.


Cea mai bună şcoală - cea de pe genunchii mamei.
(James Russell Lowell )


Ceea ce nu ne învaŃă mama, învăŃăm greu din altă
parte.


Ceea ce sunt sau ceea ce sper sa ajung îi datorez mamei
mele.
(Abraham Lincoln)


Cel mai important lucru pe care un tată îl poate face
pentru copii lui este să le iubească mama.
(Theodore Hesburgh )


Cele mai plăcute cuvinte date oamenilor sunt mama,
casă şi paradis.
(William Goldsmith Brown )


Cine nu-şi regretă trecutul n-a avut niciodată o mamă.
(Gregory Nunn )


Copii Ńin mamele ancorate de viaŃă.
(Sofocle )

Creşterea şi fericirea neamului omenesc stă pe braŃele
mamelor.


Cu cât eşti mai în vârstă, cu atât te simŃi ca un copil în
prezenŃa mamei tale.
(Murphy)


Dacă întreaga lume ar fi pusă pe un taler al balanŃei şi
mama pe celălalt, lumea ar fi catapultată-n soare.
Lord Langdale (Henry Bickersteth)


Dacă teoria evoluŃionismului este adevărată cum se
face că mamele au doar două mâini ?
(Milton Berle )


Defapt ea nu e despărŃită de copii ei chiar şi când nu e
în preajma lor.
(Margaret Culkin Banning )


Dintre toate calităŃile unei femei, cea mai venerabilă
este aceea de mamă.
(Lin Yutang )


Dintre toate calmantele din lume, cel mai eficient
este... sărutul mamei.

Dragostea maternă este energia care permite unei fiinŃe
umane sa depăşească imposibilul.
(Marion C. Garretty )


Dragostea unei mame este un leac mai bun decât supa
de pui.
(Murphy)


Dumnezeu ne vede prin ochii mamelor noastre şi ne
răsplăteşte pentru virtuŃi.
Ganeshan Venkatarman


Dumnezeu nu putea fi peste tot aşa că a creat mamele.
( proverb )


Dacă totdeauna am unit adorarea lui Dumnezeu şi
slăvirea ştiinŃei cu cinstirea patriei, o datorez
sentimentelor sădite de tine, scumpă mamă!
(Pasteur)


Dintre toate drepturile femeilor, cel mai mare este
dreptul de a fi mamă.

Dragostea de mamă e cel mai puternic şi cel mai
statornic sentiment al femeii.
(Bantain)


Dragostea de mamă este cea mai bună; dragostea de
Dumnezeu este cea mai înaltă.
(proverb german)


DulceaŃa de la mama este iubire la borcan.
(H. M. E.)


E o minune că, dintre toate mamele din lume, tu eşti
mama mea!
(Charlotte Gray)


Există o fiinŃă minunată faŃă de care vom rămâne
întotdeauna datori: mama.
(Nikolai Alexeevich Ostrovsky )


Fără mamă nu se poate iubi. Fără mamă nu se poate
muri.
(Hermann Hesse)

Femeia are două zâmbete pe care şi îngerii le invidiază,
zâmbetul care acceptă dragostea înainte de a fi rostite
cuvintele şi zâmbetul care se revarsă asupra unui nou
născut promiŃându-i dragostea necondiŃionată pentru
tot restul vieŃii.
(Thomas C. Haliburton )


ForŃa unei mame e mai tare ca forŃele naturale.
(Barbara Kingsolver )


FrumuseŃea păleşte, iubirea se stinge, frunzele
prieteniei cad; Secretul mamei este să le
supravieŃuiască tuturor.
(Oliver Wendell Holmes )


Femeia credincioasă este îngerul casei.
(V. C. 1939, nr. 17, pg. 1)


Fericit copilul care înapoiază mamei sale mulŃumirile
şi mângâierile pe care le-a primit! Fie ca într-o bună zi
să poată ajuta bătrâneŃea aceleia care a sprijinit cei
dintâi paşi ai săi!
(Bersot)


Fie că suntem copii sau bătrâni, fie că o vedem
zilnic sau mult mai rar, de Ziua Mamei,
îi datorăm cinstire şi mărturisim că acasă,
de fapt, înseamnă mama.
(Carol Caperelli)

Fiecare cuvânt al mamei mele este ca o liră de aur!
(Anomin)


În braŃele drăgăstoase ale mamei, copilaşul adoarme
liniştit.
(Victor Hugo)


Îmi iubesc mama cum un copac iubeşte soarele şi apa,
ea mă ajută să cresc, să prosper şi să ating mari
înălŃimi.
(Adabella Radici )


Inima mamei este şcoala copilului.


Inima mamei este un abis la fundul căruia vei găsi
întotdeauna iertarea.


Iubirea mamei este lampa de veghe a casei.
(Pam Brown)


Îmi mai amintesc rugăciunile mamei mele,
mi-au fost alături toată viaŃa.
(Abraham Lincoln )

Inima mamei este sala de clasă a copilului.
(Henry Ward Beecher )


Inima unei mame este un adânc abis la capătul căruia
găseşti întotdeauna iertare.
(Honore de Balzac )


Iubirea unei mame creşte dăruind.
(Charles Lamb )


Iubirea unei mame pentru copilul ei nu se poate
compara cu nimic în lume. Ea nu cunoaşte legi sau
frică, îndrăzneşte orice şi învinge tot ce-i stă în cale.
(Agatha Christie )


Mama înalŃă sau îngenunchează naŃiunea, căci
sufletul fiilor îl dă mama.


Mama mea a fost dintotdeauna drăgăstoasă,
răbdătoare şi înŃelegătoare. Acea senzaŃie că sunt
iubită şi protejată mă va însoŃi întreaga viaŃă.
(Helen Thomson)


Mama a fost prima întâlnire cu un înger.
(Neale Donald Walsch)

Mamă cu normă întreagă este una din cele mai bine
plătite meserii având în vedere că plata se face în
iubire pură.
(Mildred B. Vermont )


Mama este aceea persoană care văzând că sunt patru
bucăŃi de plăcintă la o masă cu cinci persoane
întotdeauna va spune că ea nu vrea plăcintă.
(Tenneva Jordan )


Mama este banca la care ne depunem toate rănile şi
toate grijile.
(Thomas De Witt Talmage)


Mama este cea care visează planuri măreŃe pentru tine
dar apoi te lasă să-Ńi urmăreşti propriile vise şi te
iubeşte la fel de mult.


Mama este comoară dumnezeiască, o comoară pe care
nici un om n-ar îndrăznii s-o târguiască.
(Helen Hunt Jackson )


Mama este fiinŃa aleasă de Dumnezeu
pentru a-i fi reprezentantă pe pământ.

Mama este începutul tuturor începuturilor.
(Grigore Vieru)


Mama este mult prea inteligentă pentru a înŃelege ceva
ce nu-i convine.
(Anne Morrow Lindbergh )


Mama este numele lui Dumnezeu pe buzele şi în
inimile copiilor .
(William Makepeace Thackeray )


Mama este singura fiinŃă capabilă să-şi împartă
iubirea între toŃi copiii ei şi totuşi să i-o dea fiecăruia
întreagă.


Mama întotdeauna ştie. Nu ştiu cum, dar ea ştie.
(Murphy)


Mama Îl aduce pe Dumnezeu în inima copilului şi-l
duce pe copil în inima lui Dumnezeu.


Mama mea este un miracol în viaŃă.
(Leonardo DiCaprio).

Mama nu-şi clădeşte casa cu mâinile, ci cu inima.


Mama ta este singura persoană care ştie mai multe
lucruri despre tine decât ştii tu despre tine însuŃi .
(Edward A. Murphy)


Mama, ideal de femeie, fermecător şi venerat.
(Lev Tolstoi )


Mamă! Niciuna din năzuinŃele tale nu este atât de
curată, de sfântă, de binecuvântată ca aceea de a-Ńi
creşte copiii spre slava lui Dumnezeu!
(EC. 1942, nr. 10-12, pg. 11)


Mamă, rugăciunea ta şi rugăciunea copilului, iată
două din cele mai plăcute flori înaintea Domnului!
(F.C. 1942, nr. 3, pg. 4)


Mamele sunt cu adevărat mame nu numai dând
naştere copiilor lor, ci mai ales dându-le o bună
creştere.
(Sf. Ioan HrISOSTOM)


Multe minuni sunt în Univers, dar capodopera
creaŃiunii e tot inima unei mame.
(E. Bersot)

Mamele au o vârstă unică; nu există mame tinere,
mame bătrâne, mame frumoase sau urâte: există doar
mame.
(Silvio Pellico )


Mamele scriu cu jertfa lor în inima copiilor ceea ce
vântul aspru al vieŃii nu va reuşi să şteargă vreodată.


Mamele sunt mai ataşate de copii decât taŃii pentru că
sunt mai sigure că sunt ai lor.
(Aristotel )


Mâna care mişcă leagănul este mâna care conduce
lumea.
(William Ross Wallace )


Materninatea are un efect foarte spiritual, totul este
redus la esenŃial.
(Meryl Streep )


Munca oamenilor se măsoară cu ziua dar munca unei
mame nu se sfârşeşte niciodată.

Nimic nu se compară cu-mbrăŃişarea unei mame.
(Adabella Radici )


Nu e uşor să fi mamă. Dacă ar fi uşor, ar face-o şi
taŃii.
(The Golden Girls TV show )


Născându-şi copilul, mama dă mai întâi lumii un om,
iar pe urmă tot în el trebuie să dea cerului un înger.
(Richard Wurmbrand)


Nici şcoala şi nici profesorul nu pot face cu cele mai
bune metode, în junia copilului, ceea ce poate face
mama cu dragostea maternă.


Nimeni nu e mai singur decât o mamă, până îşi vede
copilul ajuns acasă.
(Pam Brown)


Nu există nici floare, nici mamă urâtă.
(Grigore Vieru)


Nu mai există în lumea întreagă un alt izvor atât de
adânc de dragoste statornică, puternică şi nepieritoare
decât acela din inima mamei.
(Felicia Hemans)

Nu numai purtarea în pântece te face mamă, ci o
temeinică educaŃie creştinească a copiilor tăi! Cel
dintâi cuvânt despre Dumnezeu trebuie să-i spună
copilului fiinŃa căruia copilul i-a dăruit cel dintâi
zâmbet.
(Pr. ROJDESTVESCHl)


Nu trece nimic peste iubirea de mamă.


Nu-i nimic mai gingaş şi nu-i nimic mai tare, decât
dragostea de mamă.


Nu-i sfântă mai blajină între sfinte, ca mama ce ne
leagănă pe braŃe şi atâtea adevăruri ne învaŃă.


Numai o mamă ştie ce înseamnă a iubi şi-a fi fericit.
(Chamisso)


O mamă bună este o cinste pentru familie, o icoană
pentru copii şi-o comoară pentru bărbat.
(Fer. Ieronim)


O mamă bună face cât toŃi dascălii.
(George Herbert )


O mamă bună valorează cât o duzină de popi.
(proverb spaniol )

O mamă e acea persoană care poate lua locul oricui, dar
nu poate fi înlocuită cu nimeni.
(Cardinal Mermillod )


O mamă este sublimă tocmai prin ceea ce o apropie de o
fiinŃă necuvântătoare.
(Victor Hugo )


O mamă îşi poate Ńine doar o vreme copilul de mână,
dar de inimă nu-i dă drumul niciodată.
(Anonim )


O mamă se naşte odată cu copilul ei.
(Rajneesh )


O sută de bărbaŃi pot ridica o clădire, dar e nevoie de o
singură mamă pentru a face o casă.
(William Makepeace Thackeray )


Oare cât de mult ajungem să plătim noi mamele pentru
gloria maternităŃii?
(Isadora Duncan )

Om mare nu-nseamnă nimic pentru o mamă. Copilul ei
va fi copilul ei pentru totdeauna. Mai înalt, mai în
vârstă, dar mai mare ce înseamnă? Pentru inima ei nu
înseamnă nimic.
(Toni Morrison )



Orice gândac e un fluture în ochii mamei sale.
(proverb )


O mamă este persoana pe care o cauŃi, când toŃi te-au
părăsit.
(Pam Brown)


O mamă nu realizează că îi dăruieşte copilului ei
amintiri pentru toată viaŃa.
(Charlotte Gray)


O mamă râde râsul nostru, varsă lacrimile noastre,
iubeşte iubirea noastră, suferă teama noastră. Trăieşte
bucuriile şi necazurile noastre şi împărtăşeşte
speranŃele şi visurile noastre.
(Julia Summers)


Oamenii fac legile, femeile fac moravurile.
(Guibert)

Orice dragoste conŃine un element de interes personal.
Numai dragostea maternă este complet dezinteresată,
neegoistă.
(Richard Wurmbrand)


Orice mamă este bogată când îşi iubeşte pruncii. Nu
există mame sărace, şi nici urâte sau bătrâne. Iubirea
lor rămâne pe vecie cea mai frumoasă dintre bucurii.
(Contele Maurice Maeterlinck)


Oriunde este mama mea, acolo este casa mea.
(Felicity Martin)


O mamă e acea persoană care poate lua locul oricui dar
nu poate fi înlocuită cu nimeni.
(Cardinal Mermillod)


O mamă nu este o persoana pe care să te sprijini, ci o
persoană care face sprijinul nenecesar.
(Dorothy Canfield )


Pentru lume eşti o persoană oarecare, dar pentru o
singură persoană poŃi să reprezinŃi lumea.

Pentru mame nu există spaŃiu: o adevărată mamă
presimte şi-şi vede copilul de la un pol al pământului la
altul.
(H. de Balzac)


Prietenii Ńin la tine, dar numai mama te înŃelege,
trudeşte pentru tine, te îngrijeşte, te iubeşte, te iartă.
(Baroneasa Von Hulton)


Profesorii buni fac şcolari buni, numai mamele bune
fac oameni buni.
(Aime Martin)


Pentru o mamă, copilul ei rămâne întotdeauna copil,
indiferent de vârstă.


Poate că pe nimeni nu chinuim atât de mult ca pe
propria noastră mamă; poate că pentru nici o dragoste
nu sacrificăm atât de puŃin: atât de siguri suntem că
ne-a fost dată pentru totdeauna şi că întotdeauna ne
va ierta.
(Jacinto Benavente )


Profesorul luminează capul cu ştiinŃa, mama încălzeşte
inima cu dragostea sa.

Ruga mamei apără de orice primejdie pe apa şi pe
uscat.
(N. Gogol)


Se pare că e necesar pentru o femeie să fie mamă,
pentru a fi venerabilă .
(Victor Hugo )


Singurele mame pe care le poŃi uita de Ziua Mamei
fără să apară probleme sunt mamele bune.
(Mignon McLaughlin)


SoŃia este necesară pentru un sfat bun, soacra pentru o
primire bună, dar nimeni nu este ca o dulce mamă.
(Lev Tolstoi)


Ştiu cum să fac orice, sunt o mamă.
(Rosanne Barr )


łine minte cum mama ta a fost o viaŃă scoica pentru
mărgăritarul fiinŃei tale; fără să aibă avuŃii, ea îŃi
pregătise un viitor măreŃ; şi te-a crescut cu sângele
inimii, din pântece Ńi-a făcut loc pe braŃele ei;
neprihănitul lapte de la pieptul ei l-ai supt.
(Anonim )


Toată educaŃia depinde de mamă.
(Aristotel)

Toate femeile devin ca mamele lor, asta este tragedia
lor. Nici un bărbat nu poate devenii aşa ceva, asta este
tragedia lui...
(Oscar Wilde )


Tot ce suntem sau ce sperăm să devenim îi datorăm
îngerului care este mama.
(Abraham Lincoln).


Totul este efemer în aceasta lume nesigură, totul
exceptând dragostea unei mame.
(James Joyce )


Un cămin bun şi o femeie cumsecade preŃuiesc cât aur
şi mărgăritare.
(Goethe)


Un copil întrebat unde-i este casa va răspunde
întotdeauna - la mama.
(Keith L. Brooks )


Unele mame răsfaŃă, altele cicălesc, dar dragostea este
aceeaşi şi cele mai multe le fac pe-amândouă
cu aceeaşi dragoste.
(Pearl S. Buck )

Viciile noastre cele mai mari încep din cea mai fragedă
copilărie, iar îndrumarea de căpetenie a noastră e în
mâinile mamei.
(Montaigne)


Viitorul Ńării îl Ńese femeia.
(Carmen Sylva)


Viitorul unui copil este totdeauna fapta mamei sale.
(Napoleon I)

MAMA MEA ESTE CEA MAI BUNĂ
BUNĂ
Când tu aveai un an ea te hrănea şi te îmbăia.
I-ai mulŃumit plângând toată noaptea.
Când tu aveai doi ani ea te-a învăŃat să mergi.
I-ai mulŃumit fugind când ea te chema.
Când tu aveai trei ani ea îŃi pregătea toată mâncarea
cu dragoste.
I-ai mulŃumit aruncând farfuria pe jos.
Când tu aveai patru ani Ńi-a dat creioane colorate.
I-ai mulŃumit colorând masa din sufragerie.
Când tu aveai cinci ani te-a îmbrăcat pentru vacanŃă.
I-ai mulŃumit sărind în prima baltă.
Când tu aveai şase ani te-a dus la şcoală.
I-ai mulŃumit strigând ”nu merg”.
Când tu aveai şapte ani Ńi-a cumpărat o minge.
I-ai mulŃumit aruncând-o în fereastra vecinilor.
Când tu aveai opt ani Ńi-a dat îngheŃată.
I-ai mulŃumit scăpând-o în poală.

Când tu aveai nouă ani Ńi-a plătit lecŃii de pian.
I-ai mulŃumit că nici măcar nu te-ai deranjat să
exersezi vreodată.
Când tu aveai zece ani te ducea toată ziua cu maşina
de la fotbal la gimnastică de la o zi la alta.
I-ai mulŃumit sărind din maşina fără să te uiŃi
niciodată înapoi.
Când tu aveai unsprezece ani te-a dus pe tine şi pe
prietenii tăi la cinema.
I-ai mulŃumit cerându-i să stea în alt rând.
Când tu aveai doisprezece ani te-a avertizat să nu te
uiŃi la anumite programe TV.
I-ai mulŃumit asteptând să iasă din casă.
Când tu aveai treisprezece ani Ńi-a sugerat cum să te
tunzi.
I-ai mulŃumit spunându-i că nu are gusturi.
Când tu aveai paisprezece ani Ńi-a plătit o tabără de
vară de o lună..
I-ai mulŃumit uitând să-i scrii măcar o scrisoare.
Când tu aveai cincisprezece ani venea de
la lucru şi-şi dorea o îmbrăŃişare,
I-ai mulŃumit stând în camera ta
cu uşa încuiată.

Când tu aveai şaisprezece ani te-a învăŃat să-i conduci
maşina.
I-ai mulŃumit luându-i-o de câte ori puteai.
Când tu aveai şaptesprezece ani ea aştepta un telefon
important.
I-ai mulŃumit stând la telefon toată noaptea.
Când tu aveai optsprezece ani ea plângea la
festivitatea ta de absolvire a liceului.
I-ai mulŃumit stând la petrecere până în zori.
Când tu aveai nouăsprezece ani Ńi-a plătit facultatea,
te-a dus în campus şi Ńi-a cărat bagajele.
I-ai mulŃumit salutând-o în afara camerei ca să nu te
simŃi jenat în faŃa prietenilor.
Când tu aveai douăzeci de ani te-a întrebat dacă te
întâlneşti cu vreo fată.
I-ai mulŃumit spunând-i ”Nu-i treaba ta!”
Când tu aveai douăzeci şi unu de ani Ńi-a sugerat
anumite cariere pentru viitorul tău.
I-ai mulŃumit spunându-i ”Nu vreau să fiu ca tine!”
Când tu aveai douăzeci şi doi de ani te
îmbrăŃişa la absolvirea facultăŃii.
I-ai mulŃumit întrebând-o dacă poate
să-Ńi plătească o excursie prin Europa.

Când tu aveai douăzeci si trei de ani Ńi-a dat mobila
pentru primul tău apartament.
I-ai mulŃumit spunându-le prietenilor că era urâtă.
Când tu aveai douăzeci si patru de ani Ńi-a cunoscut
logodnica şi te-a întrebat de planurile pentru viitor.
I-ai mulŃumit spunându-i printre dinŃi: ”Maaaaami,
te rog !”
Când tu aveai douăzeci si cinci de ani te-a ajutat să-Ńi
plateşti nunta şi a plâns şi Ńi-a spus cât de mult te
iubea.
I-ai mulŃumit mutându-te în cealaltă parte a Ńării.
Când tu aveai treizeci de ani te-a sunat să-Ńi dea un
sfat pentru copil.
I-ai mulŃumit spunând-i ”Lucrurile sunt diferite
acum.”
Când tu aveai patruzeci de ani te-a sunat să-Ńi
amintească de aniversarea unei rude.
I-ai mulŃumit spunându-i ca erai foarte ocupat chiar
atunci.
Când tu aveai cincizeci de ani ea era bolnavă şi avea
nevoie să ai grijă de ea.
I-ai mulŃumit citind despre povara care
devin părinŃii pentru copiii lor.

Şi apoi, într-o zi, ea a plecat în tăcere. Şi tot ce nu ai
făcut vreodată s-a întors lovind ca trăznetul în inima
ta.
Dacă ea este pe aproape, nu uita să o iubeşti mai mult
ca niciodată.
AminteşteŃi mereu să o iubeşti pe mama ta.
Pentru că nu ai decât o singură mamă în toată viaŃa
ta.

Când Dumnezeu a creat mamele
Dumnezeu crea mamele în a şasea zi când un înger a
apărut zicând: “O să fie de lucru la această creaŃie… “
Dumnezeu i-a răspuns: “Ai citit punctele acestei
sarcini?
 Trebuie să se poată spăla, dar să nu fie din plastic;
 Să aibă 180 de părŃi mobile…toate să poată fi
înlocuite;
 Să alerge după cafea neagră;
 Să fie dotată cu un sărut care să poată vindeca orice,
de la un picior rupt şi până la o legătură de dragoste
terminată prost;
 Să aibă şase perechi de mâini;”
Îngerul şi-a scuturat capul încet şi a răspuns: “Şase
perechi de mâini…în nici un caz. ”
“Dar nu mâinile sunt cele care îmi fac mie probleme,”
zise Dumnezeu “Ci cele trei perechi de ochi pe care
mamele trebuie să le aibă. ”
“Aşa este modelul standard?” întrebă îngerul.
Dumnezeu a aprobat “O pereche ca să vadă prin uşa
închisă atunci când întreabă: copii ce faceŃi acolo? O
altă pereche în spatele capului pentru a vedea ceea ce
nu ar trebui şi bineînŃeles ultima în frunte pentru a se
putea uita la copil când acesta greşeşte
şi trebuie să-i spună: te înŃeleg şi te iubesc.”

”Doamne, mai bine lasă pe mâine…”
“Nu pot”, i-a răspuns Dumnezeu “Sunt aşa de aproape
de a crea ceva atât de apropiat mie. Deja am creat
mama care se face singură bine atunci când este
bolnavă…care poate hrăni o familie de şase persoane
cu o singură plăcintă… ”
Îngerul a verificat modelul şi spuse “Este prea firavă .”
“Dar este rezistentă!” a răspuns Dumnezeu “Nu poŃi
să-Ńi imaginezi câte poate îndura mama asta! ”
“Poate să gândească? ”
“Nu numai că poate să gândească dar poate raŃiona şi
face compromisuri,” a spus Creatorul.
În final, îngerul s-a aplecat trecânduşi degetele pe
obrajii mamei. “Există un defect,” s-a pronunŃat el.
“Am spus că Te străduieşti prea mult cu acest model. ”
“Nu este un defect ” a răspuns Domnul ,“Este o
lacrimă ”
“La ce foloseşte? a întrebat îngerul.
“Este pentru fericire, pentru tristeŃe, pentru
dezamăgiri, pentru durere, pentru singurătate şi pentru
mândrie. ”
“Doamne, eşti genial!” a exclamat îngerul.
Domnul s-a uitat trist şi a spus “Dar nu am pus-o eu
acolo! ”

De ce plâ
plâng mamele
De ce plângi? şi-a întrebat copilul mama.
Pentru că sunt o mamă, i-a răspuns ea.
Nu înŃeleg, zise copilul.
Mama lui îl strânse puternic la piept şi rosti: Nici nu
ai să înŃelegi vreodată.
Mai târziu băiatul îşi întrebă tatăl de ce mama pare să
plângă fără un motiv anume.
Toate mamele plâng fără motiv, fu tot ce ce-i ştiuse
spune tatăl.
Micul băieŃel crescu şi deveni bărbat. Întrebându-se în
continuare de ce plâng mamele îngenunche în faŃa
Domnului şi se rugă: Doamne de ce plâng mamele atât
de uşor?
Dumnezeu îi răspunse: Vezi tu când am făcut mamele
ele au trebuit să fie foarte speciale. Le-am făcut umerii
îndeajuns de puternici să susŃină greutăŃile lumii şi
totuşi îndeajuns de delicaŃi ca să poată oferii
mângâiere. Le-am dat forŃa lăuntrică de-a putea
îndura naşterea şi respingerea ce de multe ori o primesc
din partea propriilor copii.
Le-am dat tăria ce le face să continue
drumul când toŃi ceilalŃi renunŃă,
să-şi îngrijească familia până la

extenuare fără să se plângă.
Le-am dat sensibilitatea ca să-şi iubească copiii în orice
circumstanŃe, chiar şi când aceştia o rănesc foarte tare!
Aceeaşi sensibilitate specială prin care pot face un
bebeluş să se simtă mai bine, să înŃeleagă şi să vindece
teama şi anxietatea unui adolescent.
I-am dat puterea să-şi îngrijască soŃul , în ciuda
defectelor lui şi să-i protejeze inima. I-am dat
înŃelepciune să ştie că un soŃ bun niciodată nu-şi
răneşte soŃia, dar uneori îi pune la încercare tăria, iar
ea reuşeşte să stea lângă el negreşit.
Pentru toată această dificilă însărcinare… i-am dat şi
o lăcrimă să verse. I-am dat-o să o poată folosi oricând
doreşte, şi. ..e singura ei slăbiciune!
Când o vezi plângând, spune-i cât de mult o iubeşti şi
cât apreciezi tot efortul ei. Şi chiar dacă va continua să
plângă, să ştii că ai ajutat-o să se simtă mai bine.
EA, MAMA, ESTE SPECIALĂ!!!

Povestea arborelui bă
bătrâ
trân
Se spune că demult a existat un arbore bătrân şi
maiestuos, cu ramurile imense întinse spre cer. Când
înflorea, fluturi de toate formele şi culorile veneau de
pretutindeni şi dansau în jurul lui. Când făcea fructe,
păsări din Ńări îndepărtate veneau să guste din ele.
Ramurile sale arătau ca nişte braŃe vânjoase. Era
minunat.
Un băieŃel obişnuia să se joace sub el în fiecare zi, iar
copacul s-a obişnuit cu micuŃul prieten şi a început să-l
iubească.
Ramurile sale erau foarte înalte, dar el şi le apleca
drăgăstos ca băiatul să le poată atinge pentru a-i
mângâia florile şi culege fructele.
Când micuŃul se bucura de darurile lui bătrânul copac
era cuprins de un val incredibil de fericire.
Baiatul crescu. Uneori, dormea la rădăcina copacului,
alteori îi mânca fructele, sau purta o coroană împletită
din florile sale. Se simŃea atunci de parcă ar fi fost
regele junglei.
Văzând cum băiatul purta cununa sa,
dansând cu ea, copacul se simŃea fericit.
Îl aproba cu ramurile sale; îi cânta în
bătaia vântului.

Băiatul a crescut şi mai mult. A inceput să se caŃere în
copac, legănându-se pe ramurile sale. Ori de câte ori se
odihnea pe ele, copacul se simŃea fericit.
Timpul a trecut, iar copilul mare acum începu să fie
apăsat de alte îndatoriri. Avea ambiŃiile lui. Trebuia să
îşi treacă examenele, să îşi facă prieteni. Aşa că a
început să vină din ce în ce mai rar pe la copac. Acesta
îl aştepta însă mereu nerăbdător, strigându-i din
adâncurile sufletului său: Vino! Vino! Te aştept!
Când băiatul nu venea, copacul se simŃea trist.
Tânărul a crescut şi mai mult, iar zilele în care trecea
pe la copac au devenit din ce în ce mai rare. El deveni
ambiŃios şi prins în afacerile sale lumeşti.
Ce copac? De ce ar trebui să-l mai vizitez?
Într-o zi, pe când trecea prin apropiere, copacul i-a
strigat:
Ascultă! Te aştept în fiecare zi, dar tu nu mai vii pe
la mine.
Tânărul i-a raspuns:
Ce poŃi tu să-mi oferi ca să merite să mai trec pe la
tine? Eu am nevoie de bani acum.

Tu nu îmi poŃi fi de nici un folos acum. Aş putea veni,
dar numai dacă ai ceva de oferit. Altminteri, nu văd de
ce aş face-o.
Uimit, copacul i-a spus:
Nu vei mai veni decât dacă îŃi voi oferi ceva? Dar eu
Ńi-am dăruit tot ce am avut!
Din păcate eu nu am bani. Aceasta este o invenŃie a
oamenilor. Noi, copacii, nu avem bani şi totuşi suntem
fericiŃi. Crengile noastre se umplu de flori, apoi de
fructe. Umbra noastră îi răcoreste pe cei bătuŃi de
arşiŃă, îi adăposteşte pe cei cotropiŃi de furtună. Când
bate vântul, dansăm şi cântăm împreună cu el. Deşi nu
avem bani, păsărelele se înghesuie să cuibărească pe
ramurile noastre şi ciripesc vesele aici!
Tânărul i-a răspuns:
Eu nu am timp de pierdut cu tine, vreau să mă
îmbogăŃesc şi sunt ocupat cu probleme.
Copacul s-a gândit puŃin şi spuse:
Atunci, culege-mi fructele şi vinde-le. În felul acesta,
vei obŃine banii de care ai nevoie.
Tânărul s-a luminat imediat la faŃă.
S-a urcat în copac şi a cules toate fructele,
chiar şi pe cele necoapte.
În graba sa, i-a rupt crengile şi i-a
scuturat frunzele, dar copacul s-a
simŃit din nou fericit.

Tânărul nu şi-a dat nici măcar osteneala să-i
mulŃumească arborelui, dar acestuia nu-i păsa.
Adevărata sa mulŃumire s-a produs atunci când acesta
a acceptat oferta de a-i culege fructele pentru bani şi
bucuria pe care i-a putut-o face.
După aceea băiatul nu s-a mai întors din nou multă
vreme. Acum avea bani şi era foarte ocupat să obŃină
cu ajutorul lor încă şi mai mulŃi bani. A uitat cu totul
de copac, şi astfel au trecut anii...
Copacul era trist. Tânjea dupa întoarcerea băiatului,
întreaga sa fiinŃă era în agonie.
După mulŃi ani, tânărul, devenit între timp om aşezat,
a trecut prin preajmă.
Acesta i-a strigat fericit: Vino la mine. Vino şi
îmbrăŃişează-mă!
Barbatul i-a răspuns: Termină cu prostiile. Făceam
asemenea lucruri pe vremea când eram un copil fără
minte.
Copacul a insistat: Vino, mângâie-mi crengile.
Dansează cu mine!
Bărbatul i-a răspuns: Termină cu
flecăreala asta stupidă!
Acum doresc să-mi construiesc o casă.
Mă poŃi tu ajuta cumva?

Copacul a exclamat: O casă? Bine, dar eu trăiesc fără
aşa ceva. Singurii care trăiesc în case sunt oamenii.
Toate celelalte creaturi trăiesc liber, în natură. Cât
despre oameni, cu cât casa în care trăiesc este mai mare,
cu atât mai mici par în interiorul ei. Noi nu avem case,
dar uite ce îŃi propun: îmi poŃi tăia crengile, pentru a-Ńi
construi o casă cu ajutorul lor.
Fără să mai piardă timpul, bărbatul reteză crengile
impunătoare ale batrânului arbore. Din acesta a ramas
acum doar trunchiul, dar era foarte fericit, iubitul lui
copil îşi clădise casa mult visată.
Bărbatul a uitat din nou de bătrânul protector şi anii
au trecut fără număr.
Copacul, devenit acum un simplu trunchi fără crengi, a
continuat să-l aştepte. Ar fi vrut să îl strige, dar nu
mai avea ramuri şi frunze care să poată glasuii în
bătaia vântului. Furtunile continuau să-l bată, dar el
nu mai putea scoate nici un sunet.
Timpul a trecut, iar bărbatul îmbătrânise şi el. Odată,
se afla prin apropiere, aşa că a venit şi s-a asezat sub
copac.
Acesta l-a întrebat: Ce mai pot face pentru tine,
iubitul meu prieten? Te-ai întors după foarte, foarte
mult timp.

Bătrânul i-a răspuns: Ce poŃi face pentru mine? Mi-aş
dori să ajung într-o Ńară îndepărtată, să mă îmbogăŃesc
definitiv. Dar pentru asta, am nevoie de o barcă!
Copacul se îngrijoră dar totuşi îi zise: Taie-mi
trunchiul şi fă-Ńi o barcă din el. Aş fi extrem de fericit
să devin barca ta şi să te ajut astfel să-Ńi împlineşti
visele. Dar, te rog, ai grija de tine şi întoarce-te cât mai
repede. Voi aştepta mereu întoarcerea ta.
Omul a tăiat trunchiul copacului, şi-a făcut o barcă
din el şi a plecat degrabă fără să mai privească înapoi.
Acum, din copac nu a mai rămas decât rădăcina, dar el
a continuat să aştepte cu răbdare întoarcerea iubitului
prieten. A aşteptat mereu şi mereu, conştient însă că
nu va mai avea vreodată ceva de oferit şi că poate
bărbatul nu se va mai întoarce niciodată la el acum.
Dar în final acesta s-a întors după mulŃi mulŃi ani.
Bătrânul copac l-a primit plângând de fericire.
Îmi pare atât de rău copilul meu, îi zise acesta, dar nu
mai am nimic să-Ńi dăruiesc, nu mai am fructe să le
mănânci sau lemne să le tai.
Nici eu nu mai am dinŃi cu care sa muşc din ele nici
putere să mai construiesc ceva acum.
Nu-Ńi mai pot oferii chiar nimic,
nu mai am decât aceste bătrâne
rădăcini uscate.

Nu mai am nevoie de multe acum, dupa atâŃia ani, îmi
doresc doar un loc liniştit să mă odihnesc, zise bătrânul
om.
Ah, minunat! Am auzit că rădăcinile unui bătrân
arbore sunt locul perfect pentru odihnă, vino, asează-te
lângă mine şi te odihneşte.
Omul s-a asezat pe rădăcini şi copacul era încă odată
fericit până la lacrimi alături de dragul lui copil.

O poveste dedicată
dedicat ă acelei fiinŃe dragi din viaŃa mea
care nu pregetă să se sacrifice până la ultima fărâmă
din trup şi suflet pentru binele celor
celor dragi.
dragi.

Zero lei
Un băieŃel intră într-o zi în bucătăria mamei sale şi îi
înmână mândru un bileŃel. Pe el scrisese următoarele:
-pentru curăŃatul curŃii 10 lei
-pentru că mi-am făcut singur patul 3 lei
-pentru că am fost după pâine 5 lei
-pentru că am avut grijă de fratele mic cât ai fost la
cumpărături 10 lei
-pentru că am dus gunoiul 2 lei
-pentru notele bune 10 lei
Mama privii tristă băieŃelul aşteptându-şi plata,
întoarse hârtia şi scrise la rândul ei:
-pentru nouă luni de sarcină în care te-am purtat
înlăuntrul meu şi naşterea în dureri teribile, 0 lei.
-pentru nopŃile în care am stat lânga tine, îngrijindute, rugându-mă pentru tine, 0 lei.
-pentru timpul şi lacrimile şi durerile de-a lungul
anilor, 0 lei.
-pentru zilele umplute de teamă şi griji si muncă
neîncetată, 0 lei.
-pentru sfaturi, îndrumări, costurile şcolii, 0 lei
.-pentru jucării, haine şi mâncare,
şi pentru ştersul nasului, 0 lei.

Şi, dragul, peste toate astea,pentru imensa dragoste a
sufletului meu pentru tine, încă 0 lei.
Când termină de citit puştiul avea lacrimi grele în ochi.
Privii în sus spre mama sa dragă şi îi spuse:
Îmi cer iertare mami , te voi iubii nespus mereu.
Apoi luă creionul şi adaugă cu litere mari la finalul
bileŃelului său: PLĂTIT ÎNSUTIT

Căprioara
de Emil Gârleanu
Pe muşchiul gros, cald ca o blană a pământului,
căprioara stă jos, lângă iedul ei. Acesta şi-a întins
capul cu botul mic, catifelat şi umed, pe spatele mamei
lui, şi, cu ochii închişi, se lasă dezmierdat. Căprioara îl
linge, şi limba ei subŃire culcă uşor blana moale,
mătăsoasă a iedului. Mama îl priveşte, şi-n sufletul ei
de fugarnică încolŃeşte un simŃământ stăruitor de milă
pentru fiinŃa fragedă căreia i-a dat viaŃă, pe care a
hrănit-o cu laptele ei, dar de care trebuia să se despartă
chiar azi, căci vremea înŃărcatului venise de mult încă.
Şi cum se uită aşa, cu ochii îndureraŃi, din pieptul
căprioarei scapă ca un muget înăbuşit de durere; iedul
deschide ochii. Căprioara se îmbărbătează, sare în
picioare şi porneşte spre Ńancurile de stâncă din zare,
printre care vrea să-l lase rătăcit. Acolo, sus, e păzit şi
de duşmănia lupului, şi de iscusinŃa vânătorului, căci
pe muchiile prăpăstiilor acelora numai ele, caprele,
puteau a se încumeta. Acolo l-ar fi ştiut ca lângă
dânsa. Dar până la ele erau de străbătut locuri pline de
primejdii. Căprioara îşi azvârle picioarele în fugă
fulgerătoare, în salturi îndrăzneŃe, să încerce puterile
iedului. Şi iedul i se Ńine voiniceşte de urmă; doar la
săriturile ameŃitoare se opreşte câte o clipă,
ca şi cum ar mirosi genunea, apoi se avântă
ca o săgeată şi, behăind vesel, zburdă de
bucurie pe picioarele subŃiri ca nişte lujere.

Dar trebuiesc să scoboare, să străbată o pădure, ca să
urce din nou spre Ńancuri. Căprioara conteneşte fuga;
păşeşte încet, prevăzătoare. Trece din poiană în
poiană, intră apoi sub bolŃi de frunze, pe urmă prin
hrube adânci de verdeaŃă, până ce pătrunde în inima
întunecată, ca un iad, a pădurii.
Şi-au mers mult aşa, până ce au dat în sfârşit de
luminiş. Iedul, bucuros, o ia înainte, sărind. Dar în
aceeaşi clipă căprioara se opreşte, ca de-o presimŃire,
adulmecând. În faŃa ei, de supt o cetină, ochii lupului
străluceau lacomi. Un salt, şi iedul ar fi fost sfâşiat.
Atunci căprioara dă un zbieret adânc, sfâşietor, cum
nu mai scosese încă, şi, dintr-un salt, cade în mijlocul
liminişului. Lupul, văzând prada mai mare, uită iedul
şi se repede la ea...
Prăbuşită în sânge, la pământ, sub colŃii fiarei,
căprioara rămâne cu capul întors spre iedul ei. Şi
numai când acesta, înspăimântat, se topeşte în adâncul
pădurii, căprioara simte durerea, iar ochii i se tulbură
de apa morŃii.

Mama
George Coşbuc
În vaduri ape repezi curg
Şi vuiet dau în cale,
Iar plopi în umedul amurg
Doinesc eterna jale.
Pe malul apei se-mpletesc
Cărări ce duc la moară Acolo, mamă, te zăresc
Pe tine-ntr-o căscioară.
Tu torci. Pe vatra veche ard,
Pocnind din vreme-n vreme,
Trei vreascuri rupte dintr-un gard.
Iar flacăra lor geme:
Clipeşte-abia din când în când
Cu stingerea-n bătaie,
Lumini cu umbre-amestecând
Prin colŃuri de odaie.
Cu tine două fete stau
Şi torc în rând cu tine;
Sunt încă mici şi tată n-au
Şi George nu mai vine.
Un basm cu pajuri şi cu zmei
Începe-acum o fată,
Tu taci ş-asculŃi povestea ei
Şi stai îngândurată.

Şi firul tău se rupe des,
Căci gânduri te frământă.
Spui şoapte fără de-nŃeles,
Şi ochii tăi stau Ńântă.
Scapi fusul jos; nimic nu zici
Când fusul se desfiră...
Te uiŃi la el şi nu-l ridici,
Şi fetele se miră.
...O, nu! Nu-i drept să te-ndoieşti!
La geam tu sari deodată,
Prin noapte-afară lung priveşti - Ce vezi?î întreab-o fată.
- Nimic... Mi s-a părut aşa!
Şi jalea te răpune,
Şi fiecare vorbă-a ta
E plâns de-ngropăciune.
Într-un târziu, neridicând
De jos a ta privire:
- Eu simt că voi muri-n curând,
Că nu-mi mai sunt în fire...
Mai ştiu şi eu la ce gândeam?
AveŃi şi voi un frate...
Mi s-a părut c-aud la geam
Cu degetul cum bate.

Dar n-a fost el!... Să-l văd venind,
Aş mai trăi o viaŃă.
E dus, şi voi muri dorind
Să-l văd o dată-n faŃă.
Aşa vrea poate Dumnezeu,
Aşa mi-e datul sorŃii,
Să n-am eu pe băiatul meu
La cap, în ceasul morŃii!
Afară-i vânt şi e-nnorat,
Şi noaptea e târzie;
Copilele Ńi s-au culcat Tu, inimă pustie,
Stai tot la vatră-ncet plângând:
E dus şi nu mai vine!
Ş-adormi târziu cu mine-n gând
Ca să visezi de mine!

DăscăliŃa
Octavian Goga
Când, tremurându-şi jalea şi sfiala,
Un cânt pribeag îmbrăŃişează firea,
Şi-un trandafir crescut în umbră moare,
Şi soare nu-i să-i plângă risipirea,
Eu plâng atunci, căci tu-mi răsai în zare,
A vremii noastre dreaptă muceniŃă,
Copil blajin, cuminte prea devreme,
Sfielnică, bălaie dăscăliŃă.
Ca strălucirea ochilor tăi limpezi,
Poveste nu-i mai jalnic povestită,
Tu eşti din leagăn soră cu sfiala,
Pe buza ta n-a tremurat ispită.
Cununa ta de zile şi de visuri
Au împletit-o rele ursitoare,
Ca fruntea ta nu-i frunte de zăpadă,
Şi mâna nu-i atâtea ştiutoare.
Moşnegi, ceteŃi ai cărŃilor din strană,
Din graiul tău culeg învăŃătură,
E scrisă parcă-n zâmbetele tale
Seninătatea slovei din scriptură.
În barba lor, căruntă ca amurgul,
Ei strâng prinosul lacrimilor sfinte,
Căci văd aievea întrupat ceaslovul
În vorba ta domoală şi cuminte.

La tine vin nevestele să-şi plângă
Feciorii duşi în slujbă la-mpăratul,
Şi tu ascunzi o lacrimă-ntre slove,
În alte Ńări când le trimiŃi oftatul...
Şi fete vin, să le-nfloreşti altiŃa,
La pragul tău e plină ulicioara,
Şi fetele îşi şopotesc în taină:
Ce mâni frumoase are domnişoara!
...Aşa, grijind copiii altor mame,
Te stingi zâmbind în calea ta, fecioară,
Iar căpătâiul somnului tău vitreg
De-un vis deşert zadarnic se-nfioară.
Tu parc-auzi cum picură la geamuri
Un ciripit de pui de rândunică
Şi-un gând răzleŃ îŃi înfierbântă tâmpla,
Cu tine-adoarme-o dulce, sfântă frică.
Sfios, amurgul toamnei mohorâte
Îşi mişcă-ncet podoaba lui bolnavă,
Ca din cădelniŃi fumul de tămâie,
Prelung se zbate frunza din dumbravă.
Tu stai în prag, şi din frăgar o frunză
La sânul tău s-a coborât să moară,
Iar vântul spune crengilor plecate
Povestea ta, frumoasă domnişoară...

Mama
Nicolae Labiş
N-am mai trecut de mult prin sat şi-mi spune
Un om ce de pe-acasă a venit
Cum c-a-nflorit la noi măslinul
Şi c-ai albit, mămucă, ai albit.
Alt om mi-a spus c-ai stat la pat bolnavă.
Eu nu ştiu cum să cred atâtea veşti,
Când din scrisori eu văd precum matale
Din zi în zi mereu întinereşti.

Am învățat...
învă at...
Octavian Paler
Avem timp pentru toate.
Să dormim, să alergăm în dreapta și-n stânga,
să regretăm c-am greșit și să greșim din nou,
să-i judecăm pe alții și să ne absolvim pe noi
înşine,
avem timp să citim și să scriem,
să corectăm ce-am scris, să regretăm ce-am scris,
avem timp să facem proiecte și să nu le respectăm,
avem timp să ne facem iluzii și să răscolim prin
cenuşa lor mai târziu.
Avem timp pentru ambiŃii și boli,
să învinovățim destinul si amănuntele,
avem timp să privim norii, reclamele sau un
accident oarecare,
avem timp să ne-alungăm întrebările,
să amânăm răspunsurile,
avem timp să sfărâmăm un vis şi
să-l reinventăm,
avem timp să ne facem
prieteni, să-i pierdem,
avem timp să primim lecŃii și
să le uităm după-aceea,

avem timp să primim daruri şi să nu
le-nŃelegem.
Avem timp pentru toate.
Nu e timp doar pentru puțină tandrețe.
Când să facem şi asta murim.
Am învățat unele lucruri în viață pe care vi le
împărtăşesc şi vouă!
Am învăŃat că nu poŃi face pe cineva să te
iubească
Tot ce poŃi face este să fii o persoană iubită.
Restul ... depinde de ceilalŃi.
Am învăŃat că oricât mi-ar păsa mie
Altora s-ar putea să nu le pese.
Am învăŃat că durează ani să câştigi încredere
Și că în doar câteva secunde poŃi să o pierzi
Am învăŃat că nu contează CE ai în viaŃă
Ci PE CINE ai.
Am învăŃat că te descurci şi Ńi-e de folos
farmecul cca 15 minute
După aceea, însă, ar fi bine să ştii ceva.
Am învăŃat că nu trebuie să te compari cu
ceea ce pot alŃii mai bine să facă
Ci cu ceea ce poŃi tu să faci
Am învăŃat că nu contează ce
li se întâmplă oamenilor

Ci contează ceea ce pot eu să fac pentru a
rezolva
Am învăŃat că oricum ai tăia
Orice lucru are două feŃe
Am învăŃat că trebuie să te desparŃi de cei
dragi cu cuvinte calde
S-ar putea să fie ultima oară când îi vezi
Am învăŃat că poŃi continua încă mult timp
Dupa ce ai spus că nu mai poŃi
Am învăŃat că eroi sunt cei care fac ce trebuie,
când trebuie
Indiferent de consecinŃe
Am învăŃat că sunt oameni care te iubesc
Dar nu ştiu s-o arate
Am învăŃat că atunci când sunt supărat am
DREPTUL să fiu supărat
Dar nu am dreptul să fiu şi rău
Am învăŃat că prietenia adevărată continuă
să existe chiar şi la distanŃă
Iar asta este valabil şi pentru iubirea
adevărată
Am învăŃat că, dacă cineva nu te
iubeşte cum ai vrea tu

Nu înseamnă că nu te iubeşte din tot sufletul.
Am învăŃat că indiferent cât de bun îŃi este
un prieten
Oricum te va răni din când în când
Iar tu trebuie să-l ierŃi pentru asta.
Am învăŃat că nu este întotdeauna de ajuns
să fi iertat de alŃii
Câteodata trebuie să înveŃi să te ierŃi pe tine
însuŃi
Am învăŃat că indiferent cât de mult suferi,
Lumea nu se va opri în loc pentru durerea ta.
Am învăŃat că trecutul şi circumstanŃele Ńi-ar
putea influenŃa personalitatea
Dar că TU eşti responsabil pentru ceea ce
devii
Am învăŃat că, dacă doi oameni se ceartă, nu
înseamnă că nu se iubesc
Și nici faptul că nu se ceartă nu dovedeşte că
se iubesc.
Am învăŃat că uneori trebuie să pui persoana
pe primul loc
Și nu faptele sale
Am învăŃat că doi oameni pot
privi acelaşi lucru
Și pot vedea ceva total diferit

Am învăŃat că indiferent de consecinŃe
Cei care sunt cinstiŃi cu ei înşişi ajung mai
departe în viaŃă
Am învăŃat că viaŃa îŃi poate fi schimbată în
câteva ore
De către oameni care nici nu te cunosc.
Am învăŃat că şi atunci când crezi că nu mai
ai nimic de dat
Când te striga un prieten vei găsi puterea de
a-l ajuta.
Am învăŃat că scrisul
Ca şi vorbitul
Poate linişti durerile sufleteşti
Am învăŃat că oamenii la care Ńii cel mai mult
ÎŃi sunt luaŃi prea repede ...
Am învăŃat că este prea greu să-Ńi dai seama
Unde să tragi linie între a fi amabil, a nu răni
oamenii şi a-Ńi susŃine părerile.
Am învăŃat să iubesc
Ca să pot să fiu iubit
”De la tine scumpă mamă”

Am vrut săsă-Ńi culeg o floare,
Un mic ghiocel frumos,
Dar până la urma moare
Şi cui e de folos?
E ziua ta, mămico,
În dar ŃiŃi-am adus inima
Şi credecrede-mă, mămico,
Un dar mai frumos nu se putea.
Am vrut săsă-Ńi culeg steluŃe,
SăSă-Ńi fac un frumos colier,
Dar cine nu ştie oare
Că în zori
zori sŃelutele pier?
Am vrut săsă-Ńi culeg o rază
De soare, săsă-Ńi prind în păr,
Dar tu străluceşti mai tare
De dragoste şi dor.

