Mamă, Sfântă Ţară
La mulţi ani frate române!
Azi, oriunde te-ai afla...
Eu îţi scriu cu veşti de-acasă
Fie viaţa... bună, rea...
Sper c-ai auzit de toate
Cele care sunt aici
Azi în ţara noastră Sfântă
Plină numai ...de bunici.
Sper c-ai auzit de toate
Şi de vestea din tribuni
Cum că se va scrie lege...
Să vă-ntoarceţi! Ăia buni...
Că azi legile şi toate
Scriu istorii triste iar...
Pentru viitorul care
Cui... îl oferim în dar?
Eu şi noi, rugăm deci cerul
La minunile din Post
Să vă-ntoarceţi toţi acasă
Şi să vă găsiţi un rost.
Să vă-ntoarceţi şi s-aveţi
Parte de un trai mai bun...
Azi în ţara noastră dragă
Pe pământul ei Srăbun!
Unde v-aţi născut şi unde
Poale-n brâu maica vă face
Unde ramul, crângul, neamul
Încă plânge după pace...
Poale-n brâu să faci tu, mamă!
Şi eu azi... te-oi ajuta...
Se întorc fraţii acasă
De cine vom tremura?
Se întorc în chin şi jale

Şi în lacrimi şi cu dor...
Că acolo unde-i rostul...
Nu-i deloc... al lor popor!
Deci tu mamă, Sfântă Ţară!
Hai te rog, deschide poarta
Şi primeşte-ne acasă
Fă-ne blândă,viaţa, soarta...
Căci, unde-i mai bine, mamă?
Văd iar colţul din năframă
În care-ţi ascunzi azi chipul...
Dar noi ştim că tu... plângi iară...
Hai te rog zâmbeşte, vezi?
Suntem TOŢI la Sfânta masă
Noi, in veci aici stăpăni!
Cei plecaţi se-ntorc acasă...
Chiar cu inima, cu gândul...
Că-n veci Domnul, n-o rabda
Să ne vadă despărţiţi
Fiiul ei... de maica Sa...

Azi Decembrie cel Sfânt
Cerne peste noi colinde
Cu braduţii de argint
Luminând în crezuri Sfinte.
Înălţând spre cer, vii rugi!
Prinşi în hore fraţi, stăpâni...
Ne îmbrăţişăm pământul
Mândri că suntem români!
La mulţi ani frate române!
Azi, oriunde tu vei fi...
Ori aici, plângând departe...
Timpul iar ne va uni...
La mulţi ani ţara mea, la mulţi ani românii mei, semenii mei! Doamne ajut ă-ne sa reusim
fiecare dintre noi in toate cele care ni le propunem, cele bune, crestinesti si de
folos....alunga dintre noi ura si judecata si ajuta-ne ca plini de binecuvantare si iubire de
aproape sa ne intelegem, ajutam si sa ne iubim, sa fie pace in lume si in sufletele noastre!
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