"Luna nu a stralucit niciodata fara sa-mi aduca in
visele mele
Mama minunata pe care o am.
Pasarile nu au cantat niciodata pentru mine altceva
decat mesajul ca
Am o mama minunata.
As dori sa ma intorc in timp
In zilele in care obisnuiam sa stau pe genunchii ei.

"Dragostea unei mame determina
Felul in care ii vom iubi pe ceilalti si pe noi insine.
Nu exista cer pe care il vom vedea vreodata
Care sa nu fie aprins de prima dragoste.

Ma rog in fiecare noapte cerului,
Pentru aceasta mama minunata pe care o am.
Si il rog sa o tina in viata atat cat de mult poate.
Sunt comori pe acest pamant, care fac viata sa
merite a fi traita,

Privat de dragoste, universul
Ne-ar innebuni de durere
Dar suntem nascuti intr-o lume
Care intampina strigatele noastre cu bucurie.
Cat de mult iti datorez pentru sarutul
Care mi-a spus cine sunt!
Cel mai mare cadou - o iubire de-o viata
Care se intinde razand in ochii tai.

Dar nici una nu se compara cu zambetul mamei
mele.
Esti o mama minunata, draga mea mama.
Vei fi intotdeauna in inima mea,
Pana cand stelele vor inceta sa mai straluceasca.
Sufletul tau va dainui,
Peste campiile timpului.
Iar pentru mine nimic nu va conta altceva
Decat tu, minunata mea mama!"

Datorita tie lumea mea inca are
Delicatetea fina a zambetului tau;
Si fiecare vant al norocului, poarta
Parfumul imbratisarilor tale."

"Pentru ca am convingerea ca in
ceruri
Ingerii, soptind unul altuia,
Nu pot sa gaseasca printre
cuvintele lor de dragoste,
Nici unul atat de dragastos ca cel
al mamei,
Am indraznit sa strig acest nume
drag mie:
Mama!"

"Dumnezeu a creat o mama
minunata,
O mama care nu imbatraneste
niciodata;
I-a facut zambetul din raze de soare,
Si I-a modelat inima din aur pur;
In ochii ei a pus stele stralucitoare,
Iar in obraji trandafiri rosii;
Dumnezeu a creat o mama minunata,
Si mi-a dat aceasta minune mie!"

