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CUVÂNT-ÎNAINTE

Am compus cântecele din această carte însuflețit de sincera dorință de a contribui la educarea mu-
zicală formativă a copiilor preșcolari și școlari de vârstă mică. Ele reflectă pregnant trăirile psihice ale 
copiilor. De aceea am ales o tematică literară-poetică variată pentru aceste cântece, care să fie inspirată 
îndeosebi din lumea copilăriei. Și, din fericire, am găsit o astfel de tematică în minunatele versuri din 
creația excepțională a poetei Valeria Mihai Ștefan.

Exprimarea muzicală a ideilor, sentimentelor și emoțiilor, oglindite în versurile fiecărui cântec, am 
vrut să fie cât mai adecvată și atractivă printr-o construcție melodică simplă, dar frumoasă și antrenantă.

Pentru a facilita memorizarea și interpretarea lor, le-am creat pe un vers și un rând melodic de mică 
dimensiune (octosilabică sau heptasilabică). Astfel, după cum se va observa, un vers din aceste cântece 
conține, în general, trei sau patru cuvinte, fără a fi lipsit de farmecul poetic și melodic.

Când am compus unele cântece de inspirație populară românească, am folosit modurile populare diato-
nice. De exemplu, cântecul „Gospodina“ are la bază modul diatonic mixolidian, mult întâlnit în muzica 
noastră populară. În felul acesta, le-am oferit copiilor o ambianță dată de originea limbajului nostru mu-
zical natal.

La crearea acestor cântece, am asigurat totodată și respectarea registrului și ambitusului vocal spe-
cific vârstei copilăriei, care să ducă la o interpretare firească, accesibilă și estetică.

M-am străduit ca toate aceste cântece să exprime sensibilitatea reținută a versurilor, care redau cu 
multă afecțiune preocupările educatoarelor, învățătorilor și părinților de a sădi în inimile celor mici dra-
gostea pentru oameni, muncă, natură, pentru graiul pământului românesc.

Moise Mitulescu
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 CÂND VOI FI EU MARE...
Versuri: Valeria Mihai Ștefan
Muzica: Moise Mitulescu

Când voi fi eu mare, mare,
Pe rachete zburătoare
Luna-n seri am să cobor
Să nu fie-n lume nor

 Și am să ajung la stele
 Să mă rog frumos de ele
 Nopțile să țină-n frâu
 Să-apună mai târziu

Că bunica niciodată 
Nu-mi spune povestea toată
Și rămâne Făt Frumos
Necăjit și somnoros...
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Nani, dormi, păpușa mea,  
Doarme luna lângă stea
Florile de liliac
Dorm cu capul în cerdac

 Dormi tu, urs catifelat,
 Doarme plopul legănat
 Jderii dorm în vizuini
 Vântul doarme în grădini

Hai, dormiți copii ușor!
Doarme cerul sub un nor...
Numai apele șoptesc, 
Pentru voi mai povestesc... 

 CÂNTEC DE LEAGĂN

Versuri: Valeria Mihai Ștefan
Muzica: Moise Mitulescu
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 LÂNGĂ LEAGĂN

Lângă leagăn, din fuior 
Împletește mama dor,
Pune-n soare cântece,
Anii-ncet s-alunece

Și așterne busuioc
Să-i poarte-n lume noroc,
Graiul din bătrâni să-l dea
Munții, codrii, Dunărea.

Versuri: Valeria Mihai Ștefan
Muzica: Moise Mitulescu
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PĂPUȘA MEA

Acasă lângă jucării
cu tine-aș vrea să fiu,
Păpușa mea cu ochi mirați
și părul castaniu

 Îți voi aduce-n crengi de brad
 mireasma munților
 Să vezi pe unde-am colindat
 și cât mi-a fost de dor...

Am strâns în scoici să-ți dăruiesc
albastrul mării-ntregi
Că numai tu, când nu adorm, 
tăcând mă înțelegi.

 Atâtea ți-aș fi povestit
 Cu stelele târziu
 Dar tu nu știi ca să citești
 Și eu nu știu să scriu

Versuri: Valeria Mihai Ștefan
Muzica: Moise Mitulescu
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Răsare-n calde primăveri
un chip frumos și blând
i-aud șuvoiul dragostei
în inimă curgând

Refren: 
         

Cuvânt mai dulce altul nu-i
ca „mama“ pe pământ
Nici basme ca să-l povestesc, 
Nici cântece să-l cânt...

I-aș aduna cu zorile
grădinile în flori,
În calea anilor s-aștern
Să-i fie fără nori                  

MAMA

– Refren – 
Dar până cresc, să-i dăruiesc, 
nu pot, oricât aș vrea,
decât să o sărut, să-i spun 
cu dor: „măicuța mea“!

– Refren – 

Versuri: Valeria Mihai Ștefan
Muzica: Moise Mitulescu
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