
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poezii pentru copii 
 

~dedicate Ioanei~ 
 

 

 

 

 

 

 

     

        

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
    
    
    
    
    
    



 

    
        

    
    
    
    

                                                                                                 

  Pentru tine IoanaPentru tine IoanaPentru tine IoanaPentru tine Ioana    
    
       Pentru cea mai scumpa fata, Ioana, mai scumpa 
decat tot aurul din lume, mami si tati au facut o carte 
numai pentru ea.  
      Esti un ingeras pe pamant, tu ne faci mereu sa 
radem, ne aduci atata fericire si te vom iubi nespus 
pentru totdeauna. 
      In cartea ta sunt multe si frumoase poezii pentru 
copii, mami si tati spera sa iti placa, sa inveti cateva 
si sa ni le reciti frumos ca sa vedem ce fetita cuminte 
si desteapta avem. 
 
       Cu dragoste, 
                              MAMI si TATIMAMI si TATIMAMI si TATIMAMI si TATI    
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Muma lui Stefan cel Mare 
               
                              de Dimitrie Bolintineanu 

 
Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel, 
Unde cură-n poale un râu mititel, 
Plânge şi suspină tânăra domniţă, 
Dulce şi suavă ca o garofiţă; 
Căci în bătălie soţul ei dorit 
A plecat cu oastea şi n-a mai venit. 
Ochii săi albaştri ard în lăcrimele 
Cum lucesc în rouă două viorele; 
Buclele-i de aur cad pe albu-i sân, 
Rozele şi crinii pe faţă-i se-ngân. 
Însă doamna soacră lângă ea veghează 
Şi cu dulci cuvinte o îmbărbătează. 
 
Un orologiu sună noaptea jumătate. 
În castel  în poartă oare cine bate? 
- "Eu sunt, bună maică, fiul tău dorit; 
Eu, şi de la oaste mă întorc rănit. 
Soarta noastră fuse crudă astă dată: 
Mica mea oştire fuge sfărâmată. 
Dar deschideţi poarta... 
Turcii mă-nconjor... 
Vântul suflă rece... Rănile mă dor!" 
Tânăra domniţă la fereastră sare. 
- "Ce faci tu, copilă?"zice doamna mare. 
Apoi ea la poartăatunci a ieşit 
Şi-n tăcerea nopţiiastfel i-a vorbit: 
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- "Ce spui, tu, străine? Ştefan e departe; 
Braţul său prin taberi mii de morţi împarte. 
Eu sunt a sa mumă; el e fiul meu; 
De eşti tu acela, nu-ţi sunt mumă eu! 
Însă dacă cerul, vrând să-ngreuieze 
Anii vieţii mele şi să mă-ntristeze, 
Nobilul tău suflet astfel l-a schimbat; 
Dacă tu eşti Ştefan cu adevărat, 
Apoi tu aice fără biruinţă 
Nu poţi ca să intri cu a mea voinţă. 
Du-te la oştire! Pentru ţară mori! 
Şi-ţi va fi mormântul coronat cu flori!" 
 
Ştefan se întoarce şi din cornu-i sună; 
Oastea lui zdrobită de prin văi adună. 
Lupta iar începe... Duşmanii zdrobiţi 
Cad ca nişte spice, de securi loviţi. 
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Cântec 
 
                              de George Coşbuc 
 

A venit un lup din crâng 
Şi-alerga prin sat să fure 
Şi să ducă în pădure 
Pe copiii care plâng. 
Şi-a venit la noi la poartă 
Şi-am ieşit eu c-o nuia: 
"Hai la maica să te joace"- 
- "Lup flămând cu trei cojoace, 
Eu chemam pe lup încoace, 
El fugea-ncotro vedea. 
 
 
Ieri pe drum un om sărac 
Întreba pe la vecine: 
"-Poartă-se copiii bine? 
Dacă nu, să-i vâr în sac!" 
Şi-a venit la noi la poartă 
Şi-am ieşit eu şi i-am spus" 
-"Puiul meu e bun şi tace 
Nu ţi-l dau şi du-te-n pace! 
Eşti sărac dar n-am ce-ţi face! 
Du-te, Du-te!" Şi s-a dus. 
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Şi-a venit un negustor 
Plin de bani, cu vâlvă mare, 
Cumpăra copii pe care 
Nu-i iubeşte mama lor 
Şi-a venit la noi la poartă 
Şi-am ieşit şi l-am certat: 
-"N-ai nici tu, nici împăratul 
Bani să-mi cumpere băiatul! 
Pleacă-n sat că-i mare satul, 
Pleacă, pleacă!" Şi-a plecat. 
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În seara de Crăciun 
 
                             de George Coşbuc 
 

Cad fulgii mari încet zburând, 
Şi-n casă arde focul, 
Iar noi pe lângă mama stând 
De mult uitarăm jocul. 
De mult şi patul ne-aştepta, 
Dar cine să se culce? 
Rugată, mama repeta 
Cu glasul rar şi dulce 
 
Cum sta pe paie-n frig Hristos 
În ieslea cea săracă, 
Şi boul cum sufla milos 
Căldură ca să-i facă, 
Drăguţ un miel cum i-au adus 
Păstorii de la stână 
Şi îngeri albi cântau pe sus 
Cu flori de măr în mână. 
 
Şi-auzi! Răsar cântări acum, 
Frânturi dintr-o colindă, 
Şi vin mereu, s-opresc în drum, 
S-aud acum în tindă- 
Noi stăm cu ochii pironiţi 
Şi fără de suflare; 
Sunt îngerii dincer veniţi 
Cu Ler, ori Domnul mare! 
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Ei cântă nălţător şi rar 
Cântări de biruinţă, 
Apoi se-ntorc şi plâng amar 
De-a Iudei necredinţă, 
De spini, de-ostaşi, şi c-a murit... 
Dar s-a deschis mormântul 
Şi El acum e-n cer suit 
Şi judecă pământul. 
 
Şi până nu tăceau în prag, 
Noi nu vorbeam nici unul- 
Sărac ne-a fost, dar cald şi drag 
În casă-ne Crăciunul. 
Şi când târziu ne biruia 
Pe vatra caldă somnul, 
Prin vis vedeam tot flori de măr 
Şi-n faşe mic pe Domnul. 
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La Paşti 
 
                             de George Coşbuc 

 
Prin pomi e ciripit şi cânt, 
Văzduhu-i plin de-un roşu soare 
Şi sălciile-n albă floare- 
E pace-n cer şi pe pământ. 
Răsuflul cald al primăverii 
Adus-a zilele-nvierii. 
 
 
Şi cât e de frumos în sat! 
Creştinii vin tăcuţi în vale 
Şi doi de se-ntâlnesc în cale 
Îşi zic: Hristos a înviat! 
Şi râde-atâta sărbătoare 
Din chipul lor cel ars de soare. 
 
 
Pe deal se suie-ncetişor 
Neveste tinere şi fete, 
Bătrâni cu iarna vieţii-n plete; 
Şi-ncet, în urma tuturor, 
Vezi sovăind câte-o bătrână 
Cu micul ei nepot de mână. 
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Mama 
 
                              de 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 colţuri de odaie. 
 
Cu tine doua fete stau 
Şi torc în rând cu tine; 
Sunt înca mici şi tată n-au, 
Şi George nu mai vine. 
Un basm cu pajuri şi cu zmei 
Începe-acum o fată, 
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Tu taci s-asculţi povestea ei 
Şi stai îngândurată. 
Şi firul tău se rupe des, 
Căci gânduri te frământă, 
Spui şoapte fără de-nţeles, 
Şi ochii tăi stau ţintă. 
Scapi fusul jos; nimic nu zici 
Când firul se desfiră... 
Te uiţi la el şi nu-l rădici, 
Şi fetele se miră. 
 
...O, nu! Nu-i drept să te-ndoieşti! 
La geam tu sari deodată, 
Prin noapte-afară lung priveşti - 
„Ce vezi?" 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, nerădicând 
De jos a ta privire: 
„Eu simt că voi muri-n curând, 
Că nu-mi mai sunt în fire... 
Mai stiu şi eu la ce gândeam? 
Aveţi şi voi un frate... 
Mi s-a părut c-aud la geam 
Cu degetul cum bate. 
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Dar n-a fost el!... Să-l văd venind, 
Aş mai trăi o viaţă. 
E dus, şi voi muri dorind 
Să-1 văd odată-n faţă. 
Aşa vrea poate Dumnezeu, 
Aşa mi-e datul sorţii, 
 
Să n-am eu pe băiatul meu 
La cap, în ceasul morţii!" 
Afară-i vânt şi e-nnorat, , 
Şi noaptea e târzie; 
Copilele ţi 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! 
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Pomul Crăciunului 
 
                              de George Coşbuc 
 

Tu n-ai văzut pădurea, copile drag al meu, 
Pădurea iarna doarme, c-aşa vrea Dumnezeu. 
 

Şi numai câte-un viscol o bate uneori, 
Ea plânge atunci cu hohot, cuprinsă de fiori. 
 

Şi tace-apoi şi-adoarme, când viscolele pier, 
În noaptea asta însă, vin ingerii din cer. 
 

Şi zboară-ncet de-alungul pădurilor de brad, 
Şi cântă-ncet şi mere şi flori din sân le cad. 
 

Iar florile s-anină de ramuri pînă jos 
Şi-i cântec şi lumină şi-aşa e de frumos! 
 
Iar brazii se deşteaptă, se miră asta ce-i, 
Se bucură şi cântă ca îngerii şi ei. 
 
Tu n-ai văzut pădurea, copile drag al meu, 
Dar uite ce-ţi trimite dintr-însa Dumnezeu. 
 
Un înger rupse-o creangă din brazii cu făclii, 
Aşa cum au găsit-o,cu flori şi jucării. 

 
Departe într-un staul  e-n faşa-acum Iisus, 
Şi îngerii, o, câte şi câte  i-au adus. 
 
Dar el e bun şi-mparte la toţi câţi îl iubesc, 
Tu vino, şi te-nchină, zi: 
"Doamne-ţi mulţumesc". 
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Săniuţa 
 
                             de George Coşbuc 
 

Neaua peste tot s-a pus, 
A venit iarna drăguţa, 
Hai copii, pe deal în sus 
Să ne dăm cu săniuţa. 
 
Câte unul, câte doi, 
Ne suim în sănioară; 
Fără cai şi fără boi 
Săniuţa fuge, zboară. 
 
Toţi sunt rumeni la obraz, 
Mulţi coboara şi mulţi suie, 
Unii râd, fac mare haz, 
Alţii capătă cucuie. 
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Vestitorii primăverii 

 
                            de George Coşbuc 

 
Dintr-alte ţări, de soare pline, 
Pe unde-aţi fost şi voi străine, 
Veniţi, dragi păsări, înapoi - 
Veniţi cu bine! 
De frunze şi de cântec goi, 
Plâng codrii cei lipsiţi de voi. 
 
În zarea cea de veci albastră 
Nu v-a prins dragostea sihastră? 
De ce-aţi lăsat? Nu v-a fost dor 
De ţara voastră? 
N-aţi plâns văzând cum trece-n zbor 
Spre miazănoapte nor de nor? 
 
Voi aţi cântat cu glas fierbinte 
Naturii calde imnuri sfinte, 
Ori doine dragi, când v-aţi adus 
De noi aminte! 
Străinilor voi nu le-aţi spus, 
Că doine ca a noastre nu-s? 
 
Şi-acum veniţi cu drag în ţară! 
Voi revedeţi câmpia iară, 
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Şi cuiburile voastre-n crîng! 
E vară, vară! 
Aş vrea la suflet să vă strâng, 
Să râd de fericit, să plâng! 
 
Cu voi vin florile-n câmpie 
Şi nopţile cu poezie 
Şi vânturi line, calde ploi 
Şi veselie. 
Voi toate le luaţi cu voi 
Şi iar le-aduceti înapoi! 
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Acceleratul 
 
                             de George Topârceanu 
 

Fulger negru... trăsnet lung 
Dus pe aripi de furtună, 
Zguduind pământul tună, 
Zările de-abia-i ajung... 
Parcă zboară, 
Parca-noată,- 
Scuipă foc, înghite drum, 
Şi-ntr-un valvârtej de fum 
Taie-n lung pădurea toată... 
 
A trecut... 
Dinspre câmpie, 
Vuiet greu de fierărie 
Se destramă în tăcere... 
Scade-n depărtare... 
Piere... 
 
* 
Iar în urma-i, din tufişuri, 
De prin tainice-ascunzişuri, 
Se ivesc pe jumătate, 
Păsărele ciufulite, 
Alarmate 
Şi-ngrozite: 
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-Cine-i?...Ce-i?...Ce-a fost pe-aici?... 
Ciripesc cu glasuri mici 
Cânteze şi pitulici. 
Doar un pui de piţigoi, 
Într-un vârf de fag pitic 
Stă cu penele vulvoi 
Şi, făcând pe supăratul: 
-Ce să fie? Nu-i nimic. 
A trecut Acceleratul... 
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Balada unui greier mic 
 
                               de George Topârceanu 
 

Peste dealuri zgribulite, 
Peste ţarini zdrenţuite, 
A venit aşa, deodată, 
Toamna cea întunecată. 
Lungă, slabă şi zăludă, 
Botezând natura udă 
C-un mănunchi de ciumăfai, 
Când se scutură de ciudă, 
Împrejurul ei departe 
Risipeşte-n evantai 
Ploi mărunte, 
Frunze moarte, 
Stropi de tină, 
Guturai... 
 
Şi cum vine de la munte, 
Blestemând 
Şi lăcrămând, 
Toţi ciulinii de pe vale 
Se pitesc prin văgăuni, 
Iar măceşii de pe câmpuri 
O întâmpină în cale 
Cu grăbite plecăciuni... 
Doar pe coastă, la urcuş, 
Din căsuţa lui de humă 
A ieşit un greieruş, 
Negru, mic, muiat în tuş 
Şi pe-aripi pudrat cu brumă: 
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Cri-cri-cri, 
Toamnă gri, 
Nu credeam c-o să mai vii 
Înainte de Crăciun, 
Că puteam şi eu s-adun 
O grăunţă cât de mică, 
Ca să nu cer împrumut 
La vecina mea furnică, 
Fi'ndcă nu-mi dă niciodată, 
Şi-apoi umple lumea toată 
Că m-am dus şi i-am cerut... 
Dar de-acuş, 
Zise el cu glas sfârşit 
Ridicând un picioruş, 
Dar de-acuş s-a isprăvit... 
 
Cri-cri-cri, 
Toamnă gri, 
Tare-s mic 
şi necăjit. 
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Câţi ca voi! 
        
                            de George Topârceanu 
 

Sus, pe gardul dinspre vie, 
O găină cenuşie 
Şi-un cocoş împintenat 
S-au suit şi stau la sfat: 
- Ia te uită, mă rog ţie, 
Cât de sus ne-am înălţat!... 
 
Şi deodată, cu glas mare, 
Începură amândoi, 
Să cotcodăcească-n soare: 
- Nimeni-nu-mai-e-ca-noi!... 
Nimeni-nu-mai-e-ca-noi!... 
 
Dar de sus, din corcoduş, 
Pitulându-se-ntre foi, 
Mititel şi jucăuş, 
Le-a răspuns un piţigoi: 
- Câţi-ca-voi! Câţi-ca-voi!... 
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La Paşti 
  
                              de George Topârceanu 

 

Astăzi în sufragerie 
Dormitau pe-o farfurie, 
Necăjite şi mânjite, 
Zece ouă înroşite. 
 
Un ou alb, abia ouat, 
Cu mirare le-a-ntrebat: 
- Ce vă este, frăţioare, 
- Ce vă doare? 
Nu vă ninge, nu vă plouă, 
Staţi gătite-n haină nouă, 
Parcă, Dumnezeu mă ierte, 
N-aţi fi ouă... 
- Suntem fierte! 
Zise-un ou rotund şi fraise 
Lângă pasca cu orez. 
Şi schimbându-şi brusc alura, 
Toate-au început cu gura: 
- Pân'la urmă tot nu scap! 
- Ne găteşte de paradă. 
- Ne ciocneşte cap în cap 
Şi ne zvârle coaja-n stradă... 
- Ce ruşine! 
- Ce dezastru! 
- Preferam sa fiu omletă! 
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- Eu, de m-ar fi dat la cloşcă, 
Aş fi scos un pui albastru... 
- Şi eu unul violet... 
- Eu, mai bine-ar fi să tac: 
Aşa galben sunt, că-mi vine 
Să-mi închipui că pe mine 
M-a ouat un cozonac!... 
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Noapte de iarnă 
 
                              de George Topârceanu 
 

Cad din cer mărgăritare 
Pe oraşul adormit... 
 
Plopii, umbre solitare 
În văzduhul neclintit, 
Visători ca amorezii 
Stau de veghe la fereastră, 
Şi pe marmura zăpezii 
Culcă umbra lor albastră. 
 
Iarna!... Iarna tristă-mbracă 
Streşinile somnoroase, 
Pune văl de promoroacă 
Peste pomi şi peste case. 
Scoate-o lume ca din basme 
În lumini de felinare - 
Umple noaptea de fantasme 
Neclintite şi bizare. 
Din ogeagul de cărbune 
Face albă colonadă 
Şi pe trunchiuri negre pune 
Capiteluri de zăpadă, 
Iar prin crengile cochete 
Flori de marmură anină, 
O ghirlandă de buchete 
Care tremură-n lumină. 
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Reci podoabe-n ramuri goale 
Plouă fără să le scuturi, 
Ici, risipă de petale, 
Colo, roi uşor de fluturi... 
 
* 
 
Şi din valul de zăpadă, 
Ca o mută arătare 
Legănându-se pe stradă, 
Un drumeţ ciudat răsare... 
Vine cu popasuri multe, 
Face-n calea lui mătănii. 
Câte-odată stă s-asculte 
Clopoţeii de la sănii. 
Alteori uimit tresare, 
Dă din mâini şoptind grăbit - 
Parcă spune-o taină mare 
Unui soţ închipuit... 
Ca o umbră din poveste 
Se strecoară-ncet, şi iar 
Stă deodată fără veste 
Rezemat de-un felinar. 
Faţa lui se lămureşte, - 
Pare-nduioşat acum... 
Visător şi lung priveşte 
Casele de peste drum: 
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Poartă mică... pomi în floare... 
O fereastră luminată... 
Streşini albe de ninsoare... 
Toate-i par ca altădată! 
 
Şi păreri de rău trecute 
Cad pe inima-i trudită, 
Ca un stol de păsări mute 
Pe-o grădină părăsită: 
"Bulgăraş de gheaţă rece, 
Iarna vine, vara trece 
Şi n-am cu cine-mi petrece... 
Bulgăraş topit în foc, 
Dacă n-am avut noroc! 
Dacă n-am avut noroc..." 
 
Glasul, înecat, se curmă. 
Omul, şovăind în stradă, 
Pleacă iar, lăsând în urmă 
Pete negre pe zăpadă. 
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Primăvara 
 
                               de George Topârceanu 
 

Dupa-atâta frig şi ceaţă 
Iar s-arată soarele. 
De-acum nu ne mai îngheaţă 
Nasul şi picioarele! 
 
Cu narcişi, cu crini, cu lotuşi, 
Timpul cald s-apropie. 
Primăvara asta totuşi 
Nu-i decât o scorpie. 
 
Sub cerdac, pe lauruşcă, 
Cum trecură Babele, 
A ieşit un pui de muscă 
Să-şi usuce labele. 
 
Păsărele migratoare 
Se re-ntorc din tropice. 
Gâzele depun la soare 
Ouă microscopice. 
 
Toată lumea din ogradă 
Cântă fără pauză. 
Doi cocoşi se  iau la sfadă 
Nu ştiu din ce cauză. 
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Un curcan stă sus, pe-o bârnă, 
Nu vrea să se bucure. 
Moţul îi atârnă 
Moale ca un ciucure. 
 
Doar Grivei, bătrânul, n-are 
Cu ce roade oasele, 
Că de când cu postul mare 
Toate merg de-andoasele. 
 
Pentru câte-a tras, sărmanul, 
Cui să ceară daune?... 
Drept sub nasul lui, motanul 
A venit să miaune. 
 
Dar acum l-a prins potaia 
Şi-a-nceput să-l scuture... 
Peste toată hărmălaia 
Trece-n zbor un fluture. 
 
Pe trotoar, alături saltă 
Doua fete vesele... 
Zău că-mi vine să-mi las baltă 
Toate interesele! 
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Rapsodii de primăvară 
 
                               de George Topârceanu 

 
Sus, prin crângul adormit, 
A trecut în taină mare, 
De cu noapte risipind 
Şiruri de mărgăritare 
Din panere de argint, 
Stol bălai 
De îngeraşi 
Cu alai de toporaşi. 
Primăvară, cui le dai? 
Primăvară, cui le laşi? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

~    33333333    ~ 
    

II 
 

Se-nalţă abur moale din grădină. 
Pe jos, pornesc furnicile la drum. 
Acoperişuri veştede-n lumină 
Întind spre cer ogeacuri fără fum. 
 
Pe lângă garduri s-a zvântat pământul 
Şi ies gândacii-Domnului pe zid. 
Ferestre amorţite se deschid 
Să intre-n casă soarele şi vântul. 

 
 

De prin balcoane 
Şi coridoare 
Albe tulpane 
Fâlfâie-n soare. 
Ies gospodinele 
Iuţi ca albinele, 
Părul le flutură, 
Toate dau zor. 
 
 
Unele mătură, 
Altele scutură 
Colbul din pătură 
Şi din covor. 
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Un zarzăr mic, în mijlocul grădinii, 
Şi-a răsfirat crenguţele ca spinii 
De frică să nu-i cadă la picioare, 
Din creştet, vălul subţirel de floare. 
 
Că s-a trezit aşa de dimineaţă 
Cu ramuri albe - şi se poate spune 
Că-i pentru-ntâia oară în viaţă 
Când i se-ntâmplă-asemenea minune. 

 
 

Un nor sihastru 
Şi-adună-n poală 
Argintul tot. 
Cerul e-albastru 
Ca o petală 
De miozot. 
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III 
 

Soare crud în liliac, 
Zbor subţire de gândac, 
Glasuri mici 
De rândunici, 
Viorele şi urzici... 
Primăvară, din ce rai 
Nevisat de pământeni, 
Vii cu mândrul tău alai 
Peste crânguri şi poieni? 
Pogorâtă pe pământ 
 
 
În mătăsuri lungi de vânt, 
Laşi în urmă, pe câmpii, 
Galbeni vii 
De păpădii, 
Bălţi albastre şi-nsorite 
De amat topit abia, 
Şi pe dealuri mucezite 
Arături de catifea. 
Şi porneşti departe-n sus 
După iarna ce s-a dus, 
După trena-i de ninsori 
Aşternută pe colini... 
Drumuri nalte de cocori, 
Călăuzii cei străini, 
Îţi îndreaptă an cu an 
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Pasul tainic şi te mint 
Spre ţinutul diafan 
Al câmpiilor de-argint. 
Iar acolo te opreşti 
Şi doar pasul tău uşor 
În omăt strălucitor, 
Lasă urme viorii 
De conduri împărăteşti 
Peste albele stihii... 
 
 
Primăvară, unde eşti? 
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Rapsodii de toamnă 
 
                              de George Topârceanu 

I 
A trecut întâi o boare 
Pe deasupra viilor, 
Şi-a furat de prin ponoare 
Puful păpădiilor. 
 
Cu acorduri lungi de liră 
I-au răspuns fâneţele. 
Toate florile soptiră, 
Întorcându-şi feţele. 
 
Un salcâm privi spre munte 
Mândru ca o flamură. 
Solzii frunzelor mărunte 
S-au zburlit pe-o ramură. 
 
Mai târziu, o coţofană 
Fara ocupaţie 
A adus o veste-n goană 
Şi-a făcut senzaţie: 
 
Cică-n munte, la povârnă, 
Plopii şi răsurile 
Spun ca vine-un vânt de iarnă 
Răscolind pădurile. 
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Şi-auzind din depărtare 
Vocea lui tiranică, 
Toţi ciulinii pe cărare 
Fug cuprinşi de panică... 
 
Zvonul prin livezi coboară. 
Colo jos, pe mlaştină. 
S-a-ntâlnit un pui de cioară 
C-un bâtlan de baştină 
 
Şi din treacăt îi aruncă 
Altă veste stranie, 
C-au pornit-o peste luncă 
Frunzele-n bejanie! 
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II 
 
Într-o clipă, alarmate, 
Ies din sanţuri vrăbiile. 
Papura pe lac se zbate 
Leganându-şi săbiile. 
 
Un lăstun, în frac, apare 
Sus pe-un vârf de trestie 
Ca să ţie-o cuvântare 
În această chestie. 
 
Dar broscoii din răstoacă 
Îl insultă-n pauze 
Şi din papură-l provoacă 
Cu prelungi aplauze. 
 
Lişiţele-ncep să strige 
Ca de mama focului. 
Cocostârci, pe catalige, 
Vin la faţa locului. 
 
Un ţânţar, nervos şi foarte 
Slab de constituţie, 
În zadar vrea să ia parte 
Şi el la discuţie. 
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Când deodată un erete, 
Poliţai din naştere, 
Peste baltă şi boschete 
Vine-n recunoaştere 
 
Cu poruncă de la centru 
Contra vinovatului, 
Ca să-l aresteze pentru 
Siguranţa statului... 
 
De emoţie, în surdină, 
Sub un snop de bozie, 
O păstaie de sulcină 
A făcut explozie. 
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III 
 
Florile-n grădini s-agită. 
Peste straturi, dalia, 
Ca o doamnă din elită 
Îşi îndreaptă talia. 
 
Trei petunii subţirele, 
Farmec dând regretelor, 
Stau de vorbă între ele: 
"Ce ne facem, fetelor?..." 
 
Floarea-soarelui, bătrâna, 
De pe-acum se sperie 
C-au să-i cadă în ţărână 
Dinţii, de mizerie. 
 
Şi cu galbena ei zdreanţă 
Stă-n lumină mătură, 
Ca un talger de balanţă 
Aplecat pe-o latură... 
 
Între gâze, fără frică 
Se re-ncep idilele. 
Doar o gărgăriţă mică, 
Blestemându-şi zilele, 
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Necăjită cere sfatul 
Unei molii tinere, 
Că i-a dispărut bărbatul 
În costum de ginere. 
 
Împrejur îi cântă-n şagă 
Greierii din flaute. 
"Uf, ce lume, soro dragă!" 
Unde să-l mai caute? 
 
L-a găsit sub trei grăunţe 
Mort de inaniţie. 
Şi-acum pleacă să anunţe 
Cazul la poliţie. 
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IV 
 
Buruienile-ngrozite 
De-aşa vremi protivnice 
Se vorbiră pe şoptite 
Să se facă schivnice. 
 
Şi cum ştie-o rugăciune 
Doamna măsălariţă, 
Tot soborul îi propune 
S-o aleagă stariţă. 
 
Numai colo sus, prin vie, 
Rumenele lobode 
Vor de-acuma-n văduvie 
Să trăiască slobode. 
 
Vezi! de-aceea mătrăguna 
A-nvăţat un brusture 
Să le spuie-n faţă una 
Care să le usture!... 
 
Jos, pe-un vârf de campanulă 
Pururea-n vibraţie, 
Şi-a oprit o libelulă 
Zborul plin de graţie. 
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Mic, cu solzi ca de balaur, 
Trupu-i fin se clatină, 
Giuvaer de smalţ şi aur 
Cu sclipiri de platină. 
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V 
 
Dar deodată, pe coline 
Scade animaţia... 
De mirare parca-şi ţine 
Vântul respiraţia. 
 
Zboară veşti contradictorii, 
Se-ntretaie ştirile... 
Ce e?... Ce e?... Spre podgorii 
Toţi întorc privirile. 
 
Iat-o!... Sus în deal, la strungă, 
Aşternând pământului 
Haina ei cu trenă lungă 
De culoarea vântului, 
 
S-a ivit pe culme Toamna, 
Zâna melopeelor, 
Spaima florilor şi Doamna 
Cucurbitaceelor... 
 
Lung îşi flutură spre vale, 
Ca-ntr-un nimb de glorie, 
Peste şolduri triumfale 
Haina iluzorie. 
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Apoi pleacă mai departe 
Pustiind cărările, 
Cu alai de frunze moarte 
Să colinde zările. 
 
. . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
Gâze, flori întârziate! 
Muza mea satirică 
V-a-nchinat de drag la toate 
Câte-o strofă lirică. 
 
Dar când stiu c-o să vă-ngheţe 
Iarna mizerabilă, 
Mă cuprinde o tristeţe 
Iremediabilă... 
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Boul şi viţelul 
 
                              de Grigore Alexandrescu 
 

Un bou ca toţi boii, puţin la simţire, 
În zilele noastre de soartă-ajutat, 
Şi decât toţi fraţii mai cu osebire, 
Dobândi-n cireadă un post însemnat. 
 
- Un bou în post mare? - Drept, cam ciudat vine, 
Dar asta se-ntâmplă în oricare loc: 
Decât multă minte, ştiu că e mai bine 
Să ai totdeauna un dram de noroc. 
 
Aşa de-a vieţii veselă schimbare, 
Cum şi de mândrie boul stăpânit, 
Se credea că este decât toţi mai mare, 
Că cu dânsul nimeni nu e potrivit. 
 
Viţelul atuncea plin de bucurie, 
Auzind că unchiul s-a făcut boier, 
Că are clai sumă şi livezi o mie: 
"Mă duc, zise-ndată, niţel fân să-i cer." 
 
Făr-a pierde vreme, viţelul porneşte, 
Ajunge la unchiu, cearcă a intra; 
Dar pe loc o slugă vine şi-l opreşte: 
"Acum doarme, zice, nu-l pot supăra." 
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- "Acum doarme? ce fel! pentru-ntâia dată 
După prânz să doarmă! Obiceiul lui 
Era să nu şază ziua niciodată; 
Ast somn nu prea-mi place, şi o să i-o spui." 
 
- Ba să-ţi cauţi treaba, că mănânci trânteală; 
S-a schimbat boierul, nu e cum îl ştii; 
Trebuie-nainte-i să mergi cu sfială, 
Primit în casă dacă vrei să fii." 
 
La o mojicie atâta de mare 
Viţelul răspunde că va aştepta; 
Dar unchiu se scoală, pleacă la plimbare, 
Pe lângă el trece, făr-a se uita. 
 
Cu mâhnire toate băiatul le vede, 
Însă socoteşte că unchiu-a orbit: 
Căci fără-ndoială nu putea crede 
Că buna sa rudă să-l fi ocolit. 
 
A doua zi iarăşi prea de dimineaţă, 
Să-i găsească vreme, la dânsul veni: 
O slugă, ce-afară îl vedea că-ngheaţă, 
Ca să-i facă bine, de el pomeni. 
 
"Boierule, zise, asteaptă afară 
Ruda dumitale, al doamnei vaci fiu." 
- "Cine? a mea rudă? mergi 
de-l dă pe scară. 
N-am astfel de rude, şi nici voi să-l ştiu." 
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Câinele şi căţelul 
 

                              de Grigore Alexandrescu 
 

"Cât îmi sunt de urâte unele dobitoace, 
Cum lupii, urşii, leii şi alte câteva, 
Care cred despre sine că preţuiesc ceva! 
De se trag din neam mare, 
Asta e o-ntâmplare: 
Şi eu poate sunt nobil, dar s-o arăt nu-mi place. 
Oamenii spun adesea că-n ţări civilizate 
Este egalitate. 
Toate iau o schimbare şi lumea se ciopleşte, 
Numai pe noi mândria nu ne mai părăseşte. 
Cât pentru mine unul, fieştecine ştie 
C-o am de bucurie 
Când toată lighioana, măcar şi cea mai proastă, 
Câine sadea imi zice, iar nu domnia-voastră." 
Aşa vorbea deunăzi cu un bou oarecare 
Samson, dulău de curte, ce latră foarte tare. 
Căţelul Samurache, ce şedea la o parte 
Ca simplu privitor, 
Auzind vorba lor, 
Şi că nu au mândrie, nici capricii deşarte, 
S-apropie îndată 
Să-şi arate iubirea ce are pentru ei: 
"Gândirea voastră, zise, îmi pare minunată, 
Şi sentimentul vostru îl cinstesc, fraţii mei." 
- "Noi, fraţii tăi? raspunse Samson plin de mânie, 
Noi, fraţii tăi, potaie! 
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O să-ţi dăm o bătaie 
Care s-o pomeneşti. 
Cunoşti tu cine suntem, şi ţi se cade ţie, 
Lichea neruşinată, astfel să ne vorbeşti?" 
- "Dar ziceaţi..." - "Şi ce-ţi pasă? Te-ntreb eu ce ziceam? 
Adevărat vorbeam, 
Că nu iubesc mândria şi că urăsc pe lei, 
Că voi egalitate, dar nu pentru căţei." 
Aceasta între noi adesea o vedem, 
Şi numai cu cei mari egalitate vrem. 
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Câinele şi măgarul 
 
                              de Grigore Alexandrescu 
 

Cu urechea pleoştită, cu coada-ntre picioare, 
Câinele, trist şi jalnic, mergea pe o cărare. 
După îndestul umblet, iată că-l întâlneşte 
Un măgar, şi-l opreşte: 
"Unde te duci? îi zise, 
Ce rău ţi s-a-ntâmplat? Şii, parcă te-a plouat, 
Aşa stai de mâhnit." 
 
- "Dar, sunt nemulţumit. 
La împăratul Leu în slujba m-am aflat: 
Însă purtarea lui, 
De e slobod s-o spui, 
M-a silit în sfârşit să fug, să-l părăsesc, 
Acum cât alt stăpân; bun unde să-l găsesc?" 
 
- "Numai de-atât te plângi? măgarul întrebă; 
Stăpânul l-ai găsit, îl vezi, de faţă stă. 
Vino numaidecât la mine să te bagi: 
Eu îţi făgăduiesc 
Nu rău să te hrănesc; 
Nimic n-o să lucrezi, nici grijă n-o să tragi." 
 
"Ascultă-mă să-ţi spui: e rău a fi supus 
La oricare tiran; dar slugă la măgar 
E mai umilitor, şi încă mai amar." 
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Câinele soldatului 
 

                               de Grigore Alexandrescu 
 

Rănit la războaie, soldatul căzuse, 
Şi-n puţine zile chinuit muri, 
Departe de-o mumă care îl crescuse, 
Şi care-l iubi! 
Sărman, fără rude, pe ţărmuri străine, 
N-avea nici prieteni, nici un ajutor; 
După poetul francez Casimir Delavigne 
Nu era fiinţă care să suspine 
Pentr-un trecător! 
Singurul tovarăş de nenorocire, 
Singura-i avere, un câine iubit, 
Şedea lângă dânsul şi-n mare mâhnire 
Parea adâncit. 
Acum tot e gata pentru îngropare, 
Acum ridic trupul pe mâini de soldaţi, 
Cinste hotărâtă acelora care 
Mor pentru-mpăraţi. 
În fruntea paradei câinele porneşte, 
Din ochii lui pică lacrimi pe pământ, 
Ca un iubit frate el îl însoţeşte 
Până la mormânt. 
Aci se opreşte, aci se aşează, 
Nimic nu îl face a se depărta: 
Aşteaptă să-l strige, crede c-o să-l vază 
Când s-o deştepta! 
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Câteodată cearcă piatra s-o ridice, 
Câteodată latră după-un călător, 
Cuprins de durere: Vino, parc-ar zice, 
Să-mi dai ajutor. 
Apoi când străinul de milă voieşte 
A-l trage deoparte şi hrană a-i da, 
El işi pleacă capul, în pământ priveşte, 
Şi nimic nu va! 
De două ori noaptea cu umbrele sale 
Emisferul nostru l-a învăluit, 
Şi sărmanul câine din locul de jale 
A fost nelipsit! 
Dar în dimineaţa acea viitoare, 
Pe când se deşteaptă omul muncitor, 
Zăcea lângă groapă, mort de întristare, 
Câinele Azor! 
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Dreptatea leului 
 
                              de Grigore Alexandrescu 
 

Leul, de multă vreme, ridicase oştire, 
Să se bată cu riga ce se numea Pardos; 
Căci era între dânşii o veche prigonire, 
Şi gâlcevire mare, pentru un mic folos. 
 
Vrea, adică, să ştie 
Cui mai mult se cuvine 
Să ţie pentru sine 
Un petic de câmpie 
Şi un colţ de pădure, de tot ne-nsemnător, 
Ce despărţea ţinutul şi straturile lor. 
Acum sânge mult curse, şi multe luni trecură, 
Făr-a se putea şti 
Cine va birui. 
Elefantul năsos, 
Şi bivolul pieptos, 
Cu lupul coadă-lungă 
Multe izbânzi făcură. 
 
Fiecare tulpină era plină de sânge. 
Ici se vedea un taur jumătate mâncat; 
Lângă el un tovarăş ce zbiară şi îl plânge; 
Colo, un porc sălbatic fără două picioare; 
Şi mai la vale, vulpea se tăvăleşte, moare, 
Oftând după curcanii ce înca i-au scăpat! 
Iar mai vrednic de jale era viteazul urs, 
De două coarne groase în inimă pătruns. 
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Leul, văzând că lupta nu se mai isprăveşte, 
Trimise la maimuţă, vestita vrăjitoare, 
Ce spun că ştia multe, şi că proorocea 
Întâmplările toate, după ce se petrecea: 
 
Trimise, zic, la dânsa să-i facă întrebare. 
Cum poate să ajungă sfârşitul ce doreşte. 
Ea se puse pe gânduri, tuşi, apoi răspunse, 
Rozând cu mulţumire darurile aduse: 
 
"Ca să poată-mpăratul lesne să biruiască, 
Trebuie să jertfească 
Pe acel ce în oaste e decât toţi mai tare, 
Mai vestit în războaie, mai vrednic şi mai mare." 
 
Auzind astea leul strânse a sa oştire: 
"Lighioanelor! zise, viu să vă dau de ştire 
Că astăzi din noi unul trebuie să murim: 
Aşa va proorocul. Rămâne-acum să ştim 
Cine este mai tare. 
Cât pentru mine unul, cum vreţi... dar mi se pare 
Că nu prea sunt puternic, căci pătimesc de tuse." 
Vulpea era aproape: "Ce-are a face! răspunse, 
Înălţimea ta eşti 
Oricât de slab pofteşti." 
 
- "Dar şi puterea noastră 
E îndestul de proastă", 
Strigară tigrii, urşii, şi cu un cuvânt toate 
Lighioanele-acelea ce erau mai colţate. 
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"Nu rămâne-ndoială", le răspunse-mpăratul. 
Iepurele, sărmanul - crez că-l trăgea păcatul, 
Sau păcate mai multe 
De moşii lui făcute - 
 
Veni să-şi dea părerea. Dar toţi, cât îl zăriră, 
Asupra-i năvăliră. 
Ia vedeţi-l! strigară. Cu bună-ncredinţare 
El este cel mai tare! 
 
S-ascundea urecheatul, şi nu-i placea să moară 
Ca să ne facă nouă biruinţă uşoară! 
Pe el, copii! Luaţi-l: el are să-mplinească 
Ce ne-a zis proorocul din porunca cerească!" 
 
Câinii atunci săriră 
Şi-n grab' ţi-l jupuiră. 
Se afla vreo ţară, unde l-aşa-ntâmplare 
Să se jertfească leul? Nici una, mi se pare. 
Nu ştiu cum se urmează, nu pricep cum se poate, 
Dar văz ca cei puternici oriunde au dreptate. 
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Lupul moralist 
 
                              de Grigore Alexandrescu 
 

V-am spus, cum mi se pare, de nu îţi fi uitat, 
Că lupul se-ntâmplase s-ajungă împărat. 
Dar fiindcă v-am spus-o, voi încă să vă spui 
Ceea ce s-a urmat sub stăpânirea lui. 
 
Auzind împăratul că-n staturile sale 
Fac năpăstuiri multe păroşii dregători, 
Că pravilă stă-n gheare, că nu e deal sau vale 
Unde să nu vezi jertfe şi mulţi prigonitori, 
Porunci să se strângă obştească adunare 
Lângă un copac mare; 
Căci vrea pe unii-alţii să îi cam dojenească, 
Şi-n puţine cuvinte, 
Să le-aducă aminte 
Datoriile lor. 
 
Toţi se înfăţişară; şi-nălţimea lupească 
Începu să vorbească 
C-un glas dojenitor: 
"Domnilor de tot felul! Bune sunt astea toate? 
Datoriile slujbei astfel le împliniţi? 
Nu aveţi nici sfială, nici frică de păcate, 
Să faceţi nedreptate şi să năpăstuiţi? 
Toate slujbele voastre ţara vi le plăteşte: 
Încă, pe la soroace, 
Câte un dar vă face. 
Dar reaua nărăvire, 
Ce o aveţi din fire, 
Nu se tămăduieşte. 
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Vedeţi cu ce morţi grele 
Se isprăvesc din lume 
Şi cum lasă rău nume 
Acei care fac rele. 
Gândiţi-vă că poate veţi da cuvânt odată 
La-naltă judecată. 
Gândiţi-vă la suflet, şi luati de la mine 
Pildă a face bine." 
 
Ast cuvânt minunat, 
Pe care domnul lup auz că l-a-nvăţat, 
Trecând pe lângă sat, 
La ziua unui sfânt, când preotul citea 
Şi propovăduia, 
Pe mulţi din dregători să plângă i-a-ndemnat. 
 
"E! ce aţi hotărat, jupâni amploiaţi? 
Oare-o să vă-ndreptaţi?" 
Îi întrebă atunci înălţimea-mblănită, 
Ce purta o manta de oaie jupuită. 
 
"Spuneţi, o să schimbaţi purtarea-va cea proastă?" 
- "Să trăiţi la mulţi ani, dobitocia-voastră, 
Răspunse un vulpoi, în slujbe lăudat; 
Ne poate fi iertat, 
Să vă-ntrebăm smerit, de vreţi a ne-arăta, 
De unde-aţi cumpărat postavul de manta?" 
 
Când mantaua domnească este de piei de oaie, 
Atunci judecătorii fiţi siguri că despoaie. 
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Privighetoarea şi măgarul 
 
                              de Grigore Alexandrescu 

 
Nenorocita privighetoare 
Cântă-n pădure a ei durere, 
Natura-ntreagă dă ascultare, 
Tot imprejuru-i era tăcere. 
Alţii în locu-mi ar descrie poate 
Acele tonuri neimitate, 
Glasul acela-nmlădietor, 
Ce c-o-ntorsură lină, uşoară, 
Treptat se urcă şi se coboară, 
Plin de simţire, plin de amor. 
Eu vă spui numai că despărţirea 
Şi suvenire pline de jale, 
Că nedreptatea, nelegiuirea, 
Erau sujetul cântării sale. 
Un măgar mare ce-o ascultase, 
Şi ca un aspru judecător 
Capul pleoştise, sau ridicase 
Câte-o ureche,-n semn de favor. 
Ieşi-nainte să-i dea povaţă, 
Şi c-o neroadă încredinţare: 
"Am fost, îi zise, aci de faţă, 
Dar, zău, nu-mi place a ta cântare. 
Cu toate-acestea, am nădejdi bune, 
De nu îţi pare lucru prea greu, 
La nişte reguli a te supune, 
Luând de pildă cântecul meu." 
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Atunci începe cu bucurie 
Un cântec jalnic şi necioplit, 
Încat de aspra lui armonie, 
Toată pădurea s-a îngrozit. 
Privighetoarea, fără sfială, 
Zise: "Povaţa e în zadar; 
Căci de-aş urma-o, nu e-ndoială 
Că eu în locu-ţi  aş fi măgar". 
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Şoarecele şi pisica 
 
                               de Grigore Alexandrescu 
 

Un şoarece de neam, şi anume Raton, 
Ce fusese crescut sub pat la pension, 
Şi care în sfârşit, după un nobil plan, 
Petrecea retirat într-un vechi parmazan, 
Întâlni într-o zi pe chir Pisicovici, 
Cotoi care avea bun nume-ntre pisici. 
 
Cum că domnul Raton îndată s-a gândit 
Să o ia la picior, nu e de îndoit. 
Dar smeritul cotoi, cu ochii în pământ, 
Cu capu-ntre urechi, cu un aer de sfânt, 
Începu a striga: "De ce fugi, domnul meu? 
Nu cumva îţi fac rău? Nu cumva te gonesc? 
 
Binele şoricesc cât de mult îl doresc 
Şi cât îmi eşti de scump, o ştie Dumnezeu! 
Cunosc ce răutăţi v-au făcut fraţii mei, 
Şi că aveţi cuvânt să vă plângeţi de ei; 
Dar nu sunt cum crezi; căci chiar asupra lor 
Veneam să vă slujesc, de vreţi un ajutor. 

 
Eu carne nu mănânc; ba încă socotesc, 
De va vrea Dumnezeu, să mă călugăresc." 
La ast frumos cuvânt, Raton înduplecat, 
Văzând că Dumnezeu de martor e luat, 
Îşi ceru iertăciuni şi-l pofti a veni 
Cu neamul şoricesc a se-mprieteni. 
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Îi duse pe la toţi, şi îl înfăţişă 
Ca un prieten bun ce norocul le dă. 
Să fi văzut la ei jocuri şi veselii! 
Căci şoarecii cred mult la fizionomii, 
Ş-a acestui străin atâta de cinstit 
Nu le înfăţişa nimic de bănuit. 
 
Dar într-o zi, când toţi îi deteră un bal, 
După ce refuză şi limbi şi caşcaval, 
Zicând că e în post şi nu poate mânca, 
Pe prietenii săi ceru a-mbrăţişa. 
Ce fel de-mbrăţişări! Ce fel de sărutat! 
Pe câţi gura punea, 
Îndată îi jertfea; 
Încât abia doi-trei cu fuga au scăpat. 
Cotoiul cel smerit 
E omul ipocrit. 
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Păsărica-n timpul iernii 
 
                                de Ion Creangă 
 

Iarna ninge şi îngheaţă, 
Frigul creşte tot mereu, 
Păsărica cea isteaţă 
Nu mai zice cântul său, 
 
Când afară viscoleşte 
ea se-ascunde tremurând, 
Într-un colţ, unde găseşte 
Nu ca vara, ciripind, 
 
Şi-zbârlită şi-ntristată 
Si flămândă, vai de ea! 
Pe la drum, mâncarea-şi cată, 
Sărmănica păsărea! 
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                                 Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie 
 
                              de Mihai Eminescu 
 

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, 
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor? 
Braţele nervoase, arma de tărie, 
La trecutu-ţi mare, mare viitor! 
Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul, 
Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc; 
Căci ramâne stânca, deşi moare valul, 
Dulce Românie, asta ţi-o doresc. 
 
Vis de răzbunare negru ca mormântul 
Spada ta de sânge duşman fumegând, 
Şi deasupra Idrei fluture ca vântul 
Visul tău de glorii falnic triumfând, 
Spună lumii large steaguri tricolore, 
Spună ce-i poporul mare, românesc, 
Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare, 
Dulce Românie, asta ţi-o doresc. 
 
Îngerul iubirii, îngerul de pace, 
Pe altarul Vestei tainic surâzând, 
Ce pe Marte-n glorii să orbească-l face, 
Când cu lampa-i zboară lumea luminând, 
El pe sânu-ţi vergin încă să coboare, 
Guste fericirea raiului ceresc, 
Tu îl strânge-n braţe, tu îi fă altare, 
Dulce Românie, asta ţi-o doresc. 
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Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, 
Tânără mireasă, mamă cu amor! 
Fiii tăi trăiască numai în frăţie 
Ca a nopţii stele, ca a zilei zori, 
Viaţa în vecie, glorii, bucurie, 
Arme cu tărie, suflet românesc, 
Vis de vitejie, fală şi mândrie, 
Dulce Românie, asta ţi-o doresc! 
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Colinde, colinde 
 
                              de Mihai Eminescu 
 

Colinde, colinde! 
E vremea colindelor, 
Căci gheaţa se-ntinde 
Asemeni oglinzilor 
Şi tremură brazii 
Mişcând rămurelele, 
Căci noaptea de azi-i 
Când scânteie stelele. 
Se bucur' copiii, 
Copiii şi fetele, 
De dragul Mariei 
Îşi piaptănă pletele, 
De dragul Mariei 
Şi-a Mântuitorului 
Luceşte pe ceruri 
O stea călătorului. 
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Somnoroase păsărele 
 
                                de Mihai Eminescu 
 

Somnoroase păsărele 
Pe la cuiburi se adună, 
Se ascund prin ramurele- 
Noapte bună! 
 
Doar izvoarele suspină, 
Pe când codrul negru tace; 
Dorm şi florile-n grădină- 
Dormi in pace! 
 
Trece lebăda pe ape 
Între trestii să se culce- 
Fie-ţi îngerii aproape, 
Somnul dulce! 
 
Peste-a nopţii feerie 
Se ridică mândra lună, 
Totu-i vis şi armonie- 
Noapte bună! 
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Moartea căprioarei 
 
                              de Nicolae Labiş 
 

Seceta a ucis orice boare de vânt. 
Soarele s-a topit şi a curs pe pãmânt. 
A rãmas cerul fierbinte şi gol. 
Ciuturile scot din fântână nămol. 
Peste păduri tot mai des focuri, focuri, 
Dansează sălbatice, satanice jocuri. 
Mã iau după tata la deal printre tarsuri, 
Şi brazii mã zgârie, răi şi uscaţi. 
Pornim amândoi vânătoarea de capre, 
Vânătoarea foametei în munţii Carpaţi. 
Setea mã năruie. Fierbe pe piatră 
Firul de apă prelins din cişmea. 
Tâmpla apasă pe umăr. Păşesc ca pe-o altă 
Planetă, imensă şi grea. 
 
Aşteptăm într-un loc unde încă mai sună, 
Din strunele undelor line, izvoarele. 
Când va scăpăta soarele, când va licări luna, 
Aici vor veni sã s-adape 
Una câte una căprioarele. 
 
Spun tatii că mi-i sete şi-mi face semn sã tac. 
Ameţitoare apă, ce limpede te clatini! 
Mã simt legat prin sete de vietatea care va muri 
La ceas oprit de lege şi de datini. 
Cu foşnet veştejit răsufla valea. 
Ce-ngrozitoare înserare pluteşte-n univers! 
Pe zare curge sânge şi pieptul mi-i roşu, de parcă 
Mâinile pline de sânge pe piept mi le-am şters. 
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Ca pe-un altar ard ferigi cu flăcări vineţii, 
Şi stelele uimite clipiră printre ele. 
Vai, cum aş vrea sã nu mai vii, sã nu mai vii, 
Frumoasă jertfa a pădurii mele! 
 
Ea s-arată săltând şi se opri 
Privind în jur c-un fel de teamă, 
Şi nările-i subţiri înfiorară apa 
Cu cercuri lunecoase de aramă. 
 
Sticlea în ochii-i umezi ceva nelămurit, 
Ştiam că va muri şi c-o s-o doară. 
Mi se părea că retrăiesc un mit 
Cu faţa prefăcuta-n căprioară. 
De sus, lumina palidă, lunară, 
Cernea pe blana-i caldă flori calde de cireş. 
Vai cum doream ca pentru-întâia oară 
Bătaia puştii tatii sã dea greş! 
 
Dar văile vuiră. Căzută în genunchi, 
Ea ridicase capul, îl clatină spre stele, 
Îl prăvăli apoi, stârnind pe apa 
Fugare roiuri negre de mărgele. 
O pasăre albastră zvâcnise dintre ramuri, 
Şi viaţa căprioarei spre zările târzii 
Zburase lin, cu ţipăt, ca păsările toamna 
Când lasă cuiburi sure şi pustii. 
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Împleticit m-am dus şi i-am închis 
Ochii umbroşi, trist străjuiţi de coarne, 
Şi-am tresărit tăcut şi alb când tata 
Mi-a şuierat cu bucurie: - Avem carne! 
 
Spun tatii ca mi-i sete şi-mi face semn sã beau. 
Ameţitoare apă, ce-ntunecat te clatini! 
Mã simt legat prin sete de vietatea care a murit 
La ceas oprit de lege şi de datini... 
Dar legea ni-i deşartă şi străină 
Când viaţa-n noi cu greu se mai anină, 
Iar datina şi mila sunt deşarte, 
Când soru-mea-i flămândă, bolnavă şi pe moarte. 
 
Pe-o nară puşca tatii scoate fum. 
Vai, fãrã vânt aleargă frunzarele duium! 
Înalţă tata foc înfricoşat. 
Vai, cât de mult pădurea s-a schimbat! 
Din ierburi prind în mâini fãrã sã ştiu 
Un clopoţel cu clinchet argintiu... 
De pe frigare tata scoate-n unghii 
Inima caprioarei şi rărunchii. 
 
Ce-i inima? Mi-i foame! 
Vreau sã trăiesc şi-as vrea .... 
Tu, iarta-mã, fecioară - tu, 
caprioara mea! 
Mi-i somn. Ce nalt îi focul! 
Şi codrul, ce adânc! 
Plâng. Ce gândeşte tata? 
Mănânc şi plâng. Mănânc! 
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Păcălici la şcoală 
 
                              de Nicolae Labiş 
 

Pană nouă-n pălărie 
şi hăinuţă de postav, 
Păcălici pe drum păşeşte 
fudulindu-se grozav. 
 
Dară din ghiozdan ce-atârnă 
ca un firicel de pluş? 
Aţi ghicit? Codiţa-şi scoase 
să ia aer, Chiţibuş. 
 
Iată şcoala, dar ce zarvă 
e acolo-ntre băieţi? 
Tii, feciorul lui Tândală, 
bătăuşul Tăndăleţ. 
 
A trântit două fetiţe, 
pe-un copil l-a înjurat, 
şi râzând acum se plimbă 
ca un paşă de-ngâmfat. 
 
Păcălici spre el păseşte: 
-Tăndăleţ, acu', cât văd, 
cereţi de la toţi iertare, 
că altminteri e prăpăd! 
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Crăciunul copiilor 
 
                              de Octavian Goga 
 

Dragi copii din ţara asta, 
Vă miraţi voi cum se poate, 
Moş Crăciun, din cer de-acolo, 
Să le ştie toate, toate. 
 
Uite cum: vă spune badea... 
Iarna'n noapte, pe zăpadă, 
El trimite câte-un înger 
La fereastră ca să vadă... 
 
Îngerii se uită-n casă 
Văd şi spun, iar moşul are 
Acolo-n cer, la el în tindă, 
Pe genunchi o carte mare. 
 
Cu condei de-argint el scrie 
Ce copil şi ce purtare... 
Şi de-acolo ştie Mosul, 
Că-i şiret el, lucru mare. 
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Moş Crăciun 
 
                              de Octavian Goga 
 

Moş Crăciun cu barbă albă 
Moş Crăciun cu traista plină 
Vechi stăpân atât de darnic 
Al copilăriei mele 
 
Azi la noi în sat te-aşteaptă 
Toată casa cu lumină 
Cu colinde şi cu cântec 
Şi cu crai, cetăţi de stele. 
 
Să cobori şi-n seara asta 
Sol bătrân de gânduri bune 
Toţi te-aşteaptă-n sat la mine, 
Du-te, du-te, Moş Crăciune! 
 
De nu ţi-o fi peste mână 
Treci şi pe la casa noastră. 
Tu, măcar o rază-n suflet 
Îi trimite pe fereastră. 
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Alfabetul 
 
                               de Tudor Arghezi 
 

Cine vine mândru şi călare 
Şi nici cal măcar nu are?(M) 
 
Urechile au crescut 
Pe măgarul nevăzut.(V) 
 
Ce borţos şi ce fudul 
Şi niciodată sătul!(B) 
 
Ca să-i rămâie peltică 
I-a rămas limba mai mică.(F) 
 
Are la buză un glonţ 
Sau un păr cu scârlionţ.(G) 
 
O să-ţi fac o întrebare: 
Cine-i gol, rotund şi mare?(O) 
 
Mi-a venit de la părinţi 
Un pieptene cu trei dinţi.(E) 
 
Fuge după coadă 
Şi n-o poate prinde.(C) 
 
Cine seamănă din voi 
C-un căţel de usturoi? 
(D) 
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Deşelat, răscrăcănat, 
Spune, cum te-am botezat?(H) 
 
Îi atârnă, de căldură, 
Până-n praf limba din gură.(R) 
 
Râma o literă ştie 
Şi numai pe ea o scrie.(S) 
 
Aţi văzut cumva să stea 
Braţul drept, fără proptea?(I) 
 
Cobiliţa din spinare 
Îi stă-n cap şi nici nu-l doare.(T) 
 

Vine şchiop dar umblă bine: 
Aşa şchiop nu-i orişicine.(N) 
 
3 s-a-ntors de-a-ndoasele 
Să-şi numere oasele. (w) 
 
Ca să nu-i rămâie goală 
Inima, i-am pus pedală.(Q) 
 
Cine-i chior şi cine are 
Ochiul lui între picioare?(A) 
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Arici, Arici, Bogorici 
 
                               de Tudor Arghezi 
 

Ghem de spini şi ţepi uscate, 
Stă-ntărit ca-ntr-o cetate. 
Poate trece un vecin 
Peste el cu carul plin. 
 
Că nu simte nici atât 
Cît l-ai gâdila pe gât. 
Ca sa-l scoată, ca să iasă, 
Câinii-l latră. Lui nu-i pasă. 
 
Unul, încercând un pas, 
S-a ciocnit în ghimpi la nas. 
Fiindcă tontul şi netotul 
Şi-a vârât în ace botul. 
 
Dac-ar fi citit aici 
El afla ce-i un arici, 
Însă câinii n-au habar 
De tipar şi-abecedar. 
 
Nesupus la gând pizmaş, 
Bogorici e drăgălaş 
Cui îl ia cu prietenie 
Cântă-i numai din tipsie 
Şi-ţi şi joacă o chindie. 
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Buruiana, nu ştiu care 
 

                           de Tudor Arghezi 
 

Buruiana, nu ştiu care 
Ţi-i porecla de născare 
Şi nici nu vreau să ţi-o ştiu. 
Ştiu că eşti pământul viu 
Şi că, orişicum, tu creşti 
Făr-a şti cum te numeşti. 
În fieştecare sat 
În fiecare urzică 
A pus Domnul o mărgică 
Şi-a croit tulpini şi floare 
După soiuri de tipare 
Cu osârdnică migală, 
Să nu stea ţărâna goală. 
 
De folos ori nefolos 
El vrea-ntâi lucru frumos. 
Dintr-o îngustime-a stofii 
A scos crinii şi cartofii. 
Cu acelaşi fir de aţă 
Ţese, prinde şi agaţă, 
Şi la fel, cu-aceeaşi râvnă 
Că scoţi floare, că dai tâfnă. 
Omul  însă, căpcăun, 
Vrea frumos numai ce-i bun, 
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Împărţind pe câte toate 
Sunt, în feluri de bucate, 
Judecata i-o dă gura 
Şi-i dă lingura măsura. 
Nu-i frumos la el ceva 
Care nu se poate bea 
Şi nimic bun şi curat 
Nu-i, ce nu e de mâncat. 
 
Buruieni cu fir aprins, 
Nu vă caut dupa lins, 
Spicul nu-l aleg cu must 
Şi nici ghimpii după gust. 
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Creion 
 

                                 de Tudor Arghezi 
 

Fă-te, suflete, copil 
Şi strecoară-te tiptil 
Prin porumb cu moţ şi ciucuri, 
Ca să poţi să te mai bucuri. 
 
Strânge slove, cărţi şi pană. 
Dă-le toate de pomană 
Unui nou învăţăcel, 
Să se chinuie şi el. 
 
Gândul n-o să te mai fure 
Prin zăvoaie şi pădure, 
Cu ecoul de cuvinte 
Care-ngână şi te minte. 
 
Când tristeţile te dor, 
Uită tot şi tâlcul lor. 
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De Paşti 
 
                              de Tudor Arghezi 
 

La toate lucarnele şi balcoanele 
Au scos din cer îngerii icoanele 
Şi-au aprins pe scări 
Candele şi lumânări. 
 
Oraşele de sus, în sărbătoare, 
Au întins velniţe şi covoare, 
Şi ard în potire 
Mireasmă subţire. 
 
Şi din toate ferestrele odată, 
Mii şi sute de mii, 
Heruvimii fac cu mâna bucălată 
La somnoroşii copii. 
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Două butoaie 
 
                              de Tudor Arghezi 
 

Două butoaie merg la vale. 
Unul e plin şi merge-agale. 
Altul e gol şi fuge-n goana mare 
Şi hărmălaia doagelor e-n stare, 
Stârnind în valuri praful din şosea, 
Să bage lumea în belea. 
 
Daţi-vă-n lături, oameni buni, că vine, 
Ca o furtună, nu ştiu cine! 
Dar larma nu e de folos, 
Butoiul gol e mult mai tacticos. 
 
Aşa şi omul cel lăudăros, 
Pe dinăuntru-i găunos, 
Pe când acela care tace 
E ca butoiul plin şi cu capace. 
Unuia-i umblă gura fel de fel. 
Celălt, vorbeşte fapta pentru el. 
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Fetica 
 
                                de Tudor Arghezi 
 

Ce duh ai şi ce putere. 
Să-mpleteşti ceara cu miere, 
De la floarea din grădină, 
Ostenită de albină? 
Tu aduni de pe meleaguri, 
Pentru stupi şi pentru faguri, 
Pulberi, rouă, stropi şi leacuri, 
Poate că de mii de veacuri. 
Că din lână, ca din ace, 
Ţesi reţeaua de ghioace, 
De celule-n care pui 
Mierea dulce şi un pui. 
Scule, numere, cântare 
Au pus la măsurătoare 
Că-ncăperea cea mai mare 
În găoacea cea mai mică 
E ghiocul tău, fetică 
Eşti, pe lumea de subt cer, 
Cel mai mare inginer. 
Pe-ntuneric, făr' să ştii, 
Ai făcut bijuterii 
Şi minuni în toată clipa 
Cu musteaţa şi aripa. 
Şi, cum ştii, muncind, să taci, 
Nu te lauzi cu ce faci. 

 

 

 

 



  

 

~    83838383    ~ 
    

Iscoada 
 
                              de Tudor Arghezi 
 

De cum s-a ivit lumina. 
A ieşit din stup albina, 
Să mai vadă, izma creaţă 
A-nflorit de dimineaţă? 
 
Se-ngrijeşte, gospodina 
De-nfloreşte şi  sulfina, 
Căci plutise val de ceaţă, 
Astă-noapte, pe verdeaţă. 
 
A găsit toată grădina 
Înflorită, şi verbină, 
Şi s-a-ntors, după povaţă, 
Cu o probă de dulceaţă. 
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O lăcustă 
 
                              de Tudor Arghezi 
 

Mi-a umblat în păpădie 
O goangă cu pălărie 
Şi cămaşe stracojie. 
Avea fuste şi manta 
Tăiate din catifea 
Şi pieptar cu solzi de ţiplă, 
Căptuşit c-un fel de sticlă. 
 
Domnişoarei cu trei rochii-i 
Lăcrimau rubine ochii. 
Să te-ntreb pe Dumneata, 
Cum venişi în iarba mea 
Şi de unde, Domnişoară 
De cristal şi scorţişoară? 
 
După pana ce te-a scris, 
Vii şi tu din somn şi vis. 
Căci vopseli asemeni nu-s 
Decât colo, tocmai sus, 
Unde sunt într-adevăr 
Pensule de-a fir a păr 
Şi zugravii de o şchioapă, 
Meşteri scriitori cu apă. 
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Ce te-a supărat? ţânţarul, 
Păpurişul, sau nufărul? 
Aş fi vrut să stea s-o prind, 
A venit încoa sărind 
Şi-a plecat sărind într-alte 
Buruieni şi mai înalte. 
Şi-aş fi vrut să-mi stea întâi 
Pe un vârf şi s-o mângâi. 
Mi-a lăsat atâta mie: 
Bumbii goi, de păpădie. 
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Stupul lor 
 
                                de Tudor Arghezi 
 

Stupul lor de pe vâlcea 
Stă păzit într-o broboadă 
De trei plopi înnalţi, de nea, 
Pe o blană de zăpadă. 
 
Prisăcarul le-a uitat, 
Şi-a căzut şi peste ele 
Iarna, grea ca un plocat, 
Cu chenar de peruzele. 
 
Înlăuntru însă-n stup 
Lucrătoarele sunt treze 
Şi făcând un singur trup 
Nu-ncetează să lucreze. 
 
Că niciuna n-a muncit 
Pentru sine, ci-mpreună 
Pentru stupul împlinit 
Cu felii de miere bună. 
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Zdreanţă 
 
                                de Tudor Arghezi 
 

L-aţi văzut cumva pe Zdreanţă, 
Cel cu ochii de faianţă? 
E un câine zdrenţuros 
De flocos, dar e frumos. 
Parcă-i strâns din petice, 
Ca să-l tot împiedice, 
Ferfeniţele-i atârnă 
Şi pe ochi, pe nara cârnă, 
Şi se-ncurcă şi descurcă, 
Parcă-i scos din câlţi pe furcă. 
Are însa o ureche 
De pungaş fără pereche. 
Dă târcoale la coteţ, 
Ciufulit şi-aşa lăieţ, 
Aşteptând un ceas şi două 
O găină să se ouă, 
Care cântă cotcodace, 
Proaspăt oul când şi-l face. 
De când e-n gospodărie 
Multe a-nvăţat şi ştie, 
Şi, pe brânci, târâş, grăbiş, 
Se strecoară pe furiş. 
Pune laba, ia cu botul 
Şi-nghite oul cu totul. 
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-- "Unde-i oul? a-ntrebat 
Gospodina. -- "L-a mâncat!" 
"Stai niţel, că te dezvăţ 
Fără mătură şi băţ. 
Te învaţă mama minte." 
Şi i-a dat un ou fierbinte. 
Dar de cum l-a îmbucat, 
Zdreanţă l-a şi lepădat 
Şi-a-njurat cu un lătrat. 
 
Când se uită la găină, 
Cu culcuşul lui, vecină, 
Zice Zdreanţă-n gândul lui 
"S-a făcut a dracului!" 
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Andrii-Popa 
 
                                de Vasile Alecsandri 
 

Cine trece-n Valea-Seacă 
Cu hamgerul fără teacă 
Şi cu pieptul dezvelit? 
Andrii-Popa cel vestit! 
 
Şapte ani cu voinicie 
Şi-a bătut joc de domnie 
Şi tot pradă ne-ncetat, 
Andrii-Popa, hoţ bărbat! 
 
Zi şi noapte, de călare, 
Trage bir din drumul mare, 
Şi din ţară peste tot! 
Fug neferii cât ce pot, 
 
Căci el are-o puşcă plină 
Cu trei glonţi la rădăcină, 
Ş-are-un murg de patru ani, 
Care muşca din duşmani, 
 
Ş-are fraţi de cruce şapte, 
Care-au supt sânge cu lapte. 
Şi nu-i pasă de nimic, 
Andrii-Popa cel voinic! 
 
Căpitane, frăţioare, 
Ce se vede despre soare? 
Să zăresc vro patru cai!... 
N-auzi'i tu de-un Mihai? 



 

~    90909090~ 
 

 
Căpitane, te găteşte, 
Mihai mândrul te goneşte. 
Iată-l, vine ca un zmeu! 
Fă trei cruci la Dumnezeu. 
 
Cum îi vede-n depărtare, 
Popa strigă-n gura mare: 
"Hai la goană de neferi! 
Hai la horă de muieri!"* 
 
A zis! ţipă, se aruncă, 
Trece şes, pâraie, luncă 
Cu fugarul sprintenel 
Şi cu hoţii după el. 
 
Mihai mândrul vine iară, 
Falnic ca un stâlp de pară, 
Pe-un cal alb ce n-are loc 
Şi din ochi aruncă foc. 
 
Fug cum fuge-o o rândunică, 
Fug ca fulgerul când pică, 
Şi se duc voinicii, duc, 
Cu urgie de haiduc! 
 
Piept în piept!... câmpul răsună 
Toţi de tot dau împreună. 
Toţi la luptă-s încleştaţi, 
Toţi în sânge încruntaţi. 
 
"Ura, fraţi!" caii nechează, 
Sus văzduhul scânteiază. 
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" Ura!" moartea s-a ivit! 
Vulturu-n zbor s-a oprit! 
 
Zi de vară pân-în seară 
Dau voinicii să se piară 
Şi cu fierul ascuţit, 
Şi cu pumnul amorţit. 
 
Sângele-n răni gâlgâieşte, 
Glasu-n gură se sfârşeşte. 
Zece-s morţi! doi încă vii, 
Mihai mândrul şi Andrii. 
 
Andrii fuge făr' de-o mână, 
Prinde murgul la fântână, 
Dă pieptiş, sare pe şa 
Şi din gură zice-aşa: 
 
"Zbori, copile sprintenele, 
Să mă scapi de chinuri grele, 
Că mă jur, de mă-i scăpa, 
Ca pe-un frate te-oi căta". 
 
Murgul sprinten se repede. 
În zadar! Mihai mi-l vede! 
"Stai, hoţ-popa, dragul meu, 
Sâ-ţi arăt cine sunt eu!" 
 
Şi cum zice, mi-l chiteşte, 
Drept în frunte mi-l loveşte! 
"Ura!" Vulturul din nori 
Răcni falnic de trei ori. 
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Bradul 
 
                               de Vasile Alecsandri 
 

Sus pe culme bradul verde 
Sub zăpada albicioasă 
Printre negură se pierde 
Ca o fantasmă geroasă, 
 
Şi priveşte cu-ntristare 
Cum se primblă prin răstoace 
Iarna pe un urs călare, 
Iarna cu şapte cojoace. 
 
El se scutură şi zice: 
"În zadar tu, vrăjitoare, 
Aduci viforul pe-aice, 
Aduci zile fără soare. 
 
În zadar îngheţi pământul, 
Ucizi florile şi stupii 
Şi trimiţi moartea cu vântul 
Şi trimiţi foamea cu lupii. 
 
În zadar a ta suflare 
Apa-n râuri o încheagă, 
Şterge urma pe cărare 
Şi de mine m-i leagă. 
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În zadar aduci cu tine 
Corbul negru şi prădalnic, 
Şi din codrii cu jivine 
Faci să iasă urlet jalnic. 
 
În zadar, urgie crudă, 
Lungeşti noaptea-ntunecoasă 
Şi, râzând de-a lumii trudă, 
Scurtezi ziua luminoasă. 
 
În zadar îmi pui povară 
De zăpadă şi de gheaţă. 
Fie iarnă, fie vară, 
Eu păstrez a mea verdeaţă!" 
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Legenda lăcrămioarei 
 
                                de Vasile Alecsandri 

I 
În rai nici o minune plăcută nu lipsea. 
Văzduhul lin, răcoare, a crini amirosea, 
 
Căci albele potire în veci tot înflorite 
Scoteau din a lor sânuri arome nesfârşite. 
 
Lumina era moale şi-ndemnătoare şoptii. 
Nici noaptea urma zilei, nici ziua urma nopţii. 
 
Prin arbori cântau păsări, prin aer zburau îngeri, 
Şi nu găseau răsunet în el a lumii plângeri; 
 
Căci scris era pe ceruri, pe frunze şi pe unde: 
"Nici umbra de durere aice nu pătrunde". 
 
Pe maluri verzi, frumoase, de râuri limpezite, 
Stau sufletele blânde, iubinde, fericite, 
 
Gustând în linistire cerească veselie 
Ce-n fiecare clipă cuprinde-o vecinicie. 
 
Dulce-adăpost de pace, grădină-ncântătoare... 
Avea orice minune, dar îi lipsea o floare. 
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II 
Şi iată că soseşte un oaspe de pe lume, 
Un suflet alb şi tânăr pe-un nor de dulci parfume; 
 
Iar sufletele toate îi ies lui înainte, 
Primindu-l cu zâmbire, cu gingaşe cuvinte, 
 
Şi-i zic: "În raiul nostru bine-ai sosit, copile! 
Curând plecaşi din viaţă! Nu plângi a tale zile?" 
 
"Nu, căci am dat o clipă de viaţă trecătoare 
Pe alta mai ferice şi-n veci nepieritoare." 
 
"Şi nu ţi-e dor acuma de lumea pământească?" 
"Nu, căci mai mult îmi place întinderea cerească." 
 
"Cum? Nu laşi nici o jale pe urma ta duioasă?" 
"Ah! las o mamă  scumpă, o mamă drăgăstoasă 
Şi vecinic după dânsa voi plânge cu durere!" 
 
Zicând, copilul plânge, lipsit de mângâiere, 
Şi lacrimile-i calde se schimbă-n lăcrimioare. 
 
De-atunci nu mai e lipsa în rai de nici o floare! 
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Miezul iernii 
 
                              de Vasile Alecsandri 
 

În păduri trăsnesc stejarii! E un ger amar, cumplit! 
Stelele par îngheţate, cerul pare oţelit, 
Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare 
Pare-un lan de diamanturi ce scârţâie sub picioare. 
 
Fumuri albe se ridică în văzduhul scânteios 
Ca înaltele coloane unui templu maiestuos, 
Şi pe ele se aşează bolta cerului senină, 
Unde luna îşi aprinde farul tainic de lumină. 
 
O! tablou măreţ, fantastic!... Mii de stele argintii 
În nemărginitul templu ard ca vecinice făclii. 
Munţii sunt a lui altare, codrii - organe sonoare 
Unde crivătul pătrunde, scotând note-ngrozitoare. 
 
Totul e în neclintire, fără viaţă, fără glas; 
Nici un zbor în atmosferă, pe zăpadă - nici un pas; 
Dar ce văd?... în raza lunii o fantasmă se arată.. 
E un lup ce se alungă după prada-i spăimântată! 
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Ghici, ce e? 
 
                               de Vasile Voiculescu 
 

Stoluri după stoluri 
Lunecă prin goluri, 
Multe şi mărunte 
Şi la şes ş-în munte. 
 
Rece peste rece 
Prin văzduhuri trece. 
Albă peste albă, 
Minunata salbă. 
 
Cade şi iar cade, 
Din văzduh nu scade, 
Straturi peste straturi 
Se-nalţă în caturi, 
 
Faşă peste faşă 
Tot mereu se-groaşă. 
Suie şi iar suie 
Zid de cetăţuie, 
 
Chiar la casa noastră 
Până la fereastră. 
Friguroasă, plânge 
Şi la prag se strânge. 
 
Mama nemiloasă 
N-o primeşte-n casă 
Şi rămâne-afară 
Pân’ la primăvară. 
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