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Pentru ROMÂNIA
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Pentru România
România, frumoasă ţară,
Tu eşti ca o floare rară,
Ca o dulce stea,
Te iubesc, România mea ! 
(Alexandru Gherghina)

Te iubesc , România,
Când port ia.
Roşu, albastru, galben,
Staţi bine împreună,
Mai frumos ca o libelulă. 
(Victor Stoian)

România, te iubesc şi te îndrăgesc !
Dulce Românie, îţi doresc
Multă bucurie !
Toată lumea te iubeşte şi te îndrăgeşte ! 
(Ariana Cârnaru)

România, românel,
Am plecat la un căţel,
Merg spre el la soare,
Am venit, vreau sare,
Cred că-mi este foame,
România, eşti tare ! (Maria Cutina)
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Pentru anotimpuri
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Toamna

Toamna friguroasă 
este frumoasă.
Când văd un cocor, 
vreau şi eu să zbor.
Vântul frumos 
este furtunos,
Toamna îmbelşugată
va pleca îndată.
(Victor Stoian)
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Frunzele

Frunzele zboară în cor,
Zboară până la un nor.
Frunzele zboară în ger,
Frunzele zboară pe cer.
(Alexandru Gherghina)

11



12



Iarna
Crăciunul vine cu paşi mici
Şi noi ne jucăm pe-aici.
Vine iarna grea,
Ne distrăm cu ea.
( Eduard Jipa şi Alexandru Gherghina)

Iarnă, ce frumoasă eşti,
Îmi place că străluceşti!
Şi mă simt atât de bine
Când ies la joacă cu tine.
(Victor Stoian)

Iarna e frumoasă,
Zăpada cade pe casă,
Frigul a venit,
Iarna ne-a găsit !
(Ştefania Iova)

Iarna este cea aleasă,
Toată lumea vine-n grabă
Să se joace în zăpadă.
(Robert Ungureanu)
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Prietenie

- Omule de Zăpadă, vezi ? Ninge !
- Ştiu, este foarte frumos!
- Eu vreau să ating un nor.
- Urcă-te pe mine, fiindcă eu pot să 
ajung la nori!
- Acum, hai să coborâm pe pământ!
- Să ne jucăm cu bulgării !
- Am o surpriză pentru tine, Omule 
de Zăpadă ! Ţi-am făcut o prietenă ca 
şi tine !
- Mulţumesc, pentru că eşti un 
prieten adevărat ! 
(Radu Răcoreanu)
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Fulgi de nea

Iarnă dulce de cristal,

Te aştept să luminezi

Fulgi de nea ca să creezi. 
(Cristian Pricope)
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Moş Crăciun

Toţi copiii îl iubesc,
Sigur că e Moş Crăciun!
Toată ziua -l urmăresc
Pentru că e foarte bun.
(Antonie Todosia)

Moş Crăciun este bun la furişat
Şi-are barbă de bărbat.
Aşa e Moş Crăciun !
(Hany Niculae)

Moş Crăciun, eşti cel mai bun
Şi eşti foarte grăsun.
Tu eşti cel mai mare
Şi eşti cel mai tare.
Tu mi-ai adus cadouri
Şi mai sunt şi nouri.
(Raluca Ionescu)

Moş Crăciun are o barbă mare
Şi o faţă zâmbitoare.
Copiii îl iubesc 
Şi îl preţuiesc.
În noaptea de Crăciun
Îţi voi pregăti ceva foarte bun.

Ador Crăciunul
Pentru că va mai fi unul.
(Victor Stoian)
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Poveste de Crăciun

Astăzi e Crăciunul, iar eu mă uit
la televizor. Mama prepară cozonac
în bucătărie, tati se uită împreună cu
mine la televizor. Dintr-odată eu aud
un zdrăngănit pe acoperiş şi încep să
strig prin toată casa:

- A venit Moşul !
Tati a zis să mă potolesc. El

credea că sunt şoriceii din pod. Dar
eu nu l-am ascultat şi m-am dus la
culcare. Între timp tata s-a dus să
dea cu aspiratorul. Deodată Moşul a
coborât pe horn căzând pe podea.
Tata a rămas uimit rău de tot:

- Deci, exişti !
- Ho ! Ho ! Ho ! Normal !

(Luca Tudorache)
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Iarna

Mergeam. Dintr-odată
mi-a apărut ceva strălucitor în
faţă. Era un lac de gheaţă. Zăpada
era ca un praf de nori. Fulgii erau
ca un sclipici argintiu, sclipeau ca
razele de soare. Zăpada era ca
aurul, ghioceii erau înconjuraţi de
îngeri.

Dintr-odată a venit
îngerul Regină. Era ca la o mare
petrecere. Dumnezeu coborâse
din cer. Toţi ne-am închinat.
Îngerii au început să cânte.
Zăpada se ridica la cer.
(Beatrice Stancea)

Iarna vine cu copaci de
zahăr şi râuri de cristal. E un
anotimp frumos.

Câinele Azorel intră în
cuşcă şi adoarme pe zăpada
friguroasă.

Omul de zăpadă stă în
grădină privind oamenii cum
mănâncă împreună.

Iarna e aşa frumoasă !
(Răzvan Tîrlungeanu)
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Pentru prietenii necuvântători

21



22



Cămila cu aripi

- Cum de ai aripi, Andrei ?

- Când eram mic, mama 
avea aripi.

- Şi mama ta, ce animal 
era?

- Era o cămilă cu aripi.

- Dar tatăl tău, cum era?

- Tata era o cămilă simplă.

(Casian Rabîncă)
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Pentru albine
Dragă albinuţă,
Eşti tare hărnicuţă.
Şi eşti şi voioasă,
Tare bucuroasă. 
(Daniel Popa)

Tu, albină,
eşti frumoasă în lumină.
Eşti mai harnică ca o furnică,
Bună şi grăsună,
Albinuţa mea pitică
Eşti frumuşică. 
(Victor Stoian)
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Pentru pisici

Eu am o pisică,

O cheamă Năzdrăvănica.

Nu mă supăr pe ea,

Chiar dacă mai e şi rea.

Este pufoasă

Şi graţioasă.

(Victor Stoian)

Pisica mea este micuţă şi 
drăguţă.

Blana ei este frumoasă, 

dar şi pufoasă.

Ea aleargă în zare

Să n-o mănânce câinele cel 
mare.

Este agilă, dar şi fragilă,

Mereu sare

Şi aterizează în picioare.

Numai la ea mă gândesc

Şi o îndrăgesc.

(Ariana Cârnaru) 26



Poezie de Pisică

Pisica este drăguţă,
Pisica este pufoasă, 
Pisica are gheruţe,
Pisica este frumoasă ! 
(Daria Anghel)

Pisica este frumoasă
Eu o primesc în casă.
Este micuţă
Şi foarte drăguţă.
(Ştefania Iova)

Pisica mea-i cea mai frumoasă
Bea lapte de dimineaţă. 
(Maria Iordache)

Pisicuţă mică, mică,
Vino-ncoace să-ţi dau mâncărică.
Dacă nu, te spun la mămică.
(Mario Borha)
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Pentru şoricei şi veveriţe

Şoricelul este mic,

Este chiar foarte pitic.

Mănâncă şi bea lactate

(adică lapte).

(Ştefania Iova)

Veveriţa Ghiţa

A deschis portiţa.

Dar acum e tristă tare

Şi se pune pe picioare

Să se ducă în pădure

Ca să caute alune.

(Alexandru Gheorghe)
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Pentru căţeluşi
Căţeluşul e frumos,

Toată ziua el aleargă.

Niciodată nu se opreşte,

Poate prinde şi vreun peşte.

Toată ziua stă pe lac

Şi-ar dori şi el un crab.

Când merge la vânătoare,

Doamne, să îl vezi cum sare !

(Antonie Todosia)
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Pentru căţeluşi

Căţeluş cu părul creţ

Vino-ncoace, nu mai sta

Că e soare, nu pleca !

Hai la joacă, este bine!

Hai aici, vino la mine !

Căţeluş cu părul creţ,

Hai la mine din coteţ!

Vreau să-ţi dau un osişor,

Pentru că eşti uimitor !

(Cristian Pricope)
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Pentru căţeluşi

Dintr-un colţ de pâine 

Am hrănit un câine.

Căţeaua era lihnită

Şi eu pe ea am hrănit-o.

Nici nu m-am aşteptat,

Dar a venit

Şi s-a trezit

Şi-apoi a fătat.

(Maria Cutina)
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Povestea neagră

- Bună, domnule Animal Ciudat !
- De ce eşti negru ?
- Îţi voi spune ce s-a întâmplat. Am 

vrut să fac baie într-un lac, dar o 
chestie neagră s-a pus pe mine. 
De-abia am reuşit să scap. Am 
fugit acasă să fac un duş rapid. 
Dar nu se mai dă jos de pe mine. 
Aşa am ajuns un iepure negru.

- Povestea a fost super !

(Radu Răcoreanu)
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Elemonstrul

Unde sunt ? Se pare că am 
aterizat pe o planetă ciudată.
- Hei ! Bună ! Cine eşti tu ?
- Eu sunt Robert.
- Bine ai venit în lumea noastră !
- Am o întrebare: eşti elefant sau 

monstru ?
- Eu sunt un elemonstru.
- Trebuie să plec. La revedere, 

elemonstrule !
- La revedere, Robert !

(Robert Ungureanu)
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