Invitatie la lectura
Prezenta culegere are menirea să-l cuprindă pe copil
în vraja lecturii, preţioase şi indispensabile în educarea
personalităţii.
Crîmpeiele selectate din comoara literară românească şi
universală, destinată copiilor, îi vor familiariza cu valorile
spirituale ale omenirii.
Sperăm că acest volum va contribui la formarea gustului
pentru frumos, bine şi adevăr, calităţi de care dau dovadă
personajele literare.
Dorim ca tînărul cititor să ﬁe vrăjit de bunătatea Sﬁntei
Vineri, de isteţimea lui Neghiniţă şi a Motanului încălţat,
de curajul Cocoşului, de dîrzenia Soldăţelului de plumb, de
hărnicia fetiţei care s-a întîlnit cu cele Douăsprezece luni.
Dorim ca cel care va deschide cartea să pătrundă în
universul miraculos al animalelor, să savureze priveliştile
şi aromele anotimpurilor, să soarbă din izvorul înţelepciunii
populare, să se avînte în călătorii fantastice împreună cu
baronul Munchausen, să se simtă un mic Robinson Crusoe, să
retrăiască imaginar aventurile lui Pinocchio şi ale lui Gulliver,
să se entuziasmeze împreună cu Micul Prinţ de frumuseţea
superbă a Trandaﬁrului, să-şi simtă inima plină de mîndrie
că-i are strămoşi pe Decebal, Traian, Ştefan cel Mare şi alţi
viteji bărbaţi ai neamului.
Notă: Textele au fost adaptate, în majoritatea cazurilor, la normele
gramaticale şi ortograﬁce ale limbii române contemporane.
Editura Epigraf
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PRIMELE MELE LECTURI
Versurile pe care le-au învăţat cei doi copilaşi
pentru ziua mamei lor
Elena Farago

Eu nu sînt destul de mare
Ca să pot să-nvăţ măcar,
De pe carte o urare,
Şi nu sînt destul de mare
Ca să-ţi dau un dar.
Dar îţi dau o sărutare,
Ici, pe obrăjor,
Şi pe mîna asta care
Mă-ngrijeşte-n ﬁecare
Zi, cu-atîta dor!
Zile lungi şi voie bună
Îţi doresc eu mult,
Şi mă rog de ﬂori să-ţi spună
Să mă ierţi, mămică bună,
Că nu ştiu mai mult!
Cititori silitori
Vasile Romanciuc

Am un frăţior mai mare,
E de-acum şcolar,
Dar citesc şi eu cu dînsul
Din abecedar.
Ce ar face fără mine
Frăţiorul meu?
Ar citi el, dar, desigur,
Ar citi mai greu.
Iar în doi – abia începem,
C-am şi terminat!
Fratele – ce-i scris citeşte,
Eu – ce-i desenat...
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Ploaia
Spiridon Vangheli

Ştii de ce plouă? De aceea că Pămîntul e negru. El roagă Ploaia
să-l spele. Ploaia coboară din cer, îl spală şi Pămîntul se face verde.
Mîinile
Spiridon Vangheli

Am două mîini şi-s cu mine întotdeauna. Cînd le este frig lor, şi
mie mi-e frig. Dacă se înghimpă ele, şi pe mine mă doare. Ele mă
spală pe faţă, eu le spăl pe dînsele. Mîinile mă îmbracă în hăinuţe,
eu le îmbrac în mănuşi.
Somnoroase păsărele
Mihai Eminescu

Somnoroase păsărele
Pe la cuiburi se adună,
Se ascund în rămurele –
Noapte bună!
Doar izvoarele suspină,
Pe cînd codrul negru tace;
Dorm şi ﬂorile-n grădină –
Dormi în pace!
Trece lebăda pe ape
Între trestii să se culce –
Fie-ţi îngerii aproape,
Somnul dulce!
Peste-a nopţii feerie
Se ridică mîndra lună,
Totu-i vis şi armonie –
Noapte bună!
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Doi iezi

Cîntec de dimineaţă
pentru Martinel

Vasile Romanciuc

Dumitru Matcovschi

Un ieduţ umbla la şcoală –
Era harnic, silitor,
Şi, nu-ncape îndoială,
Era foarte-ascultător.

Vai, vai, vai,
că o furnică
l-a muşcat
pe Martinică!
Iar un ﬂutur
de pe-o ﬂoare
l-a suﬂat în ochi
cu soare.
Iar o viespe
mai vicleană
l-a-nţepat
într-o sprînceană.
Iar o vrabie
bătrînă
pîinea i-a luat
din mînă.
Iar un negru
pui de streche
l-a surzit
de o ureche.
Iar un calul-popii
mare
i-a sărit
drept în spinare.
Iar un melc
ascuns în iarbă
l-a împuns
cu cornu-n barbă.
Vai, vai, vai,
că-i mititel
Martinel.
Dar creşte el!

Îi plăcea grozav cititul,
Orice text necunoscut
Îi părea un pîlc de iarbă,
Care trebuie păscut.
Matematica, nici vorbă,
Pe ieduţ nu-l speria:
Cît fac unu şi cu unu
Pe corniţe socotea.
Sta c-un băieţel în bancă –
Iedul cumincior, micuţ,
Iar băiatul, dimpotrivă,
Zbînţuit ca un ieduţ.
Şi era cam leneş piciul,
Ah! cu chiu-cu vai citea,
Exerciţiile toate
De la ied le copia.
Şi i-au botezat în clasă,
Iată-aşa, într-un moment:
„Iedul care trage chiulul
Şi ieduţul eminent”.
Un ied harnic şi-un ied leneş...
Ia să-mi spuneţi drept, băieţi,
Dar să nu ne-audă nimeni:
Voi ce fel de iezi sînteţi?
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La balcon
Nicolae Esinencu

Ionel iese la balcon, se uită în jos, îl vede pe tata mititel-mititel
şi se miră: de ce tata îi zice lui că-i mititel?!
Sobişoarele
Nicolae Esinencu

Mama i-a cusut lui Tache două buzunare. Buzunare, dar Tache
le zice sobişoare!
Iese afară. Îi pişcă gerul mîinile. Le vîră în sobişoare. Îi cald...
Iar gerul umblă în jurul lui şi tremură de frig.
Hoţul
Nicolae Esinencu

Gardul bunicăi e din nuiele subţirele, să nu treacă nimeni prin ele.
Dar vîntul hazliu găseşte el o crăpătură mică-mică printre nuiele
şi vîră capul. Se uită în stînga, în dreapta şi, cînd vede că bunicuţa
se porăieşte pe la cuptoraş, face ţîşti în livadă. Şi se apucă de crengi,
se dă huţa, şi tot scutură la mere, scutură, pînă cînd îl aude bunicuţa
şi porneşte într-acolo.
Vîntul, cînd o vede, face ţîşti înapoi, în drum – şi nu-i.
– Măi, cine umblă prin grădină?! se miră bunicuţa. – Iară se vîră
băieţii ceia la mere! zice ea şi se apucă să lege portiţa mai bine.
Balada viţei de vie
Nicolae Esinencu

Viţa de vie a auzit că Lenuţei tare îi plac strugurii, dar îi mică
Lenuţa şi încă nu se poate duce în deal la vie. Şi s-a pornit atunci
viţa la ea.
S-a tîrît pe sub pămînt, pe sub pămînt, pe sub pămînt, pe sub
pămînt şi, cînd a ajuns în faţa casei Lenuţei, s-a ridicat sus-sus şi
s-a apucat de streaşină.
Vrea Lenuţa să mănînce o bobiţă de poamă, întinde mîna prin
geam şi ... hop în gură!
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Vara

Noapte de iarnă

Grigore Vieru

Vasile Romanciuc

Astăzi ziua-ntreagă
A tot nins şi-a nins.
Parcă mai aproape
Casele s-au strîns.

Copt e bobul grîului:
Poama vrăbiuţelor!
Dulce ﬂoarea teiului:
Grîul albinuţelor!

A-ngheţat de-acuma
Lacul cel verzui –
Luna patinează
Pe oglinda lui.

Primăvara
Vasile Alecsandri

Vară, vară,
Primăvară!
Primăvară, mama noastră,
Ia zăpada de pe coastă,
Să răsară ﬂoricele,
Tămîioare, viorele,
Să culeg eu chiricele
Şi să dau măicuţii mele!

Dealul singuratic,
Deşteptat de ger,
Numără în şoaptă
Stelele din cer.
Iară pomii poartă
Albul iernii strai
Şi visează dulce
Florile de mai...

Toamna
Demostene Botez

Cîntec

Toţi acei ce-ntreaga vară
Au lucrat din zori în seară,
Toamna, au roade bogate,
Au şi fructe, şi bucate.
Mere, pere în panere,
Prune bune şi alune,
Şi gutui amărui,
Cu puf galben ca de pui.
Şi tot felul de legume,
De nu le mai ştii pe nume.

Ştefan Octavian Iosif

Nu mai sînt pe luncă ﬂori,
Văile-s deşarte,
Ţipă cîrduri de cocori
Pribegind departe!
Şi văzduhul s-a-norat,
Ninge sus la munte!
Trec pe vale, la iernat,
Turmele mărunte...
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Rîndunică-rîndunea

Nouraşul

Grigore Vieru

Leo Butnaru

– Rîndunică-rîndunea,
Cum clădeşti căsuţa ta?!

O maşină stropitoare
Face ploaie prin oraş:
În cisterna ei, se pare,
Stă ascuns un nouraş.

– Tipa-tipa
Cu aripa,
Cioc-boc
Cu micul cioc!

Vine ploaia
George Coşbuc

Ursul

Vine ploaia, bine-mi pare!
În grădină am o ﬂoare,
Ploaia o va creşte mare,
Vine ploaia, bine-mi pare!

Grigore Vieru

Ursul prin pădure umblă,
Ursuleţul stă la umbră
Şi bea apă din ulcior:
– Ce căldură! Mor-mor-mor!

Vine ploaia, bine face!
Spicul plin acum se coace,
Spicului răcoare-i place,
Vine ploaia, bine face!

Cîntecul puişorului de melc
Grigore Vieru

S-a stins soarele cel bun,
Eu mă culc, poveşti îmi spun.
Dar nici una nu-i frumoasă…
Greu e singurel în casă!

Ploaia
Grigore Vieru

Vine ploaia peste lunci
Cu picioare-albastre, lungi!
Ploaia gîdilă pe spic,
Spicul rîde, pic-pic-pic!

Cîntec de leagăn
Ştefan Octavian Iosif

Hai odor, hai păsărică,
Dormi, o, dormi fără de frică.
Să te-alinte
Moş-Cuminte
Şi să-ţi cînte-ncetinel
Mugur, mugur, mugurel.

Iată ca pe ţîrîieci,
Prind în palmă stropii reci:
Ploaie, tu de unde ştii
Să creşti pîine în cîmpii?!
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Paznicul
Titus Ştirbu

Floare albă
În livadă –
Pomii par
Ca de zăpadă.
Toate-albinele
Lucrează,
Numai una
Stă de pază.
Cine rupe
O crenguţă,
Ea-l înhaţă
De mînuţă.
Moş-Andruşca
Otilia Cazimir

Moş-Andruşca, iepuraş,
A pornit-o spre oraş,
Cu chitara la spinare,
Ca să facă o cîntare.
Dar vulpoiul vînător
Stă cu puşca la picior,
Uite-l că ridică puşca
Şi-l împuşcă pe Andruşca.
Pif-paf! Măi puşcaş,
Unde-i bietul iepuraş?
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Ghicitori
Nu-i ﬁerar, dar cleşte are.
(Racul)

Cine sub apă
Nicicînd nu se-neacă?
(Peştele)
Este-o copiliţă
Cu nouă rochiţe;
Cînd o dezbrăcăm,
Din ochi lăcrimăm.

Doi fraţi trăiesc peste drum
Şi nu se văd nicicînd.
(Ochii)
(Vîntul)

Cimilică, cimilea,
Ghiciţi ghicitoarea mea:
N-am culoare, nici miros,
Dar la toţi sînt de folos.

Moale şi rotată,
În cuptor aruncată,
Pe masă aşezată,
Zece îi dau roată.
(Pîinea)

(Zăpada)
Cine trece pe la poartă
Şi cîinii la el nu latră?

(Picioarele)

(Ceapa)
Albă plapumă şi moale
S-a întins pe deal, pe vale,
Iar cînd vine primăvara,
Se topeşte plăpumioara.

Am doi căluşei,
Cutreier ţara cu ei.

Primăvara te înveseleşte,
Vara te umbreşte,
Toamna te hrăneşte,
Iarna te-ncălzeşte,
Poftim de ghiceşte.

(Aerul)
Nu-i copac,
Dar are frunze;
Nu-i cămaşă,
Da-i cusută;
Nu-i om,
Dar povesteşte.

(Cartea)

(Pisica)
Mititică, sprintenică
Şi cu blana frumuşică.

(Pomul)

Şi vara, şi iarna toarce,
Dar prosop nu face.

(Veveriţa)
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Are urechi, dar nu aude.

Ghici...

(Acul)

Grigore Vieru

Cine a-nﬂorat fereastra
Cu argint în noaptea asta?

Are coarne cumincioare
Şi copite liniştite.
Ce mănîncă? Iarbă-adîncă!
Ce ne-aduce? Lapte dulce!

(Gerul)

(Vaca)

Ce creşte cu vîrful în jos?
Tudor Arghezi

(Ţurţurul)

Dumnealui, cînd întrebam,
Răspundea că-l cheamă Ham.
(Sania)

(Căţelul)

Cine iarna aleargă,
Vara se odihneşte?

Ele nu dau nici o hrană
Oamenilor de pomană.
Însă iazul fără ele
E ca noaptea fără stele.

Am patru surori:
Una-i uscată,
Alta-i înﬂorată,
Una înverzeşte,
Alta rodeşte.

(Broaştele)

(Anotimpurile)

Otilia Cazimir

Din grădina lui Mihai,
De sub tufe de urzici,
A ieşit un ghem de scai
Ca să caute furnici:
Uite-l colo, uite-l ici…
Zi-i pe nume, cine-i?
Ghici!

Sînt două surori
În două culori.
Una te hrăneşte,
Alta te odihneşte.
(Ziua şi noaptea)

(Ariciul)

Paşte iarbă şi-are lînă,
O găseşti iarna la stînă.

Merge, merge – greu ajunge!
Are coarne – dar nu-mpunge.
E ghebos
Şi fricos,
Iar cînd iese la plimbare,
Îşi ia casa de-a spinare.
Cine-i oare?

(Oaia)
E roşcată şi codată
Şi din ﬁre cam şireată,
Umblă noaptea prin grădini,
Fură raţe şi găini.

(Melcul)

(Vulpea)
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Vitalie Filip

În cămară şed de-o vreme
Faţă-n faţă două gheme;
Cînd cel mare se ridică,
Micul fuge – vai de el!
Ghemul mare-i o pisică,
Ghemul mic – un …
(Şoricel)
Soarele cît e de soare
Chiar şi el o soră are –
El se duce să se culce,
Ea-i veghează somnul dulce.
Poţi să spui mai totdeauna:
Sora soarelui e …
(Luna)
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