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Poezii despre Mama

De ziua Mamei
Vezi, mămica mea cea bună,
Tare mult aş vrea să-ţi scriu
Dar sunt mică şi nu ştiu...
Pentru mine, blândul soare
Îţi trimite o scrisoare,
Căci pe foaia de caiet,
Uite-a coborât încet,
Cu miez galben şi fierbinte.
Ştiu să desenez cuvinte
Fără să mă iscălesc...
Soare-nseamnă “Te iubesc.”

Mama
de Nina Casian
M-a crescut mama în poală
Din leagăn şi pân’ la şcoală.
Zile-ntregi şi nopţi la rândul
Mi-a vegheat somnul şi gândul.
Să spun mama, să zâmbesc,
M-a învăţat apoi, prin casă
Primii paşi până la masă.
M-a învăţat ca să nu mint,
M-a învăţat să nu m-alint.
Să nu ştiu ce este frica,
Toate m-a-nvăţat mămica.
Mamă bună, mamă dragă,
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Te-aş iubi o viaţă-ntreagă.
Pentru tot ce ai făcut,
Pentu că tu m-ai crescut.

Mama
de Geroge Cosbuc
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-amestecand
Prin colţuri de odaie.
Cu tine două 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,
Tu taci ş-asculţi povestea ei
Şi stai îngândurată.
Şi firul tău se rupe des,
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Căci gânduri te framantă.
Spui şoapte fără de-nţeles,
Şi ochii tăi stau ţintă.
Scapi fusul jos; nimic nu zici
Când fusul se desfiră...
Te uiţi la el şi nu-l ridici,
Şi fetele se miră.
...O, nu! Nu-i drept să te-ndoieşti!
La geam tu sari deodataă
Prin noapte-afara lung priveşti" -Ce vezi?I 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, neridicând
De jos a ta privire:
" -Eu simt că voi muri-n curând,
Că nu-mi mai sunt în fire...
Mai ştiu şi eu la ce gândeam?
Aveţi şi voi un frate...
Mi s-a părut c-aud la geam
Cu degetul cum bate.
Dar n-a fost el!... Să-l vad venind,
Aş mai trăi o viaţă.
E dus, şi voi muri dorind
Să-l văd o dată-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,
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Şi noaptea e târzie;
Copilele ţi s-au culcatTu, inimă pustie,
Stai tot la vatră-ncet plângând:
E dus şi nu mai vine!
S-adormi târziu cu mine-n gând
Ca să visezi de mine!

Mama
de Nicolae Labis
N-am mai trecut de mult prin sat, şi-mi spune,
Un om ce de pe-acasă a venit
Cum c-a-nflorit la noi mălinul
Şi c-ai albit, mămucă, ai albit.
Alt om mi-a spus c-ai stat la pat bolnavă.
Eu nu ştiu cum să cred atâtea veşti,
Când din scrisori eu văd precum matale
Din zi în zi mereu întinereşti.
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Poezii de Paşte
Iepuraşul de Paşte
Cu sfială-n ochi şi-n paşi,
A sosit un iepuraş
Îmbrăcat în haină nouă
Şi în braţe-un coş cu ouă.
Câte unul încetişor
Le aşează binişor,
Printre firele de iarbă,
Dar încet, să nu se spargă.

Vine iepuraşul
Iepurică-iepurel
Stă tot anul cuminţel.
Vine doar în primăvară,
În gradină, de cu seară.
Căci, vezi bine, el cunoaşte
Când e vremea pentru Paşte!
Şi atunci, de dimineaţă,
După ce te speli pe faţă,
Tu să cauţi în gradină,
Pe sub tufe de sulfină,
Ouă roşii, bombonele,
Ciocolată, acadele.
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De Paşti
Bucuraţi-vă de sărbătoare ,
În această zi cu soare ,
Domnul Sfânt să va-nsoţească ,
Împărţiţi ouă şi pască ,
Din inimă în cor cântaţi
Şi lui Hristos vă închinaţi .
El falnic iese din mormânt
Iar noi îl aşteptăm cântând .
"Hristos a înviat "!
Adevărat a înviat"!

În ziua de Paşti
Toţi copiii azi se îmbracă
Cu ce au ei mai frumos
Şi părinţi lor le cântă
Învierea lui Hristos.
Şi la masă ciocnesc astăzi ,
Toţi copiii cei cuminţi,
Ouă roşii şi pestriţe,
Cu iubiţii lor părinţi.
Toţi copiii azi sunt darnici,
Căci ei ştiu că lui Cristos,
Îi sunt dragi numai copiii
Cei cu sufletul milos.
Şi copiii buni la suflet ,
Azi cu bucurie dau.
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Paştile în sat
de R. Niger
Azi în sat,
Parcă-i ziua mai frumoasă
Şi şoseaua-i mai voioasă.
Am plecat acum cu toţii,
Şi bunicul şi nepoţii,
La altar, la închinat!
Bucuroşi
Ne-am întors, apoi, acasă,
Şi ne-am aşezat la masă.
Apoi mult ne-am veselit
Şi la masă am ciocnit
Ouă roşii!

Iepuraşul
Lungi urechi, codiţă mică,
Un năsuc, botic, mustăţi,
Ţopăie ziua întreagă
Şi e tare şugubăţ.
Are o blăniţă moale,
Şi e tare frumuşel.
O dată pe an el vine
Cu desaga după el.
Şi aduce-n tolba sa,
La copiii cuminţei,
Dulciuri multe, fructe, jocuri
Şi tot ce îşi doresc ei.
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Nici de ouă el nu uită
Şi, de cum soseşte-n tindă,
Lasă câte-un ouşor,
Să ciocnească toţi de zor.
Aţi ghicit cine o fi?
Iată, de nu veţi ghici,
Răspunsul vi-l dau pe loc:
Este iepuraşul ŢOP !

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-antrebat
-Ce vă este frăţioare
Ce vă doare?
Nu vă ninge
Nu vă ploua
Staţi gătite-n haină nouă
Parcă, Dumnezeu mă ierte
N-aţi fi ouă"...
"-Suntem fierte"!
Zise-un ou rotund şi frez
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"
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-"Ce ruşine! Ce dezastru!
Preferam să fiu omletă"
-"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"!

Învierea
de Mihai Eminescu
Prin ziduri înnegrite, prin izul umezelii,
Al morţii rece spirit se strecura-n tăcere;
Un singur glas îngână cuvintele de miere,
Închise în tratajul străvechii evanghelii.
C-un muc în mâini moşneagul cu barba ca zapada,
Din cărţi cu file unse norodul îl învaţă,
Că moartea e în lupta cu vecinica viaţă,
Că de trei zile-nvinge, cumplit muncindu-şi prada.
O muzică adâncă şi plină de blândeţe
Pătrunde tânguioasă puternicile bolţi:
"Pieirea, Doamne sfinte, căzu în orice colţ,
Înveninând pre însuşi izvorul de vieţe,
Nimica înainte-ţi e omul ca un fulg,
Ş-acest nimic îţi cere o rază mângâioasă,
În pâlcuri sunătoare de plânsete duioase
A noastre rugi, Părinte, organelor se smulg."
Apoi din nou tăcere, cutremur şi sfială
Şi negrul întuneric se sperie de şoapte...
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Douăsprezece pasuri răsună... miez de noapte...
Deodată-n negre ziduri lumina da năvală.
Un clocot lung de glasuri vui de bucurie...
Colo-n altar se uită şi preoţi şi popor,
Cum din mormânt răsare Christos învingător,
Iar inimile toate s-unesc în armonie:
"Cântări şi laude-nălţăm
Noi, Ţie unuia,
Primindu-l cu psalme şi ramuri,
Plecaţi-vă neamuri,
Cântând Aleluia!
Christos a înviat din morţi,
Cu cetele sfinte,
Cu moartea pre moarte călcând-o,
Lumina ducând-o
Celor din morminte"!
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Poezii de 8 Martie

Poezie de ziua mamei: 8 Martie
E ziua mamei mele
Şi totu-i plin de flori
Îi simt aici prezenţa
Ca de atâtea ori .
Suavă ca un ghiocel
Obrajii de lalea
Parfumul ei de trandafir
Aşa e mama mea .
Te iubesc măicuţa mea
Pentru tot ce-mi dăruieşti
Te iubesc măicuţa mea
Aşa cum esti .
Aş vrea să-i dau o floare
Să semene cu ea
Dar nici-o floare-n lume
Nu e ca mama mea.
Poezie de ziua mamei: 8 Martie
Ultima ninsoare-a prins să cearnă
Fulgul moale-a sărutat tăpsanul,
Mamă, când nici nu-mplinisem anul
Tu mi-ai arătat întâia iarnă.
Mi-ai purtat mânuţa peste nea
Ca să simt că-i moale ş e bună
Ş-ai privit cu mine, împreună
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Turturii ca un tăiş de stea.
Toate anotimpurile-apoi
Rând pe rând le-ai colindat cu mine
Ca să-nvăţ mai iute şi mai bine
Mândrele privelişti de la noi,
Şi-n căsuţa minţii să încapă
Bogăţia atâtor înţelesuri,
Câte sălcii se răsfrâng în ape,
Câte spice se îndoaie în şesuri.
Tu, întâia mea învăţătoare
Cu poveţe drepte calea-mi semeni
Şi mă-ndemni spre dragostea de oameni
Ca spre cel mai drept dintre izvoare.
Aş dori să te iubesc mereu,
Să-ţi mângâi cu mâna mea cea mică
Bluza mirosind a levănţică,
Mamă, când mă strângi la pieptul tău.
Ultima ninsoare-ncarcă merii
Dar curând ce plini vor fi de floare!
Martie mămico, sărbătoare!
Sărbătoarea ta şi-a primăverii!

Ghiocel
Firicel, ghiocel
Fruntea ţi-o ridică
Tu n-asculţi stropii mulţi
Cum din streşini pică
Tu n-asculţi stropii mulţi
Cum din streşini pică .
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Stropul mic, pic cu pic
A topit ninsoarea
Cătinel, ghiocel
Îşi înalţă floarea
Cătinel, ghiocel
Îşi înalţă floarea .
Ghiocel, clopoţel
Chiar de-i nea afară
Tu ne porţi, pe la porţi
Zvon de primavară .
Tu ne porţi, pe la porţi
Zvon de primavară.
Ghicocelul
Înflorita-i ghiocel,
Tu gingaş şi mititel
Cu petale albe mici
Cu codiţa lungă verde
Ca un clopoţel cu coada lungă .
O floare de primavară tu eşti ,
O floare gingaşă şi mititică
O floare deosebită şi alintată
Ca tine nimeni nu e alta,
Aşa ca tine nu este alta.
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Poezii de primavară

Primăvara
Vine primăvara !
Ghioceii înfloresc .
Deasupra bălţii adânci
Fazanii se-ncălzesc .
Vine primavara !
Soarele răsare .
Pe crengile copacilor
Vezi păsări călătoare .
În aer rândunica
Cu voioşie zboară
Iar greieraşii veseli
Pe noi ne înconjoară !

Primăvara
Astăzi omul de zapadă ,
Are fruntea-ngândurată .
Ca o rază aurie
I-a ciupit din pălărie ,
Şi la câţiva paşi de el ,
S-a trezit un ghiocel .
Cu săpun mă spăl
Şi cu apă rece ...
Ne-ndurat clăbucul
Printre gene trece .
Dar, de acolo somnul
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Iute o să plece !
Căci dacă mă spăl
Sunt vioi cât zece...
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Poezii de sărbători

Uite, vine Moş Crăciun
de Otilia Cazimir
Prin nămeţi, în fapt de seară,
A plecat către oraş
Moş Crăciun c-un iepuraş
Înhămat la sănioară.
Drumurile-s troienite,
Noaptea vine, gerul creşte…
Cu urechile ciulite
Iepuraşul se grăbeşte.
Uite-o casă colo-n vale,
Cu ferestre luminate.
Moşul s-a oprit din cale,
Cu toiagu-n poartă bate:
-Bună seara, bună seara!
Iacă, vin cu sănioara
Şi cu daruri proaspete.
Bucuroşi de oaspete?
-Bucuroşi, bucuroşi,
Strigă glasuri de copii.
Moşule, de unde vii?
-Iaca, vin din moşi-strămoşi,
Încărcat cu jucării!
Noapte rece şi albastră
Ies copiii la fereastră,
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Să se uite cum coboară,
Prin troianul uriaş,
Moş Crăciun c-un iepuraş
Înhămat la sănioară.

Moş Crăciun
de Nichifor Crainic
Moş cu barba de zăpadă,
Fără daruri, moş sărman,
Tinereţea ta gramadă
N- o s- o vadă
Nici ăst' an.
Torc păianjenii sub grindă,
Ţara-i fără de băieţi, Nu-ţi mai vin cu ceata- n tindă
O colindă
Să-i înveţi.
De cu seara- naripaţii
Îngeri nu mai cântă prin
Singuraticele spaţii
Şi-aşteptaţiii
Nu mai vin.
Plânge biata gospodină,
Braţele în gol se- ntind,
Nu e ceara de-o lumină,
Nici faina
De-un colind.
Tu, cel vesel de-altă dată
Strângi pustiul ăstui an
La colinda- ndatinată
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Fără ceată,
Moş sărman.
Gârbov pribegeşti prin sate,
Te strecori pe la oraş,
Gemi pe ziduri de cetate
Darămite
De vrăjmaş.
Cu tropare şi podoabe
Faci popas într- un cătun,
Zgribulit la gura sobii
Plângi ca robii,
Moş Crăciun.
Plângi încet! Stă la ulucă
Paznicul sub coif de fier
Si e- n stare, Moş-Nălucă
Să te ducă
Prizonier!

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
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Văd şi spun, iar moşul are
Colo- 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 Moşul,
Că-i şiret el, lucru mare.
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