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Poezii şi povestiri pentru copii
Lecţia I
ALFABET DE PRIMĂVARĂ

A,Ă!

( Marin Sorescu )
C~ND RĂSARE GHIOCELUL

(~ , Ă , A)

+I-N POIANĂ - APARE MIELUL

(A , Ă , ~ )

BL~ND, SUG~ND LA DOUĂ OI

(~ , A , Ă)

PRIMĂVARA E ÎN TOI.

(A , Ă, ~ )

O - I, OI.

O-I, OI.

I…, Î…,
PUIUL
( Grigore Vieru )
– CE AI PUIU’? NU VREI MEI?

I

– M-AM PIERDUT DE FRA|II MEI.
– CUM ARATĂ ? – TOT GĂLBUI.
– CUM ÎI CHEAMĂ? – PUI - PUI - PUI!

Î – I , ÎI

(”””””””MEI”””””””””AI MEI ”””””””)

Lec\ia a II-a

…..|… +

ALBINU|A

|

( Grigore Vieru )
ZUM - ZUM - ZUM,
E+TI MEREU PE DRUM,

+

+I MEREU PRIN FLORICELE,... ………+I
TU CULEGI MIERE DIN ELE.
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ZUM - ZUM - ZUM,
E+TI MEREU PE DRUM,

+

NE DAI +I NOUĂ DIN EA ,

+I

DRAGĂ ALBINU|A MEA.

|

URSULE|UL
( Grigore Vieru )
MARTINEL PRIMI ÎN DAR

Î

UN FRUMOS ABECEDAR.
«ÎNVA|Ă DE MITITEL

Î,|

+I-|I VA FI MAI U+UREL !»

+ , | , + i - ţi

URSULE|UL SE SILI

|

SĂ - L ÎNVE|E ÎNTR-O ZI.

Î

TATĂL ZISE : MAI ÎNCET,

Î | I , Î|I

TE MAI JOACĂ PRIN FĂGET.
E DESTUL, A+ SOCOTI ,

+

C~TE – O LITERĂ PE ZI.
+TII ZICALA CU RĂBDAREA?

+++!

«CU RĂBDAREA TRECI +I MAREA»

+I

Lecţia a III-a
Literele mici
M~|A ARE MOTĂNEI

( Marin Sorescu )
Mâţa are mot[nei …………………..âă…
,
+i ar prinde porumbei pentru ei.
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– Porumbeii-s pentru pace,
Mâ\[, ia las[-i ]n pace!
Ei oricum zboar[ prea sus,
Nu-i po\i prinde: Uite-i, nu-s.
Na, ia lapte de doi lei,
Ca s[ dai la mot[nei !

Jalea Corbului
( Marin Sorescu )
Eu sunt corbul negru corb.
Stau pe-o ramur[ de sorb.
M-am retras cu a mea soaţ[………….ţ
În t[cerea p[durea\[.
De v[zut sunt tot mai rar
Ca =i dropia dispar.
Ne-au v`nat cu flintele
+i cu-ng[ş[mintele…………………….ş
Ascu\ind securile,
Ne-au t[iat p[durile.
Tu poţi să zici
rrr… RRR …trrr ! ?
Rică nu ştia să zică:
Rac, răţuşcă , rândunică
Dar acum Rică e mare,
Şi el poate ca să zică:
Rac, răţuşcă, rândunică…
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Lecţia a IV-a

Ce …ce C i….ci
Prima poezie a lui Bubu\u.
Fr[\iorul lui mai mare, de patru ani, vr`nd s[-i spun[ „bebelu\u” i-a zis
«Bubu\u» şi aşa îl numeau toţi din familie.
Bubu\u este un copil de doi ani, care nu vrea s[ vorbeasc[. În\elege tot ce
]i spui, face tot ce ]i ceri. Dar nu-\i r[spunde la nici o ]ntrebare cu vorbe,
m[car cu da sau nu, de=i dă din cap, arătând c[ ]nţelege totul.
P[rin\ii erau ]ngrijora\i, c[ nu spunea ca al\i copii, la anii lui, m[car: mama, ta-ta … Dar bunicul ]i lini=tea: «las
ă c[ vorbe=te el, nu vede\i cum m[
roag[ s[-l dau u\a?
Bubu\u, cum ]l vedea pe bunicul, st[nd ]n fotoliul s[u preferat, se =i suia
cu picioru=ele pe v`rful papucilor bunicului, a=ezat ]n fotoliu ; ]l apuca str`ns
de degetul ar[tator =i ]ncepea s[ r`d[. Bunicul =tia: vrea u\a; dar niciodat[ nu
insista: spune u\a! spune u\a!...
Bunicul ]=i ridica, din genunchi, picioarele de pe podea, apoi revenea …
Sus-jos, sus-jos =i ]i c`nta caden\at: «U-\a, u-\a / Cu c[-ru-\a / P`n’ la ba-ba
/ M[-ri-u-\a!» … +i - din c`nd ]n c`nd: «\in-te bine, s[ nu cazi!». El str`ngea
mai tare ar[t[torul bunicului =i prindea curaj...
P[rin\ii, s[ mai protejeze picioarele bunicului, i-au cump[rat copilului un
cal de lemn, cu =ea, fixat pe ni=te t[lpigi curbate ca de balansor. Calul \inea ]n
gur[, un fel de m`ner de care trebuia sa se \in[ copilul cu m`inile, aşezat pe
=ea. Bubu\u se balansa fericit, dar bunicul era =i mai fericit…
C`teva zile mai t`rziu, p[rin\ii se ]ntorc ]mpreun[ de la serviciu. U=a de la
buc[tarie era deschis[ ; bunicul sp[la ni=te fructe. Mama ]ntreab[ ]ngrijorat[ :
- Unde-i Bubu\u ?
- Pe cal, ]n sufragerie, r[spunse bunicul lini=tit … Intra
\i la el tiptil, s[-l
vede\i cum mai c[l[re=te c[lu\u’.
U=a era ]ntredeschis[.… Se auzea o voce ca de clopo\el, care spunea o
poezie : «U-\a, u-\a / Cu c[-lu-\u /, Nu c[-dea / Bu-bu-\u !»
- Vorbe=te copilul ?! Vorbe=te copilul !... =opteau ferici\i p[rin\ii…
Nu le venea sa cread[. Bubu\u se balansa c[lare pe c[lu\, spun`nd caden\at
o poezie.
A =i f[cut o poezie! - zise bunicul.
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Ce…ci
Veveri\a pe alee
Veveri\a pe alee
Mai ia aer. N-o d[ steie
Ea ]nchis[-n casa ei
C`nd e aer pe alei.
Pe copaci, ]n sus, =i-n jos,
Ea se plimb[ tacticos.
Merge de-a mai mare dragul
Prin ar\ari, pe-aleea fagul.
Coaja neted[ ]i place
«Ai lucrat bine, copace!
Sau ce e=ti tu, cop[cel,
Stejar, paltin, p[ducel?
La plimbare bat recordul.
Mu=chi , licheni, mi-arat[ nordul.
Merge - fuge
Merge-merge
Melcul cel încet.
Fuge-fuge
Vântul prin făget.

Ghe, ghi

Merge-merge
Băieţelul mic.
Fuge-fuge
Baiatul voinic.

Che chi,

GHIOCELUL

CÂNTEC
de Şt. O Iosif

de Grigore Vieru
A ieşit un ghiocel,

Ghiocel ce-mi ieşi în cale

Nimeni nu ştie de el.

Cu plăpânde foi!

Stă în pâclă tremurând:

E ger, vântul suflă tare,

Singurel sunt pe pământ!

nit la noi?Ce-ai ve
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Pâcla în amurg s-a dus

Pete albe de zăpadă

Şi ies stelele de sus,

Stau în prejma ta,

Bucurând pe ghiocel:

Poate mâine o să cadă

Uite, nu sunt singurel!

Iarna şi mai grea
- Las’ă vina vântul, gerul,

ANGHELINA TOARCE

Bată cât de mult
Mi-a trimis o rază cerul,

Anghelina lână toarce

Eu de cer ascult.

Şi din fire gheme face
Dar mâţu cu ghiarele

Mâine fi-va nor? Ce-mi pasă?

Ii incurcă ghemele.

Mâine ce va fi.
Astăzi lumea e frumoasă -

Vine Nichi cu varguţa

Azi voi înflori.

Ca sa bată pisicuţa.
Mâţu zice: stai te rog,
Că fac ghemele le loc!

Ghiocel, ce mult te-asemeni
Sufletului meu!
Ne-a făcut, pesemne, gemeni
Unul, Dumnezeu.

ÎN PĂDURE
Mult îmi place în pădure
Când culegem fragi şi mure
Dar şi la plimbare-s tare…,
Nu mi-e frică, doar sunt mare.
„La plimbare, bat recordul,
Mu=chi , licheni, mi-arat[ nordul…
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Răspunsuri ale copiilor…
- De ce circulă sangele în corp?
- Sângele umblă prin corp, ca să îi prindă pe microbi şi să-i înece.
(copil de 6 ani).
- La ce folosesc sprâncenele?
- Sprâncenele folosesc ca să ţină fruntea sus, să nu-i vină pe ochi.
(copil de 6 ani)
- De ce ne spălăm cu săpun?
- Noi ne spălăm cu apă şi săpun, ca să dăm săpun în ochi la microbi.
(copil de 5 ani)
- Ce sunt amprentele?
- Amprentele sunt când punem mâna pe o clanţă şi rămân
degetele acolo şi le găseşte poliţia.
(copil de 8 ani)
- Ce este sufletul?
.- Suflet e când îţi pune mama prăjituri pe farfurie şi îi laşi şi lu ăla mic.
(copil de 8 ani)
Sufletul are o forma de inimă. (copil de 8 ani)
- Ce este tristeţea?
- Tristeţe înseamnă când un om vine la altul şi bea mult.
(copil de 7 ani)
- Ce înseamnă cuvântul modern ?
- Modern e când vezi ceva frumos şi e scump şi n-ai bani.
(copil de 7 ani)
- Ce este timpul?
- Timpul este o vreme care trece tot timpul.
(copil de 5 ani)
- Ce este un secret?
- Secretul este atunci când nu trebuie să ştie poliţia.
(copil de 6 ani)
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- Ce este zâbetul?
- A zâmbi înseamnă să râzi parcă în gândul tău.
(copil de 8 ani)
A zâmbi este când nişte oameni râd cu gura
închisă, ca să nu deranjeze oamenii de la bloc.
(copil de 7ani)
- Ce este igiena?
- Igiena este când vin musafiri şi văd ce curat e în casă.
(copil de 7 ani)
De ce îşi fac oamenii cadouri?
Oamenii îşi fac cadouri, ca să nu fie nesimţiţi.
(copil de 7 ani)
- De ce găina nu zboară pe sus, ca celelalte păsări?
- Găina nu zboară pe sus ca celelalte păsari, pentru că-i e frică să nu scape
oul, când îi vine să-l facă.
(copil de 10 ani)
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Poezii pentru copiii mai măricei
şi nu numai pentru ei…
Mihai Eminescu

SOMNOROASE PĂSĂRELE

Somnoroase păsărele
Pe la cuiburi se adună,
Se ascund în rămurele Noapte bună!
Doar izvoarele suspină,
Pe cand codrul negru tace;
Dorm si florile-n gradină Dormi în pace!
Trece lebada pe ape
Intre trestii sa se culce Fie-ţi îngerii aproape,
Somnul dulce!
Peste-a nopţii feerie
Se ridică mândra lună,
Totu-i vis si armonie Noapte bună!

Marin Sorescu
FE|I-FRUMO+I FAC FE|E-FE|E
Fe\i-Frumo=i fac fe\e-fe\e
-N fa\a fetelor frumoase,
F[r’ca nimeni sa-i ]nve\e
Câte fete, câte fe\e.
Câte fete, câte fi\e,
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Ce cosi\e, ce cosi\e !
Fe\i-Frumo=i descalec[,
Mâna cer, ]ncalec[…
Plini sunt norii de perechi,
Caii mi=c[ din urechi.
PERECHEA
Oaia ce-a mâncat-o lupul
A format cu el un cuplu.
+i-au ramas un lup =i-o oaie,
De povestea lumii-n ploaie.
– Ce-ai v[zut ? Cum l-ai luat,
Oaie drag[ ?
– M-a mâncat.
– Lupule, cum de-ai putut
S[ iei oaia ?
– Mi-a pl[cut.
Oaia ce-a mâncat-o lupul
A format cu el un cuplu.
DE-O MORALA
Un cotoi afurisit
L-am c[tat =i l-am gasit.
Cum mâncase el friptura,
L-am g[sit r[cindu-=igura.
– Piei din fa\[-mi! Sui ]n pom!
E=ti mai rau decat un om!
Ce m[ fac cu tine, lepr[ ?
Ca te fac cu varga zebr[.
– De-mi mai faci cam de-o morala,
Mi-o traduci ]n miorl[ial[,
C[ eu nu pricep, sunt turc,
Da-n copac, poftim, m[ urc.
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Grigore Vieru

Asculta\i m[i, copii
Lucruri ciudate ast[zi
Se-ntâmpla ]n lume =i-n sori
Tun[ iarna =i plou[
Ninge vara pe flori.
Lucruri ciudate de tot
Se-ntâmpl[ pe glob .

Cine bate-n ferestre?
Ploaia sau cine
Bate-n ferestre?
Poate fiin\e
Extraterestre.
Poate c[ oameni
Din alte planete
C[rora, noaptea,
Li-e frig =i li-e sete.
Deschide-le, tat[,
Cu vorb[ frumoas[,
D[-le un scaun,
Pofte=te-i la mas[!
Ana Blandiana
LA PARIS
La Paris, la col\ de str[zi,
Cire=ele cresc ]n l[zi;
Strugurii afuzalii
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Cresc de-a dreptul ]n cutii;
Asculta\i-m[ pe mine:
Merele cresc ]n vitrine;
Pepenii pe galantar,
Dar, ]n schimb, nimic de zis,
Pe-orice strad[ din Paris,
Orice câine cât de mic,
Cre=te-n coad[ un covrig.

Tudor Arghezi
ISCOADA
De cum s-a ivit lumina,
A ie=it din stup albina,
S[ mai vad[, izma crea\[
A-nflorit de diminea\[ ?
Se-ngrije=te gospodina
De-nflore=te =i sulfina,
C[ci plutise v[l de cea\[,
Ast[ noapte, pe verdea\[.
A gasit toat[ gr[dina
Înflorit[, =i verbina,
+i s-a-ntors dup[ pova\[,
Cu o prob[ de dulcea\[.
PAZA BUNĂ
S-a ]ntors cercetatoarea
S[ le spun[ la surori
C[-i deschis[ toat[ floarea
+i câmpia, de cu zori.
+i-au plecat aproape toate
La cules, cu mii =i mii,
L[sând vorba la nepoate
Sa-ngrijeasc[ de copii.
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C[ci muscoii =i bondarii
+i-alte neamuri de p[dure,
Pe =optite, ca tâlharii,
Umblau mierea s[ le-o fure.
Îns[ paza-n stup e bun[,
C[ târziu, dup[ apus,
Colo jos, sub stupi, la lun[,
Ei z[ceau cu burta-n sus.

La Paşti
George Toparceanu

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

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 însă o ureche
De pungaş fără pareche.
Dă târcoale la coteţ,
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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.
- Unde-i oul? a-ntrebat
Gospodina. - L-a mâncat!
-Stai niţel, că te dezvăţ
Fără mătură şi băţ.
Te învaţă mama minteŞi i-a dat un ou fierbinte.
Dar decum l-a îmbucat,
Zdreanţă l-a şi lepădat
Şi-a-njurat cu un lătrat.
Când se uita la găină,
- S-a făcut a dracului!
Cu culcuşul lui, vecină,
Zice Zdreanţă-n gândul lui
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