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Cuvânt înainte 
 

Literatura pentru copii, în speţă poezia, este felul prin care ei 

intră de timpuriu în contact cu metaforele şi cu parabolele lumii; 

literatura devine, astfel, una dintre primele forme de iniţiere cu 

scop formativ. Graţie, sensibilitate, empatie, vocabular nuanţat, 

imaginaţie sunt câteva dintre „achiziţiile” la vârste mici (dar şi 

mari) prin intermediul literaturii. Mari poeţi din literatură au 

cultivat, paralel cu o poezie gravă, una ludică, „a boabei şi a 

fărâmei”, dacă e să-l cităm pe Tudor Arghezi. 

Marian Hotca nu este la primul volum de poezii. Cum de o 

vreme încoace este profesor la învăţământul primar, mediul în care 

lucrează, observarea nevoilor „lumii mici” i-au întors atenţia spre 

alt tip de literatură. Poemele copilăriei sunt scrise cu îndemânarea 

găsirii şi înşiruirii cuvintelor potrivite cu sonorităţi, rime şi ritmuri 

săltăreţe, dinamice. Puiul de păpădie capătă anvergură solară, 

copleşeşte peisajul, supradimensionat de perspectiva privirii; astfel, 

păpădia abia înflorită „Seamănă mai mult c-un soare/ Alintat de 

curcubeu”, ca spre seară să rămână doar amintirea dezlănţuirii 

cromaticii de la amiază – o lecţie despre caducitate, despre 

provizoratul frumuseţii. Sărbătoarea de Florii este un timp 

privilegiat, un bal al culorilor şi parfumurilor, potenţat de conotaţii 

sacre, un timp în care „norii se sting în soare”, miresmele de cais 

sunt dulci, dar tonurile grave ridică textul din universul plăpând în 

cel grav: „E ziua sfântă de Florii,/ Iar ruga-mi arde parcă,/ De se 

înalţă-n ceruri vii/ Durerea să mi-o-ntoarcă.” Natura conturată în 

tuşe de pastel e animată de micile vieţuitoare, de păsări, albine, 

fluturi trebăluind între cer şi pământ. 
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 Titlurile poeziilor sunt atrăgătoare pentru ascultătorii şi 

cititorii mici, accesibile gradului lor de cunoaştere: Ghiocelul, 

Furnicuţa, Albinuţele, Brânduşa, Bobocii de raţă, Buburuza etc., 

alternând regnul vegetal şi cel al vieţuitoarelor de mici dimensiuni, 

adesea personificate, pentru că personificarea are rolul de a 

apropia, de a media comunicarea dintre copil şi natură: „Gărgăriţa 

cea isteaţă/ S-a trezit de dimineaţă/ Şi-a pus rochia cochetă/ Şi-a 

zburat ca o rachetă”. Tonul ludic, rimele jucăuşe fac uşor de învăţat 

textul, iar drăgălăşenia imaginilor se încheagă facil în imaginaţia 

copiilor. Gărgăriţa este o proiecţie a eului infantil, care merge la 

grădiniţă, aşteaptă cu nerăbdare tovărăşia copiilor şi se joacă pe un 

câmp de păpădii, ca mai apoi, osteniţi, să se regrupeze pentru a 

învăţa o poezie – o regie transcrisă a activităţii unei zile la grădiniţă. 

Gărgăriţa devine un personaj convingător, cu tabieturi şi ritualuri 

preluate din „lumea mare”; astfel, ea se îmbracă în catifea şi în tafta, 

îşi face plimbarea şi stă la obişnuita bârfă cu albina, iar în drumul 

spre casă vântul îi smulge bulina de tafta de pe rochia de catifea. 

Drama e pe măsură, dar şi bunătatea fetiţei ce se oferă să-i decupeze 

o altă bulină. Elementele de vestimentaţie transpuse lumii mărunte 

nu doar personifică, ci şi farmecă. Nimic nu lipseşte acestei alcătuiri 

vegetalo-animale, nici măcar spectacolele, anunţate pe afişul de 

lângă lac. Seara, dau năvală cu toţii, de la gâze la păsări, să o asculte 

pe nefericita broască îmbrăcată în „frac de lână”, care ratează linia 

melodică, pentru că „N-are cursuri de cântat” şi „Cântă fără 

povaţă”, oripilând auditoriul. 

Ghiocelul şi brânduşa sunt flori aparent fragile, dar reprezintă 

curajul şi puterea cu care ies primele de sub zăpadă, iar păpădia, 

atât de dragă autorului, reprezintă metamorfoza unei culori solare 

în puful care anunţă moartea plantei. Nu lipsesc nici înfruntările 
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dintre vieţuitoare, în care cel mai puternic învinge. E convingătoare 

imaginea tufei de mentă pe care „Doarme-o muscă suculentă”, 

înhăţată, în ritmul legilor naturale, de un boboc de raţă, indiferent 

la siesta suratei. Cărăbuşi care caută chirie, buburuze care adorm în 

coaja de nucă, melci plecaţi la cumpărături, ciupercuţe în drum spre 

cofetărie, o luare de poziţie a greierului faţă de prostul renume pe 

care i l-a făcut furnicuţa, o lume care zumzăie, cântă, ciripeşte, 

mişună nu departe de câteva comportamente din sfera umanului. 

Primăvara şi toamna sunt anotimpuri dinamice, generoase, 

excelent decor pentru explozia de viaţă, iar iarna este umanizată 

dincolo de somptuozitatea sărbătorilor. Prietenia, solidaritatea, 

grija pentru aproapele etc. sunt valori ascunse în mesajele textelor. 

 
         

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
Centrul Universitar Nord din Baia Mare – Facultatea de Litere 

Conf. Univ. Dr. Habil. Carmen Dărăbuş  
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Puiul de păpădie 
 

A-nflorit întâia oară,  

Azi, un pui de păpădie, 

Şi-a deschis corol-afară 

Din tichia-i fumurie. 

 

Dar parcă nu este floare,  

M-am mirat în gândul meu;  

Seamănă mai mult c-un soare 

Alintat de-un curcubeu. 

 

Şi se-nalţă în lumină,  

Hrănit doar de-un bob de rouă,  

Să vestească prin grădină 

Că natura-i-n haină nouă. 

 

Mai târziu, cam înspre seară, 

Puiul meu a-mbătrânit 

Şi copiii se mirară -  

Cum de a încărunţit?  
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Un vânt cald venit din sat, 

A suflat, aşa, deodată, 

Că pe sus i-a şi luat  

Umbreluţele de vată. 

 

Acum tristă, în grădină,  

Doarme păpădia mea,  

Cu frunza de rouă plină 

Doar o stea o mângâia.  
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E ziua sfântă de Florii 
 

E ziua sfântă de Florii 

Şi cântă turturele, 

În stoluri grele, mii şi mii, 

Sosit-au rândunele. 

 

E cald şi e atâta soare 

În suflet, dar şi pe câmpii, 

În codru cântă şi izvoare 

Că-i ziua sfântă de Florii. 

 

Un vânt dulceag prin pomi adie, 

Surâde floarea de cais 

Şi salcia plângând, mlădie, 

Îşi uită lacrimile-n vis. 

 

Iar cerul râde-n astă zi 

Şi norii-i stinge-n soare,  

E ziua sfântă de Florii, 

Ce mândră sărbătoare!  
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Florii 
 

Ce frumos au înflorit 

Florile-n grădină,  

Soarele azi ne-a zâmbit 

Cu-n cântec de lumină. 

 

Mireasma dulce de cais 

Deschide-o dimineaţă,  

Lăsând parfumul unui vis 

Să nască înc-o viaţă. 

 

În codru frunza lin suspină 

Suspin şi eu în gândul meu,  

O creangă dorul îmi alină 

Cu lacrimi de la Dumnezeu. 

 

E ziua sfântă de Florii,  

Iar ruga-mi arde parcă,  

De se înalţă-n ceruri vii 

Durerea să mi-o-ntoarcă.  
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După ploaie 
 

Ploaia s-a oprit acum 

Soarele-n văzduh zâmbeşte,  

Nu e ceaţă şi nici fum,  

Iarba-n luncă tainic creşte. 

 

Iar un vânt sosit din vale 

Ca un suflet de copil,  

Printre flori se plimb-agale 

Fermecat de-al mierlei tril. 

 

O albină hărnicuţă 

Printre crini ea a pornit,  

Ca s-adune-n găletuţă 

Sucul dulce mieruit. 

 

Florile înviorate 

Dup-atâta mângâiere,  

Se deschid la soare, toate,  

Tămâind odor de miere. 
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Voios cânt de ciocârlie 

Dezmorţeşte zarea lină,  

Şi de-atâta bucurie,  

Florile-n pridvor suspină!  
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Ghiocelul   
 

Lângă casă, în grădină, 

Bate-un clopot alb în vânt, 

Ca un înger de lumină 

Fără zgomot, fără cânt. 

 

Şi-s legat de-un fir de smirnă 

De pământul strămoşesc, 

Dar acum că este tihnă 

Începusem să-nfloresc. 

 

Eu din sufletul de spumă 

M-am născut ca ghiocel, 

Fiul prim al mamei humă 

Minunat şi voinicel. 

 

Mai apoi, în prag de seară, 

Eu l-am pus în păhărel 

Ca să nu îngheţe-afară, 

Mititelul ghiocel. 
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Furnicuţa   
 

Furnicuţa cea drăguţă 

Este tare hărnicuţă, 

Cum zăpada s-a topit 

Ea porneşte la muncit. 

 

Printre frunze, în grădină, 

Strânge boabe de lumină, 

Şi le duce la copii 

Să le facă bucurii. 

 

Ea adună de prin case 

O pâinică de mătase 

Şi o pune într-un sac 

Să o aibă de mâncat. 

 

Copilaşii stau la poartă 

Şi cu drag ei o aşteaptă 

Că e plină de bucate: 

De pâinici şi boabe sparte. 
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Sărbătoarea primăverii 
 

Primăvara a sosit 

Ah, ce bucurie! 

Florile au înflorit 

Colo pe câmpie. 

 

Bate vântu-ncetinel 

Pe câmpia-n floare 

Şi tot zburdă câte-un miel 

Unde-i mai răcoare. 

 

Rândunica vine-ndată 

De prin ţări străine, 

Doar aici e încântată 

Că e cel mai bine.  

 

Iar albina încărcată 

De polen din floare, 

Stă-n lumina parfumată 

Dormitând la soare. 
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Voios tril de ciocârlie 

Se aude-n zare... 

Primăvara e-n câmpie 

Şi e sărbătoare! 
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Albinuţele 
 

În grădina de la ţară 

Razele de soare plâng, 

Albinuţele tot zboară 

Şi-n găleţi polenu-l strâng. 

 

Harnice din cale-afară 

Printre flori se năpustesc,  

De prin zori şi până-n seară 

Robotesc şi  robotesc. 

 

Iar când găletuşa-i plină 

Cu polenul minunat,  

Într-o linişte deplină 

Chiar în stup l-au răsturnat. 

 

Ca să facă mierea bună 

Pentru iarna ce-o să vină -  

Şi de-aceea ele-adună 

Tot polenul din grădină. 
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Micuţa gospodină 
 

Sunt micuţa gospodină 

De cu noapte mă trezesc, 

Harnică-s ca o albină 

Că tot strâng şi tot muncesc. 

 

Dimineaţa fac mâncare 

Pentru copilaşii mei,  

Să mănânce fiecare 

Că sunt mici şi frumuşei. 

 

Treaba merge mai departe 

Fiindcă ies şi în grădină,  

Să avem la iarnă parte  

De un morcov şi-o ţelină. 

 

Apoi şterg praful din casă,  

Bat covorul tare bine,  

Orice scamă ca să iasă 

Pentru-a fi curat la mine.  
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Iar când toate îmi sunt gata 

Mă aşez între copii 

Şi atunci îmi iau răsplata, 

Ascultându-i poezii.  
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Gărgăriţa cea isteaţă 
 

Gărgăriţa cea isteaţă 

S-a trezit de dimineaţă 

Şi-a pus rochia cochetă 

Zbâr zburând ca o rachetă. 

 

Graţioasă se înclină 

Când zăreşte o vecină;  

Ea salută respectuos 

Că aşa este frumos. 

 

- Unde mergi, tu, gărgăriţă? 

- Ia... mă duc la grădiniţă 

Şi mă joc cu mulţi copii 

Printre flori de păpădii. 

 

Iar când nu mai stăm la joc 

Ne-adunăm cuminţi, ad-hoc;  

Stând curioşi lângă tipsie 

Să-nvăţăm o poezie.  
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Brânduşa  
 

Voioasă şi jucăuşă, 

Iese-afară o brânduşă 

De sub vălul de zăpadă, 

Toată lumea să o vadă. 

 

Pe-o grămadă mare de frunze 

Stau la plajă buburuze, 

Admirând brânduşa mea 

Cum corola-şi deschidea. 

 

Un fluture de zăpadă 

A sosit ca să mi-o vadă, 

Cu antene de cenuşă 

S-o curteze pe brânduşă. 

 

 

 

 

 

 

 



• 21 • 

 

Bobocii de raţă 
 

Bobocei galbeni de raţă 

S-au trezit de dimineaţă 

Şi-au pornit încet spre lac 

Tot vorbindu-şi: mac, mac, mac! 

 

Cu codiţele de puf, 

Ei se joacă printre stuf, 

Iar în cap au pălărioare 

Ca să-i ferească de soare. 

 

Pe-o tufă mare de mentă 

Doarme-o muscă suculentă, 

Şi zărind-o un boboc 

A-nhăţat-o cu-al său cioc!  
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Buburuza 
 

Frumuşica buburuză 

Cu aripi subţiri, 

Şi-a făcut o căsciuoară 

Printre trandafiri. 

 

Ziua zboară-n depărtare 

Ajungând la nori, 

Seara merge pe cărare 

Până între flori. 

 

Obosită de zburat 

Se-ntoarce-acăsucă,  

Ea se pune la culcat 

În coaja de nucă. 
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Păsărica şi Marinică   
 

Cioc-cioc-cioc o păsărică 

Bate cu clonţul în geam, 

- Unde eşti, măi Marinică? 

Eu seminţe nu mai am! 

 

Vântul rău mi le-a-mprăştiat,  

Sus, acolo-n depărtare, 

Şi-n pârâu le-a aruncat 

Ce neruşinare! 
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Gărgăriţa şi bulina 
 

Într-o zi o gărgăriţă 

S-a-mbrăcat în catifea 

Şi-a luat pe ea fustiţă 

Cu buline de tafta.  

 

A zburat înspre grădină 

Apoi s-a mai odihnit,  

La o bârfă c-o albină, 

Sus pe gardul de granit. 

 

Dup-aceea, înspre seară, 

Tot zburând prin crengi de nuc,  

Vântul şi-a desprins o gheară 

Punând gâza în bucluc. 

 

Şi i-a smuls bulina mică 

De pe aripa plăpândă; 

Iară lumea ce-o să zică, 

De-a vedea-o lăcrimândă? 
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- Nu fi tristă, draga mea, 

I-a spus o fată blajină, 

Am pe-acasă catifea 

Şi-ţi voi coase o bulină!  
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Cântăreaţa 
 

Uite-aicea, pe afiş, 

Zice că în astă seară,  

Lângă lac, în stufăriş,  

Cântă broasca la chitară. 

 

Toată lumea se adună  

Gâze, fluturi, rândunici, 

Colo-n stuful, unde-n strună 

Cântă broasca de la cinci. 

 

Şi-mbrăcată-n frac de lână 

Pământie şi jilavă;  

Cântecul ce îl îngână 

Sare mai sus de-o octavă. 

 

Şi răsună stufărişul 

De un cântec răguşit...  

De se sperie şi măcrişul: 

Vai de mine, ce-am greşit! 
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Broasca noastră cântăreaţă 

N-are cursuri de cântat,  

Concertând fără povaţă  

Publicul şi l-a speriat!  
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Furnicuţele harnice 
 

A venit iar vremea bună 

Şi zăpada s-a topit, 

De-au ieşit din văgăună 

Furnicuţe la muncit. 

 

Toate caută de zor  

Prin grădini şi pe cărare, 

Altele strâng din ogor 

Câte-un sac plin cu mâncare. 

 

În tufiş, sub rămurele, 

Şi-au făcut un muşuroi, 

De se laudă-ntre ele: 

„Cât e de frumos la noi!” 

 

Multe furnicuţe roşii, 

Harnice din cale-afară 

Şi-au scos la soare pantofii 

Cei mai scumpi, de primăvară. 
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Toată lumea azi munceşte 

În curte, prin muşuroi;  

Nimeni nu mai zăboveşte 

Treaba e acum în toi.  
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Cărăbuşul arămiu  
 

De sub frunza mătăsoasă 

Cărăbuşul arămiu 

Îşi aruncă haina groasă 

Şi-o porneşte-aşa zglobiu. 

 

Printre flori de păpădie 

Mititel şi prea grăbit, 

Caută acum chirie 

Într-un loc mai potrivit. 

 

Că-n grădina cu flori multe 

O găină a scurmat 

Şi trebuie să se mute 

Căci căsuţa i-a stricat. 

 

Vino, în bucătărie, 

Chiar aici, în casa mea,  

Îţi voi da acum chirie 

Într-un colţ pe duşumea!  
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Melcul 
 

Şade melcul supărat  

Cu căsuţa în spinare,  

Toată ziua a umblat 

După pâine, după sare. 

 

A trecut întâi o cale 

Lungă cât o gămălie,  

De-a ajuns cu greu la vale 

În sătuc, la prăvălie. 

 

Dar când a sosit la poartă 

Nicio pâine n-a aflat... 

„Ah, cât de nedreaptă soartă! ” 

Zise melcul supărat. 

 

„Şi nici nu mai este sare 

Pentru ciorba de urzici,  

Îi trimit mamei scrisoare 

Că dorm noaptea chiar aici. 
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Şi atunci, în zori de zi, 

Îmi voi lua sare şi pâine,  

Iar când lumea s-a trezi 

Voi fi eu acas′ la mine!” 
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Ciupercuţa mincinoasă 
 

Într-o zi la noi în huci 

Ciupercuţa cu papuci,  

A pornit-o pe cărare,  

La plimbare, la plimbare. 

 

- Un'te duci? zise o mură. 

- Ia, mă duc la prăjitură  

Şi merg astăzi în oraş,  

Nu mai şed eu pe imaş!  

 

Am umbrelă şi-s voioasă, 

Poate-mi cumpăr în sat casă;  

Că-n pădure nu e soare 

Şi nu-mi place la răcoare!  

 

- Minţi, ciuperca mea drăguţă, 

Zice-acum doamna frăguţă; 

Nu vei merge la plimbare 

Ci vei fi bună mâncare. 
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Aşa cum eşti tu, cochetă, 

Poate-ajungi pe o bruschetă 

Ori zacuscă, cine ştie? 

Fiartă în bucătărie!  
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Greieraşul  
 

Sunt un greier minunat 

Ziua toată-s la cântat;  

Eu cânt cântece de dor 

Cu glas tare şi-arzător. 

 

Printre flori de margarete 

Tainic eu le cânt la fete - 

Şi le spun cu glas din soare 

Fermecata mea cântare. 

 

Deşi lumea mă iubeşte, 

Furnicuţa m-ocărăşte! 

Că n-adun la mine-n pungă 

Boabe-o iarnă să-mi ajungă. 

 

Şi se ceartă ziua toată 

Să adun eu vreo bucată... 

Un cartof, o mică ceapă, 

Pentru frigul ce-o să-nceapă. 
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„- Furnicuţă, draga mea, 

Lasă, nu-mi purta grija! 

Că am bani să-mi iau mâncare 

Şi tot cânt că bine-mi pare! 

 

Iar în iarna ce-a veni...  

Voi merge prin prăvălii, 

Mi-oi pune la mine-n pungă 

Hrană, o iarnă să-mi ajungă!” 
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Toamnă  
 

Ah, ce toamnă minunată! 

Este în sătucul meu, 

Cu argint e presărată 

De la bunul Dumnezeu. 

 

Bruma ca o mantie albă 

Câmpul mi l-a-mpodobit, 

Iar pe lac sfios se scaldă 

Pui cu ciocul aurit.  

 

Frunze galbene-n tăcere 

Cad alene prin zăvoi 

Ca un strop de mângâiere 

Pentru toamnele din noi. 

 

Iar prin cerurile grele, 

De prea multe ploi şi vânt, 

Trec grăbite rândunele  

Ducând dorurile-n gând. 
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Toamnă blândă şi uscată, 

Îmbrăcată în rugină -  

Dă-mi gutuia parfumată 

Ce-ai crescut-o în lumină! 
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Toamna în sat 
 

Vine toamna, pare-mi bine 

Şi legumele s-au copt, 

Fructe-n miere de albine 

Stau închise în compot. 

 

Iar prin pomi la sfat de seară 

Stau prea coapte mere mari; 

Pere galbene de-o vară 

Pentru voi, isteţi şcolari. 

 

Frunza galbenă şi tristă 

Cade-acuma prin ogor,  

Toamna aceasta i-o artistă 

Ce brodeaz-un lung covor. 

 

Norii surzi de-atâtea ploi 

Nu mai seacă-n depărtare; 

Toamnă e de-acum în noi,  

Toamnă e în fiecare!  
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Toamnă, bun venit! 
 

Toamna e o zână bună, 

Frunze ruginii adună, 

În văzduhul plin de nori 

Unde simţi parfum de flori. 

 

Raze albe cad din soare 

În grădina cu răcoare, 

Merele acum s-au copt 

Am mâncat şi eu vreo opt. 

 

Strugurii sunt minunaţi, 

Dulci, mov, copţi şi aromaţi 

Şi-am făcut din ei şi must, 

Chiar acum eu vreau să-l gust. 

 

Nuci şi pere, prune bune, 

Castane, dar şi alune, 

Eu de toate-am adunat 

Fiindcă toamna mi le-a dat! 
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Cămara-i plină de bucate 

Şi sunt vesel c-am de toate, 

Am şi varză în butoi... 

Toamnă, bun venit la noi! 
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Morcovelul  
 

Morcoveii cu codiţă 

Au crescut în grădiniţă 

Căci cu apă i-am udat 

Şi frumos s-au înălţat. 

  

Azi e vineri, zi de post 

Şi-n grădină mam-a fost,  

A cules un morcovel 

Să facă supă din el. 

  

Vitamine şi culoare 

Este foarte bun… şi oare 

Fără el a mea mămică, 

Mai ştie face supică? 
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Furnicuţa 
 

O furnică acrobată 

Cu sacoşe pline 

S-a suit pe ciocolată 

Tot păşind pe mine. 

 

Ea m-a rugat de îndată 

Cu vorbe subţiri 

Să-i car şi ei o bucată 

Între trandafiri. 

 

Că pe-acolo are casă 

Într-un muşuroi 

Şi-acum o aşteaptă acasă 

Furnicuţe-n roi. 

 

Toate stau tăcute-n poartă 

S-apară furnica  

Ca să vadă de îndată 

Ce-a adus mămica.  
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Puişorul 
 

- Puişor atât de mic, 

Nu ţi-e frică de pisic?  

Că te-a prinde... uite-aşa 

Te-a strânge şi te-a-nşfăca? 

 

- De motan nu mi-este frică, 

Cloşca e a mea mămică, 

Iar când se-enervează ea, 

Vai şi-amar de pielea sa. 

 

Eu mă plimb încetinel, 

Prin ogradă frumuşel 

Căutând prin iarba deasă 

O râmă ca să mai iasă. 

 

Însă râma n-a ieşit, 

Şi-acum tare-s necăjit 

Că mămica-i la ouat 

Sus în casă, în dulap. 
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Şi când strigă: cotcodac! 

Mama sare din dulap 

Şi se duce în grădină 

Să-mi găsească mie-o râmă. 
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Îngeraşul 
 

Ştim că orice copilaş 

Are sus un îngeraş, 

Ziua toată îl zăreşte, 

Iar de rele-l izbăveşte. 

 

- Astăzi te-am văzut, să ştii, 

C-ai stricat din jucării   

Şi sunt trist... atât de tare 

Că nu ţi-ai cerut iertare! 

 

- Îngeraşe, mult iubit, 

Azi din cer tu m-ai privit:  

C-am vorbit la şcoală tare 

Şi am risipit mâncare. 

 

Tema n-am făcut-o toată 

Şi am găurit o roată, 

Iar cu mama m-am certat,  

Azi am fost un rău băiat! 
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Eu te rog acum, fierbinte, 

Să mă ierţi, c-oi fi cuminte, 

Niciun rău n-am să mai fac 

Voi fi cel mai bun băiat! 

 

Îngeraşe, dragul meu, 

Apără-mă-n veci de rău 

Şi mă-nvaţă să fiu bun 

Şi acasă şi pe drum!  
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O, Maică-ndureată, 
 

O, Maică-ndureată, 

Ascultă-mi glasul meu, 

Cu faţa-nlăcrimată,  

Veghează-mă mereu. 

 

Din zori şi până-n seară 

Icoana Ta mă cheamă,  

Să-mi lumineze viaţa,  

Marie, Dulce Mamă! 

 

Din cerul sfânt şi mare 

Ascultă-mi ruga mea, 

Îmbracă-mă în milă 

Şi dă-mi iertarea ta. 

 

Preablândă, Sfântă Maică, 

Nădejdea mea tu eşti, 

Din neguri şi păcate,  

Tu veşnic mă trezeşti. 
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Pe drumul vieţii mele 

Necazuri de-or ieşi,  

La tine, Preacurată, 

Cu lacrimi voi veni. 

 

Că-mi spinteci tu durerea 

Şi-o frângi în palma ta,  

Doar tu eşti mângâierea 

Şi îndreptarea mea. 

 

Nu plânge, Maică Sfântă, 

Din cerul înstelat,  

Lumina ta o varsă 

Pe trupu-mi de păcat. 

 

Tu pune-mă-n verdeaţă 

Să dorm la pieptul tău,  

De rele şi necazuri,  

Fereşte-mă mereu!  

 

Încununată-n slavă 

Din floarea tinereţii, 

A Domnului eşti Mamă 

Şi bucuria vieţii. 
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Ascultă-mi rugăciunea 

Şi-n Casa Ta mă cheamă,  

O, Sfântă Născătoare, 

Şi pururea mea Mamă!  
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Păsări călătoare 
 

- Mândre păsări călătoare, 

Încotro vă îndreptaţi: 

Către cer ori către soare? 

Nu plecaţi, vă rog, mai staţi! 

 

Cerul plânge după voi... 

Plâng copacii, frunza pică 

Şi cad ploile-n şuvoi  

Zboară sfânta rândunică!  

 

- Am rămâne-aici în sat 

Numai iarna o să vină 

Şi e frig şi nu-i păcat? 

Frigu-acesta ne dezbină! 

 

Azi pornim spre ţări străine,  

Dar c-aicea nimic nu-i,  

Am sta lângă geam la tine, 

Dar îngheaţ-ai noştri pui! 
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Iar când primăvara vine 

Ne-om întoarce înapoi -  

Zburând ţări, trecând coline 

Pentru ţară, pentru voi!  
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Puişorul 
 

În grădina noastră mică 

Plânge-un pui de rândunică 

Mic, golaş şi negrişor 

A căzut din cuibuşor. 

 

Vântul rău, neruşinat,  

Cuibul i l-a răsturnat  

Când mămica rândunică  

Era după mâncărică. 

 

Acum multe păsărele  

Turturici şi rândunele 

Au venit în ajutor...  

Celui mai mic puişor. 

 

Toate-adună de prin curte 

Noroi şi cu paie scurte 

Ca să fac-un cuib micuţ 

Puişorului negruţ. 
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Fluturaşul 
 

Fluturaşul cu fundiţă 

A plecat la grădiniţă 

Şi-a pornit din floare-n floare 

Către doamna educatoare. 

 

A zburat printre lalele 

Cu miros de acadele -  

Şi-a ajuns de dimineaţă 

Bucuros şi plin de viaţă 

 

- Fluturaş, fluturel, 

Unde zbori tu, mititel? 

- Zbor bătând din aripioare 

Către doamna educatoare! 

 

Lucruri bune ea ne-nvaţă 

Să le folosim în viaţă; 

Ea ne-nvaţă număratul 

Şi povestea cu-mpăratul!  
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Doi prieteni 
 

Pisoiaşul Miaunel 

E prieten cu Ionel, 

Ei se joacă zi de zi 

Cu creioane şi cutii. 

 

Astăzi ei au desenat 

O căsuţă ş-un palat, 

Iar din micul pătrunjel 

Au făcut un şoricel. 

 

Şi ce mare bucurie! 

A fost prin bucătărie 

Că pisoiul lui Ionel 

Va avea un şoricel. 

 

Pisoiaş, să-mi fii tu bun, 

Plec la şcoală, chiar acum 

Şi îţi spun eu, băieţelul, 

Să nu mănânci şoricelul!  
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Păpuşica  
 

Într-o casă mititică 

Şade-n pat o păpuşică 

Şi tot plânge-nencetat 

Că de dânsa am uitat. 

 

Ar vrea ea la grădiniţă  

Cu pantofi şi cu fustiţă  

Şi să-nveţe şi ea carte 

Să aibă în viaţă parte. 

 

Însă păpuşica mea...  

Tare mică-i, vai de ea! 

N-o pot duce la şcoliţă,  

Nici la noi la grădiniţă. 

 

Doar la creşă o pot da 

Cu fete de seama sa,  

Ori cu jucării mai mici 

Să se joace între pitici!  

 



• 57 • 

 

Păpuşa  
 

Într-o zi a mea păpuşă 

A bătut cu mâna-n uşă 

Şi mi-a spus prea supărată 

Că stă-n casă izolată. 

 

Cum se scoală smiorcăieşte, 

Nu mănâncă, nu vorbeşte, 

Vrea la şcoala minunată 

Să fie-o isteaţă fată. 

 

Îns-a mea păpuşă-i mică 

N-o pot lăsa singurică; 

O las cu ursul Petruţ 

Pe o pernă în pătuţ. 

 

Şi când s-a mai încălzi 

Om vedea ce va mai fi; 

Poate pân-atunci va creşte 

Şi la creşă mi-o primeşte.  
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Casa cu păpuşi  
 

La căsuţa cu păpuşi 

Bate lupul pe la uşi 

De se speri-o păpuşică: 

„Voi muri de mititică!”  

 

O păpuşă mai bătrână 

A luat-o-ncet de mână. 

Şi îi spuse: „- Fata mea, 

N-are cine te mânca! 

 

Lupii nu mănâncă plastic 

Şi nici feţe de elastic, 

Ei mănâncă oi şi miei, 

Nu păpuşi de zece lei!” 

 

„- Dar mătuşă păpuşică, 

Bate lupul, uşa-mi strică! 

Când a fi iarnă mai grea 

O să intre-n casă nea!” 
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„- Ai dreptate, surioară, 

Am să ies eu pân’ afară:  

Şi-o să-i zic în gura mare 

Că noi nu suntem mâncare. 

 

Şi să plece de pe-aici,  

Lupul rău cu păr arici,  

Fiindcă suntem păpuşele 

Harnice şi frumuşele!” 
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Moş Crăciun 
 

Moş Crăciun cu barbă albă 

Eu de mult te-am aşteptat, 

Cu o ciocolată caldă  

Că eşti tare îngheţat. 

 

Zău că-mi pare acum bine 

C-ai sosit şi-n casa mea; 

Ai venit din ţări străine 

Tras de reni, cu sania. 

 

Uite-ţi dau şi-o prăjitură 

Făcută de mâna mea, 

Însă e cu-adâncitură, 

N-am pus praf de copt în ea. 

 

Iar scrisoarea... nu ţi-am scris-o, 

L-am rugat pe al meu frate 

Să mi-o scrie şi-a trimis-o 

Ţie în străinătate. 
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Moşule, nu ştiu cum faci? 

Că dorinţe-mi împlineşti 

Cum tot cari atâţia saci 

Şi deloc nu oboseşti? 
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Bucuria iernii 
 

Bine-mi pare c-a venit 

Iarna friguroasă -  

Totu-n jur s-a-mpodobit 

Cu o haină groasă. 

 

Stăm în casă prea cuminţi 

Aşteptând pe moşul - 

Şi-i rugăm şi pe părinţi 

Să desfunde coşul. 

 

Că la noapte, dintre stele, 

Moşul tare încărcat, 

Va aduce acadele 

Celor care s-au culcat. 

 

Şi în cizmele curate 

Va lăsa noi jucării, 

Multe, multe ciocolate 

Pentru harnicii copii. 
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Poem cu Moş Crăciun 
 

Moş Crăciun cu tolba mare 

Ai sosit şi-n al meu sat 

Şi-ai adus la fiecare...  

Câte-un glob şi-un cozonac. 

 

Iar copiilor şcolari 

Le-ai adus în dar o carte, 

S-o citească ei, că-s mari 

Să aibă în viaţă parte. 

 

Eu te-am aşteptat cu drag 

Cu odaia-mpodobită,  

Ţi-am ieşit nainte-n prag 

Să-mi dai cartea mult dorită. 

 

Iar în schimbul cărţii tale 

Îţi voi da un coc mai mic,  

Să-ţi ajungă pân-la vale 

Ţie şi-elfului pitic!  
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Bucuria Crăciunului 
 

Moş Crăciun cu barbă albă 

Ore-ntregi te-am aşteptat, 

Să îmi vii în casa-mi caldă 

Că eşti foarte îngheţat. 

 

Şi îmi pare-atât de bine 

C-ai venit şi-n casa mea; 

Ai venit din ţări străine 

Tras de cai, cu sania. 

 

Ştiu că tu eşti moşul bun 

Mesager de-al Domnului, 

Şi laşi tainic în Ajun  

Daruri sfinte pomului. 

 

Iar în suflet pui Crăciunul 

Cel bătrân de mii de ani, 

Prea frumos şi numai unul 

Pentru-avuţi, dar şi sărmani.  
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Ştiu că azi Iisus se naşte 

Într-o iezle-n Betleem,  

Totul azi parcă renaşte 

Stelele în cer nu gem.  
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Vrăbiuţa   
 

Ţopa-ţopa pe trotuar  

Sărea azi o vrăbiuţă; 

Aş ieşi la patinoar 

N-am ciorapi şi sunt desculţă! 

 

Picioruşele-mi îngheaţă 

Şi cuibul mi s-a stricat, 

M-ai primi la tine-n casă 

Scumpul meu şi drag băiat? 

 

Iar în casa ta călduţă, 

Nu-ţi voi cere multe... ştii? 

Firmituri, poate-o hăinuţă, 

Ce-au rămas de la copii. 
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Pisicuţa şi laptele  
 

Pisicuţa Bobocica 

Vrea acum lapte să bea, 

Dar mi-a răsturnat ulcica 

Cu tot laptele din ea. 

 

Acum plânge lângă masă 

După laptele-mprăştiat... 

- Ce să fac de eşti curioasă? 

Botu-n lapte ţi-ai muiat! 

 

Şi nu mai da cu lăbuţa 

În ulceaua cu smântână,  

Că s-a supăra văcuţa 

Şi s-a duce sus la stână. 

 

Pisicuţei i-i ruşine 

Că în veci n-a ascultat 

Şi-i flămândă, vai de mine,  

Daţi-i ceva de mâncat!  
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Un puiuţ de păpădie 
 

A-nflorit întâia oară, 

Azi, un pui de păpădie, 

Şi-a deschis corol-afară 

Din tichia-i cenuşie.  

 

Astă floare, cu mirare, 

Mi-am zis eu în gândul meu, 

Seamănă mai mult cu-n soare 

Dezmierdat de-un curcubeu! 

 

El se-nalţă în lumină, 

Hrănit doar de-un stop de rouă, 

Să vestească în grădină 

Că pădurea-i-n haină nouă. 

 

Mai târziu, cam înspre seară, 

Puiul meu a-mbătrânit 

Toţi trifoii se mirară – 

Cum de tot a-ncărunţit! 
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Un vânt cald din sat plecat, 

A bătut, aşa deodată -  

Chiar pe sus i-a şi luat 

Umbreluţele de vată. 

 

Acum tristă, în grădină, 

Zace păpădia mea, 

Frunza-i moartă e rugină  

Dar sămânţa-i sus în stea. 
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Furnicuţa şi bobul de grâu 
 

O furnică roşioară  

Cu un bob de grâu în coş,  

Merge gârbovă la moară 

Ajutată doar de-un moş. 

 

Şi ce greu mai este grâul 

Pentru-o fiinţ-atât de mică,  

Ah, cât de departe-i râul! 

Pentru scumpa mea furnică. 

 

Şi-ajungând la râu odată,  

La a noastră moară-n sat,  

Bobul cel mic de îndată 

S-a făcut făină-n sac. 

 

Acum tare bucuroasă 

Şi-ncărcată cu făină,  

Se întoarce către casă 

Minunata gospodină. 
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Şi sosită-n muşuroi 

Făina albă o cerne,  

Pâini ea frământă în toi 

Şi-n cuptor încet le-aşterne. 

 

A copt doi colaci cât masa 

Furnicuţa gospodină,  

De-i sătulă toată casa 

C-a făcut din grâu, făină. 
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Ariciul  
 

Voinicel cu ace-n spate 

Umblă noaptea prin grădini,  

Are-o soră şi un frate 

Sub o tufă, în vecini. 

 

Moş arici-pogonici,  

Caută acum mâncare,  

Luminat de-un licurici - 

Ghemotoc şade-n cărare. 

 

L-am chemat să vină-ndată 

Să-l poftesc cu o căpşună,  

Dar ariciul dintr-o dată  

Se făcu un ghem de sârmă. 

 

Am pus mâna-ncet pe el 

Şi s-a supărat prea tare 

A mai mârâit niţel...  

Şi-a dormit fără gustare.  
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Motănelul şi albinuţa 
 

Motănelul Angheluş 

E pufos, parcă-i din pluş, 

Este foarte răsfăţat 

Şi de toţi e alintat. 

 

Astăzi, să vă spun eu drept, 

S-a crezut el cam deştept 

Şi-a zărit într-un borcan 

O albină, bâzâind sub celofan. 

 

Dar naivul motănel,  

Vânând botu-n borcănel,  

A primit o-nţepătură 

Şi tot zbiară că-l ustură. 

 

„Leneşă mai eşti, albină, 

Zbori, pe-afară în grădină! 

Că sunt flori înmiresmate 

Poţi strânge polen din toate. 
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Tu tragi chiulul din prisacă 

De-aţipeşti pe coajă-n cracă 

Şi mai furi dulceţuri fine,  

Las′, te fac eu de ruşine! 

 

Nu ţi-e milă, surioară, 

Să mă bagi pe mine-n boală! 

Tot boticul mi-e umflat, 

De ce oare m-ai-nţepat?” 
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Şcoala din muşuroi  
 

O furnică hărnicuţă 

Încărcată cu poveşti,  

Urcă-ncet pe potecuţă 

Şi te-nvaţă să citeşti. 

 

Iar în şcoala unde-nvaţă 

Toţi copiii de furnici,  

Vine-n orice dimineaţă -  

Azi, cărţi a adus vreo cinci. 

 

Toţi elevii o ascultă 

Fiindcă-i profesoara lor,  

Ştie carte multă, multă, 

Chiar le e de ajutor!  

 

Şi când soarele răsare 

Clopoţelul sună lin,  

Cu-ghiozdanele-n spinare 

Furnicuţele-n roi vin. 
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Însă, nu fac gălăgie,  

Cum fac azi prea mulţi copii;  

Sunt ascultători, se ştie,  

De ţi-e drag când i-ai zări. 

 

La şcoala din muşuroi, 

Elevii-nvaţă să citească 

Şi învaţă lucruri noi 

Doar în limba furnicească.  
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Ursuleţul şi mierea  
 

Astăzi ursul Martinel,  

Trist se plimbă pe cărare 

Şi-i flămând, e vai de el, 

N-are nimic de mâncare. 

 

El tot merge prin poiană,  

Abătut şi necăjit,  

Apăsat de greaua-i blană -  

Nicio mură n-a găsit. 

 

Mai departe-n dumbrăvioară 

Un stup mare-a mirosit, 

Plin cu miere-i, surioară, 

Galben, bun, zaharisit. 

 

Ursul lacom nasu-şi vâră 

În culcuşul plin cu miere,  

De-a primit o-nţepătură 

Şi-acum piere şi tot piere.  
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„Mor, mor, mor, regină dragă! 

Că sunt vai de pielea mea, 

Nu vă luam eu mierea-ntreagă 

Multă încă rămânea!”   
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Viaţa unei păpădii 
 

A-nflorit întâia oară,  

Azi, un prunc de păpădie, 

Şi-a deschis corol-afară 

Din scufia-i pământie. 

 

Dar parcă nu este floare,  

M-am mirat în al meu gând 

Dă impresia că-i soare 

Dezmierdat de-un dulce vânt. 

 

El tot creşte în lumină,  

Sfătuit de-un strop de rouă,  

Să vestească în grădină 

Că natura-i-n haină nouă. 

 

„Mândră floare, păpădie 

Ca un soare lucitor,  

Vântul o să-ţi fie ţie 

Cel mai aspru prădător!  
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Şi-ai să vezi că-n asfinţit  

Vei fi albă şi bătrână,”  

Spuse melcul îngrozit  

Tot târându-se n ţărână.  

 

Mai târziu, cam înspre seară, 

Puiul meu a-mbătrânit 

Iar trifoii se mirară -  

C-al meu pui e de pierit.  

 

Un vânt rău venit din sat, 

A suflat, aşa, deodată, 

Că pe sus i-a spulberat  

Umbreluţele-i de vată. 

 

Acum singură-n grădină,  

Zace păpădia mea,  

Frunza fragedă-i ţărână,  

Iar sămânţa sus în stea.  
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Păpădia 
 

Mândră floare, păpădie, 

Mi-ai crescut lângă poiată,  

Într-o haină aurie -  

Doar de soare-i dezmierdată. 

 

Bănuţ mic într-un picior 

Chemi albina la voroavă 

Ca să-ţi strângă în ulcior 

Mana ta dulce, suavă. 

 

Lămâiţa trecând lină 

Se închină-n faţa ta 

Şi-ţi aduce în surdină 

Jumătate dintr-o stea. 

 

Strălucind precum un soare 

Te-ndrăgeşte lumea toată,   

Deşi nu ai aripioare -  

Ai să zbori şi tu odată! 
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Tu ai să vezi din văzduh 

Lunca plină de verdeaţă 

Păpădiile de puf -  

Cum primesc o altă viaţă!  
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Hărnicuţa  
 

Cum natura a-nflorit 

Harnica albină, 

S-a pornit pe zumzăit 

La noi în grădină. 

 

Aur cu parfum de floare 

Culegi tu neîncetat -  

Şi de-i cald, şi de-i răcoare, 

Prin grădini te-ai avântat. 

 

Nu-şi uită în veci refrenul  

Albinuţa mică,   

În găleţi strânge polenul 

Şi de-abia-l ridică. 

 

Apoi duce în prisacă 

Polenul cel minunat,  

Miere bună ca să facă 

Pentru oamenii din sat. 
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Broscuţa gospodină 
 

La râu, pe o piatră mare,  

Strălucind ca un smarald, 

O broscuţă stă la soare 

Şi tot cântă că i-e cald. 

 

Oac, oac, oac... nu se opreşte 

Din concertul minunat,  

Racul din râu o zăreşte 

Şi-o ascultă încântat. 

 

De-ar avea şi o chitară, 

Lunca toat-ar răsuna,  

De cu zori şi până-n seară 

Ar cânta şi s-ar distra. 

 

Oac, oac, oac că-i vremea bună 

Stau în apă ori la soare 

Şi mai spun câte-o minciună 

Când pe baltă-ntind fuioare. 

 



• 85 • 

Eu torc lână groasă-n apă 

Cât s-ajungă de-un covor,  

Valea toată să priceapă 

Că îi sunt de ajutor. 

 

Oac, oac, oac, mai zic o dată 

Şi-apoi plec la înotat,  

Gospodină-s lăudată 

C-am ţesut şi-am şi cântat! 

 

   



• 86 • 

 

Veveriţa 
 

Veveriţa gospodină, 

Ghiduşii face-n stejar, 

Iar desaga-i este plină 

Cu ghinduţe ca de jar. 

 

Sprintenă şi strângătoare 

Strânge pentru ai săi pui, 

Nucile coapte la soare  

Cu miez dulce şi gălbui. 

 

Ea le pune în cămară 

Pentru iarna ce-o să vină,  

Dintr-o creangă-n alta zboară,   

Iscusita gospodină. 

 

Cât este ziua de mare 

Face multe-acrobaţii 

Şi adună de mâncare 

Pentru gingaşii copii. 
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Iar codiţa ei stufoasă 

Dintre frunze o zărim,  

Este tare curioasă, 

Noi, copiii, o-ndrăgim!  

 

Şi-am voi să vină-ndată, 

Să se joace-n-dumbrăvioară,  

Veveriţa acrobată 

Cu blăniţa-i roşioară.  
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Trei boboci 
 

Trei boboci de raţă mici 

Sar în apă: plici, plici, plici! 

Şi tot cântă neîncetat:  

Mac, mac, mac şi mac, mac, mac!  

 

Ziua toată stau pe baltă 

De pe-o piatră-n apă saltă 

Şi se bălăcesc întruna 

Până ce se vede luna. 

 

Iar când ei au obosit 

Mama raţă a venit 

Şi de-ndată i-a chemat 

Sub aripă la culcat. 

 

Somn uşor, boboci de raţă, 

Până mâine-dimineaţă, 

Când soarele-a răsări 

La fel de voioşi vom fi. 
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Noi vom înota pe baltă 

Cu codiţa ridicată 

Şi vom prinde-un peştişor, 

Pân-atunci, somnu-i uşor!  
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Melcul  
 

Trece melcul prin grădină 

Cu căsuţa grea în spate, 

Pe o dâră de lumină  

Într-un ceas şi jumătate.  

 

S-ar duce-n huceagul verde 

Să culeagă ciupercuţe, 

Dar în pătrunjel se pierde 

Cu corniţele-i drăguţe. 

 

Merge-un ceas, poate şi două, 

Trece-o frunză de dovleac 

Şi alunecă pe rouă,  

Apoi cade. Ce să-i fac? 

 

Îşi ridică-ncetinel  

A lui casă de cleştar,  

De-o porneşte, vai de el,  

Să mai treacă un hotar. 
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Drumu-i lung, grădina-i mare,  

Multe pietre-s de suit,  

Iar pădurea-i-n depărtare, 

Melcu-i tare obosit. 

 

El intră-n a sa căsuţă,  

La un pui de somn dulceag,  

Luminat fiind de-o crenguţă 

Se vizează în huceag. 

 

Iar acolo-s umbreluţe 

Cu picior catifelat,  

Roşioare-ntre crenguţe: 

Cu ciuperci melcu-i-ncărcat!  
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Scufiţa Roşie 
 

Azi vă dau o veste 

Una inedită:  

Scufiţa din poveste 

Poartă dinamită. 

 

Acum nu i-e frică 

De lupul cel rău,  

Merge singurică 

Am văzut-o, zău! 

 

De când e la şcoală 

A-nvăţat karate  

Şi trage cu zoală 

Tot la aparate. 

 

Cu aşa Scufiţă 

Nu e de glumit,   

Chiar de e fetiţă 

Lupu-i îngrozit. 
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Şi plânge-n ascunziş 

De aproape-un an,  

Gătind doar măcriş 

Că-i vegetarian. 

 

El nu mai consumă 

Scufiţe şi bunici,  

Hrana-i se rezumă 

La ceapă şi urzici. 
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Un concert în stufăriş  
 

Trei broscuţe cântăreţe 

Au pus afiş în dumbravă 

Şi se ţin aşa măreţe 

C-au o trupă de ispravă. 

 

Iar la şase jumătate  

Vor avea în stufăriş,  

Un concert cu-nsemnătate 

Pentru-ntregul zmeuriş. 

 

Gâzele se-adună droaie, 

Iar ţop-ţop iepurii vin,  

Să asculte şi de-i ploaie 

Cântecelul, vai ce chin!  

 

O broscuţă zice-n strună 

Alta cântă la un pai,  

Tot zăvoiul îmi răsună 

Când broscoiul suflă-n nai.  
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Note muzicale zboară,  

Vai de linie, de bemol, 

Gama urcă şi coboară 

Şi tot cade în nămol.  

 

Dragi broscuţe, voi, vedete,  

Dacă vreţi să concertaţi, 

Învăţaţi pe îndelete,   

Iar pe public, nu-l speriaţi!  
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Baba Cloanţa 
 

De când Baba Cloanţa 

La spital se-ntramă, 

Are-o frumuseţe 

Chiar de pus în ramă. 

 

Lumea tot se miră 

Că şi-a pus proteză,  

Iar ridurile toate 

Le-a prins în piuneză. 

 

Acum nu mai fuge 

Să sperie copii... 

Umblă după creme 

Doar prin farmacii.  

 

Pentru-o cotoroanţă 

E mult prea modernă,  

De se ia curentul 

Porneşte-o lanternă. 
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Ea nu mai călăreşte 

Mătura de zor,  

Se avântă-n ceruri 

Pe-un aspirator.  

 

 

 

 

 

 

   



• 98 • 

 

Răţoiul Donald  
 

Când răţoiul Donald 

A luat ciocolată, 

N-a mai rezistat 

Şi-a mâncat-o toată. 

 

Şi atât de tare 

Burta l-a durut,  

Iar pe mâini şi faţă 

Bube i-au crescut. 

 

A sunat de-ndată 

Să cheme-o salvare,  

Însă n-a scăpat 

Fără internare. 

 

I s-au pus perfuzii 

Că s-a-ntoxicat  

Şi va sta trei zile 

Ţintuit la pat. 
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Iar de-acum încolo 

Va fi la regim,  

Dulciuri n-are voie 

Ah, ce mare chin!  
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Furnicuţa şi rucsacul 
 

Furnicuţa roşioară 

Nu mai duce grâu-n sac,  

Are viaţa mai uşoară 

Că şi-a cumpărat rucsac. 

 

Sprintenă ea trece valea 

Cu rucsacul mare-n spate,  

I s-a uşurat şi calea 

Cu un ceas şi jumătate. 

 

Repede macină grâul  

La a noastră moară-n sat,  

Parcă-n zbor ea trece râul 

Cu făina din rucsac. 

 

Acum tare bucuroasă 

Şi-ncărcată cu făină,  

Mi se-ntoarce către casă 

Furnicuţa gospodină. 
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Ea, ajunsă-n muşuroi, 

La micuţii ei copii, 

Frământă acum în toi 

Şi plăcinte, şi lipii. 

 

Dacă şi tu eşti furnică  

Şi nu te-ai modernizat,  

Îţi mai spun la o adică:  

Ia-ţi rucsacul de cărat!  
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Găina şi incubatorul 
 

Găina cea moţată 

În luna lui cuptor,  

Nu şade pe cuibare 

Şi-a luat incubator. 

 

Ea ţine conferinţe 

Vineri, luni şi joi,  

C-aceste incubatoare 

Fac puii mai vioi. 

 

E necesar în curte 

Asemenea schimbare,  

Găinilor le dă... 

Sarcini mai uşoare. 

 

Când oul se cloceşte 

În noul aparat,  

Găinile fac plajă 

Pe straturi la scurmat. 
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Şi mi-e confuz cocoşul 

Că vai! Ce o să fie? 

Ne va fi plină curtea 

Cu puişori o mie!  
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Zmeul şi merele 
 

Prâslea cel Voinic 

Noaptea doarme dus,  

Sisteme de-alarmă 

În livad-a pus. 

 

Merele sunt coapte 

Bune de mâncat,  

Zmeul nu se-apropie 

Că s-a-nfricoşat. 

 

A-ncercat odată 

Gardul ca să sară 

Şi s-a curentat, 

Iar a dat-o-n bară! 

 

De acum încolo 

Furtu-i interzis,  

Că la târg sunt mere  

Ieftine - v-am zis. 
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Orice zmeu, luaţi seama, 

I-un băiat de treabă,  

Când cumpără mere 

Doar de la tarabă. 

 

Şi nu le mănâncă, 

Avid - cum îl ştiaţi,  

Mai întâi le spală  

De colb şi de nitraţi.  
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Lupul şi Moş Crăciun 
 

Când Moş Crăciun 

În roşu s-a-mbrăcat,  

Lupul cel flămând 

Cu daruri l-a-nhăţat. 

 

Eu i-am zis odată 

S-aibă grijă mare,  

Să nu mănânce moşul 

Când vine la serbare.  

 

Copiii plâng întruna 

Că moşu-a-ntârziat,  

Şi... cum să le explic 

Că el a fost mâncat? 

 

Ori a-ncurcat povestea 

Sau poate cine ştie,  

Lupu-a-mbătrânit 

Şi are miopie.  

 



• 107 • 

Uite, am soluţia! 

Ah, că bine-mi pare,  

La oftalmolog îndată 

Îi fac o programare. 

 

Însă pân-atunci  

Îl sun pe vânător,  

Să scoat-urgent din burtă 

Moşul călător.  

 

Să-mpartă iarăşi daruri 

Copiilor cuminţi 

Şi celor ce se spală 

Pe faţă şi pe dinţi. 

 

Iar lupului cel rău 

Povestea-i amintim:  

Scufiţa trebuie mâncată 

Ah, ce mare chin!  
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Două vrăbii 
 

Două vrăbii pe-un pervaz 

Ciripesc, fac mare haz, 

Cip-cirip noi ştim ceva:  

De-acum vine iarna grea!  

 

Ninge, ninge-n zori de zi,   

Alb i-acum şi pe câmpii,  

Iar pe geamul adormit  

Flori de gheaţ-au înflorit. 

 

Copilaş ce stai în casă, 

În odaia luminoasă, 

Ieşi afară la portiţă 

Să ne dai câte-o turtiţă!  

 

Că ni-i clonţul îngheţat,  

Grâul ni s-a terminat,  

Picioruşele-s desculţe,  

Dă-ne şi vreo trei grăunţe. 
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Apoi noi ţi-om ciripi 

Iarnă-vară, zi de zi -  

Că suntem vrăbii isteţe, 

Mici, dar foarte cântăreţe.  
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Aprecieri critice 
 

 

În volumul Poemele copilăriei, autorul Marian Hotca, realizând 

o incursiune în timp, (re)trăieşte, cu ochii minţii, momentele unice, 

petrecute în anii lipsiţi de griji ai copilăriei. Reamintindu-şi de anii 

copilăriei, apelând la un veritabil joc de-a limbajul, care se supune 

ritmului, expresivităţii, sonorităţii, euritmiei, eufoniei, poetul nu 

uită de copiii din prezent cărora li se adresează cu mult drag: „Ştim 

că orice copilaş/ Are sus un îngeraş,/ Ziua toată îl zăreşte/Şi de 

rele-l izbăveşte” (Îngeraşul). 

Dacă pornim de la premisa că treptele ontice pot fi corelate cu 

anotimpurile, sesizăm anumite binarităţi: primăvara–copilăria, 

vara–tinereţea, toamna–maturitatea, iarna–bătrâneţea. Pornind pe 

acest fir, observăm că poemele alocate anotimpului primăvara 

dezvăluie inocenţa, vulnerabilitatea, caracterul ludic, sensibilitatea 

poetului, în poezii, precum: Puiul de păpădie, Ghiocelul, Sărbătoarea 

primăverii, Păsări călătoare etc. Poemele dedícate verii sunt pline de 

entuziasm şi au o naturaleţe aparte: „Printre flori de 

margarete/Tainic eu le cânt la fete -/Şi le spun cu glas din 

soare/Fermecata mea cântare” (Greieraşul). Poeziile alocate 

toamnei conferă echilibru: „Ah, ce toamnă minunată!/Este în 

sătucul meu,/Cu argint e presărată/De la bunul Dumnezeu” 

(Toamna). Poemele dedícate iernii rememorează clipele unice, 

specifice copilăriei: „Moş Crăciun cu barbă albă/ Ore-ntregi te-am 

aşteptat,/ Să îmi vii în casa-mi caldă/ Că eşti foarte îngheţat./ Şi 

îmi pare-atât de bine/ C-ai venit şi-n casa mea;/ Ai venit din ţări 

străine/ Tras de cai, cu sania” (Crăciun). Perisabilitatea 
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anotimpurilor relevă efemeritatea timpului şi anticipează 

consubstanţialitatea om–natură. Remarcăm nevoia autorului de a 

(re)dobândi plenitudinea în orice anotimp.  

Copilăria devine punct de conjuncţie între joc şi seriozitate, iar 

jocul de-a limbajul generează amuzament, plăcere, armonie. 

Volumul  Poemele copilăriei îşi are obârşia pe meleagurile 

maramureşene, mai exact în Firiza, un loc unic, un microcosmos, 

aflat sub tutela sacrului, în care copilăria este perfect aspectată în 

orice anotimp – Brânduşa, Greieraşul, Poem de toamnă, Toamnă, bun 

venit!, Bucuria iernii, Moş Crăciun etc. Pe aceste meleaguri 

maramureşene, conform poemelor, natura generează beatitudine, 

iar autorul simte nevoia de a interveni pentru a-i da naturii raţiunea 

de a fi. În creaţiile autorului, regnul vegetal adormit şi amorţit 

prinde viaţă, anunţând o simfonie a revigorării: frunzele înverzesc; 

pomii înmuguresc şi înfloresc; florile îşi deschid petalele, invitând 

albinele să le culeagă nectarul; greierele cântă neîncetat; sărbătorile 

conferă armonie etc. Eul liric, apelând la căldura sufletului, la 

inocenţă, entuziasm, echilibru lăuntric, experienţă, revitalizează 

anii copilăriei.  

Poetul Marian Hotca, prin intermediul volumului, invită 

copiii şi cititorii, cu suflet de copil, să (re)descopere universul unic 

şi fascinant al copilăriei. 

 

       Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

Centrul Universitar Nord din Baia Mare – Facultatea de Litere 

Conf. Univ. Dr. Delia-Anamaria Răchişan 
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Postfaţă 

Poemele copilăriei sau zugrăvirea 

unui topos privilegiat 
 

 

Lumea copilăriei... acest spaţiu al tumultului interior, locul 

magic, păstrat etern şi cu sfinţenie într-un cotlon lăuntric al fiecărei 

individualităţi. Pentru neofit, vârsta fragedă presupune, în primul 

rând, descoperirea lumii prin joc. Copilul priveşte mediul 

înconjurător cu mirare, iar în ochii mari şi avizi de nou se încheagă 

dorinţa acerbă de a descoperi tainele universului. Adultul, în 

schimb, face apel la memorie şi cu ajutorul unor forme /momente/ 

simboluri, ajunge să-şi retrăiască (în manieră proustiană) propriul 

destin, să se reintersecteze cu lumea imaginară (şi deopotrivă 

imaginată) a primelor experienţe de cunoaştere. Iată cheia în care 

alege Marian Hotca să îşi valorifice creaţiile închinate copilăriei.  

Reprezintă volumul Poemele copilăriei o plachetă ce se poate 

încadra în aşa-numita literatură pentru copii? Dacă am admite acest 

aspect, nu am face decât să îi îngrădim valenţele complexe. 

Conform lui Hristu Cândroveanu, există o fină demarcaţie 

terminologică între conceptele „literatură pentru copii” şi 

„literatură despre copii”. Astfel aflăm că întâiul concept nu este 

unul valid prin sine însuşi, ci este doar o subcategorie a unui 

fenomen mai amplu, deoarece „literatura pentru copii este, în fapt, 

literatură pur şi simplu, literatură pentru toata lumea, literatură 

frumoasă”. Ȋn ceea ce priveşte literatura despre copii, ea „este 

inspirată din universul acestor vârste, ori stăpânită de acel climat 

infantil-juvenil, în care sentimentele etice sunt atât de la ele acasă – 
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la vârstele fragede propensiunea etică fiind structurală, este o 

literatură formativă, care construieşte în plan moral şi estetic”. 

Aşadar, consider că o restrângere categorială a creaţiilor poetului 

Hotca la sfera literaurii închinate exclusiv copiilor ar fi una 

nedreaptă. Citind versurile, adultul este transpus în lumea magică 

a bucuriei infinite, spaţiu în care adesea doreşte să poposească. Prin 

întoarcerea la inocenţă, la sine însuşi, descoperă nebănuita stare de 

exaltare, aşa cum este ea surprinsă şi de către Tudor Arghezi: „Fă-

te, suflete, copil/ Şi strecoară-te tiptil/ Prin porumb cu moţ şi 

ciucuri,/ Ca să poţi să te mai bucuri”. 

Specificul poetului Marian Hotca este acela de a fi extrem de 

maleabil în ceea ce priveşte tematica creaţiilor sale. Dacă până acum 

ne-a obişnuit cu scrieri care îndemnau la meditaţie sau care 

valorificau identitatea folclorică naţională (de la portul popular, 

până la gastronomie), de această dată s-a decis să exploreze 

universul fragil şi numai aparent naiv al copilăriei. Sensibilitatea şi 

spiritul ludic de care dispune i-au fost de folos în zugrăvirea unei 

lumi în care păpuşile prind viaţă, insectele trebăluiesc agitate, 

legumele se transformă în puncte centrale ale întregului univers 

domestic, iar copiii şi îngerii lor călăuzitori poartă dialoguri pline 

de tâlc: „Astăzi te-am văzut, să ştii/ C-ai stricat din jucării/ Şi sunt 

trist...atât de tare/ Că nu ţi-ai cerut iertare” (Ȋngeraşul).  

Poetul înţelege că universul domestic reprezintă primul 

contact al copilului cu lumea, aşa încât îl exploatează ca atare. 

Elementele din spaţiul locuinţei sunt accesibile fiecărui prichindel, 

iar pe axa casă-şcoală se prefigurează, în primă fază întreaga sa 

existenţă.Tocmai aici reuşeşte Marian Hotca să câştige atenţia 

micilor lectori, întrucât manifestă o cunoaştere desăvârşită a 

universului lor. Camera, mobilierul, grădiniţa de legume, spaţiul 
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curţii, toate sunt aspecte definitorii ale poemelor copilăriei: „Ȋntr-o 

casă mititică/ Şade-n pat o păpuşică” (Păpuşica). 

Poetul Marian Hotca nu se rezumă la a transmite un singur 

mesaj. Creaţia sa, dedicată atât copiilor cât şi celor care tânjesc după 

universul lipsit de griji, se manifestă plenar, îmbinând compasiunea 

cu elemente de actualitate, presărând simboluri religioase în tonul 

melodios şi plin de candoare al vârstei fragede: „Iar cerul râde-n 

astă zi/ Şi norii-i stinge-n soare/ E ziua sfântă de Florii,/ Ce 

mândră sărbătoare!” (E ziua sfântă de Florii) Sunt adesea surprinse 

momente de empatie, primele semnale prin care copilul îşi 

desăvârşeşte cunoaşterea. Asistăm la o transpunere în versuri a 

gândurilor inocente, când lumea devine un miraj şi când până şi cel 

mai banal fapt stârneşte curiozităţi infinite: „Este foarte bun...şi 

oare/ Fără el a mea mămică/ Mai ştie face supică?” (Morcovelul). 

Micile vieţuitoare prind grai, leagă prietenii, participă activ la 

făurirea unui univers conturat după tiparele umane, ba chiar se 

erijează în buni şi pertinenţi sfătuitori ai micilor discipoli. Păsările, 

în lungul lor zbor spre zările însorite, oferă lecţii încărcate de 

compasiune „Azi pornim spre ţări străine/ Dar c-aicea nimic nu-i/ 

Am sta lângă geam la tine/ Dar îngheaţ-ai noştri pui” (Păsări 

călătoare), iar îngeraşii ocrotitori, omniprezenţi, comunică în mod 

direct cu cei pe care îi protejează. Remarcăm aici o punere în valoare 

a legendelor autohtone, conform cărora, copiii mici, prin 

accentuarea calităţilor extrasenzoriale, reuşesc să perceapă entităţi 

din afara spaţiului vizibil pentru ochiul impur al adultului. Ȋn 

iureşul lumii fericite, anotimpurile se instalează cu un nemaiîntâlnit 

fast, antrenând întreaga natură într-o nesfârşită serie de spectacole, 

adesea cu artişti din lumea animală, spre frenezia categorică a 

publicului: „Uite-aicea, pe afiş,/ Zice că în astă seară/ Lângă lac, în 
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stufăriş/ Cântă broasca la chitară. Toată lumea se adună/ Gâze, 

fluturi, rândunici/ Colo-n stuful, unde-n strună/ Cântă broasca de 

la cinci.” (Cântăreaţa). Ȋn spatele unei lumi aparent naive, guvernate de simboluri ale 

mediului infantil, se ascund o serie de adevăruri şi, chiar mai mult, 

de poveţe pline de tâlc. Pe nebănuite, citind poezia lui Marian 

Hotca, copiii vor dobândi abilitatea de a valorifica adevăratele şi 

fundamentalele repere ale vieţii: empatia, prietenia, respectul faţă 

de natură, credinţa, dragostea şi sociabilitatea. 

 

 Prof. Dr. Alina-Maria Nechita    
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