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GÂNDURI ÎNAINTE DE CITIRE 
 
E iarnă şi afară ninge. În casă miroase a cozonaci, iar noi, 

copiii, pe lângă foc, aşteptăm cu nerăbdare Crăciunul. Ce gând 
frumos! Câtă puritate a sufletului! Clipele imaculate ale sărbătorii 
se apropie.Parcă şi noi cu toţii devenim mai buni, mai curaţi mai 
frumoşi! 

Crăciunul a fost şi va rămâne cea mai importantă sărbătoare 
a anului, sărbătoarea aşteptată de toţi, dar mai ales de către copii. 

Copilăria este, sau ar trebui să fie, cea mai fericită perioadă 
a vieţii. Copilul este lipsit de griji, e înconjurat de dragostea celor 
din jur şi visează mereu la lucruri greu de atins uneori. 

Toate rugăminţile copilului, dorinţele, speranţele lui sunt 
adresate lui Moş Crăciun, personaj care în mintea lui îi va îndeplini 
tot ce îşi doreşte. Adulţii ştiu cine este Moş Craciun, copiii doar 
intuiesc, vor afla însă curând! 

În aceste poezii se contopesc sentimente felurite: nostalgia 
şi speranţa, bucuria, durerea pricinuită de plecarea celor dragi şi 
altele. Dar cel mai important sentiment evidenţiat este bucuria trăită 
prin naşterea Domnului nostru Iisus Hristos. 

Iisus Hristos a făcut cunoscut lumii adevărul, binele şi 
dreptatea. Bun, blând şi iertător, Mântuitorul a iubit şi s-a jertfit 
pentru oameni, iar în copii a văzut exemplul de virtute, sinceritate, 
omenie şi bunătate, oferindu-le model celor ce vor mântuirea: „În 
ceasul acela, s-au apropiat ucenicii de Iisus şi I-au zis: «Cine, 
oare, este mai mare în împărăţia cerurilor?» Şi chemând la Sine 
un prunc, l-a pus în mijlocul lor, şi a zis: «Adevărat zic vouă: De 
nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în 
împărăţia cerurilor.»” (Matei 18, 1-3) 

Sigur că unele coordonate ale universului copilului s-au 
schimbat, dar un lucru rămâne etern: puritatea sufletească a 
copilului, aspiraţia şi năzuinţa spre mai sus, mai drept, mai bine. 
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PRINŢESA IARNĂ 

 

Sigur, toată lumea  ştie  că eu sunt prinţesa Iarnă, 
Am rochiţa numai  stele, albă, fină, diafană. 
Eu pun florile pe geamuri şi zăpadă  peste  tot, 
Spun poveşti în  noaptea lungă, peste ape  eu fac  pod. 
 
Toţi copiii mă iubesc şi sunt plini de bucurie 
Când îi chem să ne jucăm sus în deal, pe lângă vie. 
Vin cu toţii chiuind şi se-ntrec la săniuş, 
Fac mulţi oameni de zăpadă, peste tot pe derdeluş, 
 
Iar de sărbători v-aştept să veniţi cu pluguşorul 
Şi colinde să-mi cântaţi, să mă luaţi cu binişorul, 
Mai ales acei ştrengari, ştiţi voi cam ce vreau să spun, 
Uite, vă mai dau o şansă, nu-i spun tot lui Moş Crăciun. 
 
O să-i spun c-aţi fost cuminţi şi la şcoală silitori, 
Să vă-aducă daruri multe, pe-nserat, de sărbători. 
O să-i  spun şi nu greşesc, unde şade fiecare, 
Să v-aducă  sub brăduţ jucăria cea mai mare!
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CU DUMNEZEU LA MASĂ 

 
La Sărbătoarea de Crăciun 
Noi colindăm din casă-n casă, 
Ne punem straie noi şi calde 
Şi stăm cu Dumnezeu la masă. 
Să se-ncălzească lângă vatră, 
Că vine şi El de departe, 
Să-I facem patul să se culce, 
Să-I dăm veşminte moi, curate. 
Când Marea Stea va da de veste 
Pe toată faţa pământească, 
Şi Magii toţi când vor veni, 
La noi, aici, au să-L găsească.  
Nu-n peşteră, ca alte dăţi, 
Dormind pe piatra friguroasă, 
În anu-acesta, de Crăciun, 
Să stăm cu Dumnezeu la masă! 

 

 

 

 
VITRINA CU JUCĂRII 

 

În vitrină am văzut o păpuşă maaare, 
Blondă şi cu păr buclat, ochii de cicoare, 
Îmbrăcată-n catifea, mă privea prin geam... 
Doamne, mult îmi mai doresc de Crăciun  s-o am! 
L-am rugat frumos pe tata să intrăm puţin, 
S-o întreb ceva pe doamna de la magazin: 
„Vreau să ştiu cum se numeşte păpuşica mare?” 
„Barbie” -  mi-a răspuns zâmbind, fără supărare. 
Ştiu precis că Moş Crăciun poate împlini 
Visurile toate, toate spuse de copii. 
De-asta-i scriu acum lui Moşul şi îl rog fierbinte, 
Să-mi aducă-n dar păpuşa, căci am fost cuminte. 
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FEERIE

Ninge bogat, cu fulgi pufoşi,
E-o iarnă ... ca-n Alecsandri!
Sau poate ... ca în Grigorescu!
Şi-ai vrea din nou copil să fii...
S-alergi aşa …prin tot omătul,
Să simţi zăpada sub picioare
Şi fulgii moi să ţi se-aşeze
Pe-obraz şi să te înfioare...
Dar stau cuminte lângă foc,
Aud trosnind câte-un cărbune,
Privesc pe geam copacii ninşi
Împodobiţi… ca o minune !!!
Pentru serbarea de CRĂCIUN,
Când vin copiii pe la case,
Să ni-L aducă pe IISUS
În cântecele lor frumoase.
Cu flori de măr şi leru-i ler,
Ce cristalin colinda sună!
Ne dă de veste că-i AJUN
Şi lumea poate fi mai bună.



Cezarina Adamescu
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RUGA DE DIMINEAŢĂ

Mă trezesc din somnul
Nopţii înstelate
Şi îl strig pe Domnul
Calea să-mi arate.

Spune-mi Tu, Iisuse,
Bunule Părinte,
Ce pot face astăzi
Să rămân cuminte?

Cum să mă feresc
Ca să nu greşesc,
Să nu-mi supăr mama,
Spune-mi să iau seama.

Domnul să m-ajute
Fapte neîntrecute,
Toate vreau să-Ţi fie
Închinate Ţie!



Cezarina Adamescu
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SPUNE-MI, ASTĂZI TE-AI RUGAT?

Tu, păpuşă jucăuşă,
Cu obrazul bucălat,
Spune-mi, astăzi te-ai rugat
Cum te-am învăţat mereu:
„Înger, îngeraşul meu?”

După ce ţi-am dat mâncare
Înainte de culcare,
Spune-mi,  tu te-ai închinat,
Sau şi astăzi ai uitat?

Nici nu ştiu să-ţi mai explic:
Uite, nici măcar un pic
N-o să te mai prindă somnul
Dacă uiţi mereu de Domnul!

MIRACOL BLÂND

Lumina albă se preschimbă-n vis
Mirată-n ochiul tău deschis.
Din aripi îngeraşi planează
Deasupra frunţii tale – trează.

Culorile privirii-n zare
Adie gingaş ca o boare.
E cerul un miracol blând
De unde vin suav cântând

Din flaute şi orgi celeste
O nouă zi să-ţi dea de veste.
Rotindu-şi aripa în zori
Toţi îngerii colindători

Ivind la marginea treziei
Miracolul Copilăriei!
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DARURI ÎN NATURĂ

Orice lucru sau fiinţă
Îşi găseşte-o trebuinţă.

Toate ne-au fost date-n dar
Cu-ndurare şi cu har

De Preabunul Creator
Care-i Tatăl tuturor.

Apa, cerul şi pământul,
Ploaia, aurora, vântul,

Întuneric şi lumină
Se urmează, se îmbină,

Se-mpletesc, se-armonizează,
Zilele delimitează.

Cu parfumul şi culoarea
Ştie să mă-ncânte floarea.

Roua mă înviorează,
Stelele îmi luminează,

Luna însăşi mă îmbie
La visări şi poezie.

Fiindcă ni le-a dat pe-aceste
Şi-alte avuţii celeste,

Domnului îi mulţumim
Şi-n cântări îl preamărim.



Elia David
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UN ÎNGER DE DEPARTE

Copile, ninge astăzi liniştit,
Din vremuri ce tu nu le-ai apucat,
Când, amintiri, în taină-au zămislit
Acest poem al Iernii, minunat.

Opreşte-te din joacă, pentru-o clipă,
C-un fulg de nea mirarea ţi-o împarte,
Şi, de-o să simţi pe umăr o aripă,
Să ştii că e un înger de departe.

Veni încet, pe ninsele poteci,
De nimenea văzut sau auzit,
Suflând în focuri stinse-n geamuri reci,
Oriunde a fost ger şi-a viscolit…

De îţi e cald acum şi îţi e bine,
De poţi să ţii în mâini o jucărie,
E pentru că un înger, lângă tine,
Ajunse iar, la ceas de bucurie…

Şi tu, ca orice suflet, te-ai născut
A doua oară-n ieslea cea curată,
Când mama ta în braţe te-a ţinut
Şi ţi-a cântat colinde de-altădată…



Elia David
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DE CE S-A NĂSCUT PRUNCUL IISUS?

Pentru că Dumnezeu, draga mea copilă,
este plin de dragoste
şi de milă:

Cum crezi că ar fi putut El să lase
netrăite de copii
Tainele Sale frumoase?

Pentru că până şi brazii s-ar fi simţit
foarte trişti
şi neîmpodobiţi,
dacă Dumnezeu nu i-ar fi făcut,
la naşterea Fiului Său,
fericiţi.

Pentru ca bucuriile
să aibă, în sfârşit, o soră...mai mare,
care să ştie să le îndrepte,
din când în când,
nimbul de sărbătoare

Dar eu cred că Pruncul acesta Sfânt
s-a născut pentru ca, prin inima Lui,
să se reverse adevărata Dragoste
pe pământ,

Dragostea mântuitoare,

Luminând, cel dintâi,
Chipul
unei Fecioare.
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DACĂ VEZI UN FULG DE NEA

Dacă vezi un fulg de nea
C-o trăistuţă ponosită,
Semănând c-o mică stea,
De toţi ochii părăsită,

Să ai grijă, e o taină,
Ca-ntre fulgii sclipitori,
Purtând mândri albă haină
Şi fular şi pantofiori,

Să găseşti, purtat de vânt,
Nu tot timpul, la un an,
Înspre ieslea c-un Prunc Sfânt
Şi un fulguleţ sărman..



Elena Mititelu 
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MULŢUMIM LUI DUMNEZEU! 

 
De când zorii s-au mijit 
şi pân’ lun-a asfinţit, 
nu uita că-n jurul tău, 
este bunul Dumnezeu! 
După ce te-ai deşteptat, 
te-ai spălat, te-ai îmbrăcat, 
când te rogi, să ştii – mereu – 
te-ocroteşte Dumnezeu! 
Să te joci cu ai tăi fraţi, 
pe părinţi să-i ajutaţi, 
să nu faci vreun lucru rău, 
că-L mânii pe Dumnezeu! 
Şi-apoi când seara se lasă 
şi intraţi cu toţi în casă, 
fiindcă v-a ferit de rău, 
mulţumiţi lui Dumnezeu! 
Înainte să te culci, 
nu-i important de mănânci, 
mămăligă sau buşeu, 
e cu tine Dumnezeu! 
Dacă simţi că moşul Ene, 
se strecoară pe la gene, 
milostiv – nu fariseu, 
să te-nchini lui Dumnezeu! 
Iar cât e noaptea de lungă, 
nu contează de dormi lângă 
pirostrii sau şemineu, 
Lângă tine-I Dumnezeu! 



Elena Mititelu 
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DE VORBĂ CU IISUS 
 

Ca-n fiecare dimineaţă, 
Să te trezeşti mai liniştit, 
Cu raze te mângâi pe faţă… 
Dar tu la Mine te-ai gândit?!  
Iar cât este ziua de mare, 
Îngeri de pază îţi trimit 
Şi-ţi pun aceeaşi întrebare: 
Dar tu la Mine te-ai gândit?!  
Iar seara, când te culci alene, 
Să-ţi fie somnul liniştit, 
Eu luna ţi-o trimit pe gene... 
Dar tu la Mine te-ai gândit?! 
Dacă părinţii tăi, în taină, 
Despre Iisus ţi-au povestit, 
Ţi-au pregătit a vieţii haină, 
Când ei la Mine s-au gândit. 
 

AVE, FECIOARĂ MARIE! - acrostih 
 

Ave, Fecioară Marie, 
Venim în genunchi să-Ţi cântăm, 
Extazul din noi, pe vecie, 
Fecioară, prin rugă-Ţi ’nălţăm! 
Edenul în suflete eşti, 
Credinţa în Bunul Iisus, 
Iertarea să ne-o mijloceşti, 
Ofrandă pe cruce s-a pus. 
Ave, Marie Fecioară, 
Rodul din pântec neprihănit, 
Avea din Duh Sfânt să apară, 
Mesia – Pruncuţu-Ţi sfinţit. 
Atotputernică mamă, 
Rugătoare la Dumnezeu, 
Iubirea-ntru Tine ne cheamă, 
Eternă în haru-Ţi mereu! 
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RUGĂCIUNEA ŞCOLĂRIŢEI

Doamne, de-azi sunt şcolăriţă!
Merg la şcoală dimineaţa
şi îmi ocroteşte viaţa,
Iisus de pe cruciuliţă.
Îngeraşu-i lângă mine,
zi şi noapte mă păzeşte
şi de rele mă fereşte,
ca să-mi fie numai bine.
Doamne, eu te rog fierbinte,
să m-ajuţi să învăţ carte
şi să fiu, până la moarte,
credincioasă şi cuminte.

PE MUNTELE GOLGOTA

Pe Muntele Golgota-n sus,
de aur inima având,
crucea de lemn căra Iisus,
lovit, hulit, din greu oftând...

Sub crucea grea, dulce povară,
mergea pe calea mântuirii
tăcut, sub ploaia de ocară,
ducând păcatul omenirii...

Iar astăzi, plini de vanitate,
din aur cruci la gât ne-am pus,
purtând păcatul mai departe,
uităm de Crucea lui Iisus!
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ÎN AJUN DE MOŞ CRĂCIUN

Prin troiene şi nămeţi,
Merg copii la colindeţi.
Cete de băieţi şi fete
Să colinde pe-ndelete,

Cu trăistuţele pe spate,
Să le umple cu de toate,
Mere, nuci şi covrigi buni,
C-aşa-i datina la români.

COLINDE, COLINDE

În seara de Moş Ajun
Merg copii la colindat,
Chiar de sunt troiene-n sat.
Ei se-apropie de geam
Şi încep a colinda:

„Lămâiţă, portocală,
Noi suntem copii de şcoală
Şi-am pornit a colinda,
Pe la case a ura,
Maica Domnului ne-ajută

La covrigi şi la nuci multe.
Ne daţi, ne daţi ori nu ne daţi!“
Spun copiii-mbujoraţi…
“La mulţi ani, de moş Ajun,
Şi mâine, de Moş Crăciun!”
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CRĂCIUNUL DIN SUFLET

Naşterea lui Iisus Hristos,
În ziua de Crăciun,
O trăim în fiecare an,
Începând cu noaptea de Ajun.

Copil fiind, eu ascultam
Povestea spusă de bunicu...
Cu ochii minţii, clar, vedeam
Trei magi, şi regi şi stele,

Maria, boi, păstori şi iesle,
Un copilaş ca în poveste,
Înfăşat în albe scutecele…
Apoi, când am crescut,

Am înţeles profund
Ce-nseamnă ziua de Crăciun:
Pacea din inimă,
Puterea de a ierta,
De-a-i înţelege
Şi de-a-i ajuta
Pe cei din preajma ta
Şi bucuria de a dărui,
Sau de a primi iubirea…

MOŞ CRĂCIUN ŞI MOŞ AJUN

Moş Ajun şi Moş Crăciun
Sunt doi fraţi ce-s foarte buni,
Daruri ne-aduc de Sărbători,
Lumină-n suflet şi colindători.
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MOŞ CRĂCIUN

Din văzduhuri lin coboară
Moş Crăciun c-o sănioară,
Este ger şi este noapte
De departe se-aud şoapte.

Moş Crăciun vine pe horn,
Chiar în casă, în salon,
Sub brăduţ daruri ne pune,
Să ne bucurăm…pe bune!

Fuge-apoi, tiptil-tiptil,
Să nu-l vadă vreun copil,
Dar mă-ntreb pe unde pleacă
Moş Crăciun cel cu desagă?!

BUNICII

Pe vatra veche,
jarul de sub cenuşă
aşteaptă răbdător
venirea bunicilor
plecaţi
în vizită la îngeri.

E iarnă, noaptea târziu,
cineva s-a oprit
în pragul inimii mele.

Bunicii au sosit
de pe tărâmul îndepărtat
al viselor.
Sunt iarăşi copil,
Lemnele ard vesele
pe vatra veche.
E noaptea de Crăciun...
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RUGĂMINTE

-Moş Crăciun, eu te-aş ruga
Să-mi ţii locul dumneata,
Măcar pentru-o lună, două,
Că e frig afar’ şi plouă
Dacă m-apucă vreo boală?
Şi oricum, nu vreau la şcoală!
Cel puţin, dac-ai vedea
Ce grea-i matematica!
E ca sacu’ dumitale
Pe care-l duci în spinare!
-Măi Ionuţ, de ce te plângi,
Nu spuneai că vrei s-ajungi
Un mare om învăţat
Şi de ceilalţi respectat?
-Ştiu c-am zis, da’-i foarte greu!
-Ei, acuma, dragul meu,
Dacă stai să te gândeşti:
Şi când mănânci oboseşti.

BĂIAT MODERN

-Robert, nu mi-ai spus ce vrei!
O maşină, două, trei,
Sau vreun roboţel trăsnit...
Din aceştia am găsit!
-Moşule, mă plictiseşti,
Cu mine n-o nimereşti!
Ce?  Maşinuţe uzate?
Eu le vreau adevărate!
Mai adu-mi şi telefoane,
Cărţi de credit, dolofane,
Pentru ureche cercel,
Că doar sunt supermodel!
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UN COPIL NERUŞINAT

Când o veni Moş Crăciun,
Să vezi ce piedică-i pun,
De-o să cadă ca dovleacu’,
Iar eu am să îi fur sacu’!
Şi-o să iau din el ce vreau,
Nici de-al naiba nu i-l dau!
-Alexandru,vezi cum eşti?
Numai la rău te gândeşti.
Eu credeam că te-ai schimbat!
Da’ nimic n-ai învăţat!
-Ştii ceva, moşneag nebun,
Mă cam enervezi, îţi spun,
Dacă ai curaj, mă-nfruntă!
Haide  să ne luăm la trântă!

SUGESTIA

-Vreau şi eu o păpuşică,
Măcar una mititică,
S-o alint şi s-o iubesc
Merit, moşule, nu crezi ?

-Ştiu şi eu? Jucărioare
Nu prea merg la domnişoare…
Mai bine-alegi altceva
Potrivit cu vârsta ta .

-Bine-atunci!…Două inele
Sau mai bine, nu, mărgele!
Îmi aduci, te rog, se poate?
-Eu mă gândeam la o carte...
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SUPĂRAŢI PE MOŞ CRĂCIUN

-Gigi! A venit Moş Crăciun?
-A venit, dar e nebun,
A zis c-am nasul turtit,
Mi s-a părut ameţit.
Ce-a mai râs pe seama mea!
Sincer îţi spun, îmi venea
Să-i pun o petardă-n ghete
Şi să-i zic :,,Pa, pa, băiete’’!
-La mine n-a mai ajuns,
Probabil s-o fi ascuns
Şi-o fi dat seama, mai bine,
Că s-a făcut de ruşine.
L-am sunat şi nu răspunde,
Îi  las mesaje oriunde,
Chiar pe spate, zău, la reni:
Dragoş de la Ţânţăreni!

PROPUNEREA

-Vreţi să vă spun un secret?
Moş Crăciun e corigent!
Am aflat, dar din greşeală!
Nu ştie nimic la şcoală.

Când o să vină la mine
Am să-i zic: “Bă, Moş Crăciune,
Dac’ ai rămas corigent,
Nu te duci nene, matale,
Cu caprele mele-n vale?
Că tot ai experienţă…
Poate scapi de corigenţă.
Paşti şi renii pe izlaz
De  uiţi un pic de necaz!”.



Maria Niculescu

27

NOAPTE DE CRĂCIUN

Iată-n noaptea cea albastră,
Luna, picii să o vază,
În gondola-i stă de pază.
Toţi, cu ochii pe fereastră!
Ce aşteaptă? Cum, ce-asteaptă?!
Cerul, blana-i de hermină,
Să o scuture-n lumină.
Nu se-aude nicio şoaptă!
Dar deodată, vai, deodată!
Îngeraşi, în a lor joacă,
Mii de saci cu promoroacă
I-au vărsat pe lumea toată.
L-au ajuns, printre poiene,
Zgribulit, fiindcă nu-şi luase
Blana caldă pentru oase,
Chiar pe dânsul, pe Moş Ene!
Şi i-au spus că-n astă seară
Nu vor merge la culcare -
De la mic la cel mai mare;
Se va naşte, bunăoară,
El, Iisus, Iisus Preasfântul,
Pentru noi născut anume,
Pentru noi şi-ntreaga lume,
Spre al inimii încântul.
El, Iisus, ce-adesea vine
Să aducă-n gânduri - soare,
În suflet îndestulare,
Celor ce li se cuvine.
Ingerii, sfioşi, agale,
Gânditu -s-au să repare
Boroboaţa, nu prea mare,
Şi-i ieşiră Lunii -n cale.
Ea, tăcută, blândă, aleasă,
Ii iertă de sus, din Ceruri,
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Folosind mai vechi misteruri,
Fulgi de nea în jos se lasă.
Firea tace, lumea tace,
Hai, copii, începeţi, dară,
Rugăciunea cea de seară
Pentru cel ce-aduce pace:
-"Dumnezeule cel Mare,
Iată, pură rugăminte:
Sănătate, hrană, minte
Să ne dai! Şi-a Ta-ndurare!
Iară noi, rară minune,
Te vom lăuda ferice.
Bine-om face, bine-om zice,
În preasfântă-nchinăciune
Pentru Seara de Crăciun.

COLIND

Azi, în Bethleem răsună
Cel mai sfânt şi blând colind,
Toţi copiii mâna-şi prind,
Glasul lor e dulce strună.
Căci, la ora cea vestită,
Prin Steluţa din Înalt,
Se născut-a un NEALT,
El, Fiinţa preaiubită.
Din Maria, albă floare,
Pură cum nu s-a aflat,
A sosit El, nu-n palat,
Ci în ieslea primitoare,
La căldura din suflarea
Unor magi cântând cu leruri
Mic copil trimis de Ceruri,
Ieslei dând înluminarea!.
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RUGĂCIUNE

Doamne Sfinte, Doamne Bun,
Eu, copilul cel cuminte,
Pentru Noaptea de Crăciun
Am a-Ţi face-o rugăminte:
Dinspre Ceruri lin te lasă
(Poate vii cu Carul Mare)
Şi opreşti în a mea casă,
Mulţumesc pentru-ndurare!
De-i veni, vom sta-mpreună
Să cinstim a Ta sosire,
Luna, pe a harpei strună
Va cânta despre iubire.
De iubirea minunată
Ce ne-O dăruieşti, Preasfinte,
De Iubirea preacurată
Dintr-o inimă fierbinte.
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RĂVAŞ IUBITULUI MOŞ CRĂCIUN

Am scris odată un răvaş
Către iubitul Moş Crăciun
Şi l-am trimis chiar prin poştaş.
Adresa n-am ştiut să-i pun.
I-am scris iubitului bătrân
S-aducă daruri de Crăciun:
Lui tata o tunică nouă
Că umblă mult şi-afară plouă.
Şi o frumoasă păpuşică
Pentru surioara mea cea mică.
Iar mamei să-i aducă-n dar
O rochie cu flori muştar,
Fiindcă pe rochia ei de seară
Eu am vărsat o călimară.
Am caligrafiat frumos
Gramatica la locul ei,
Şi-am încheiat semnând mai jos.
Protopopescu Vlad Andrei.
Şi ce credeţi că s-a-ntâmplat?
Primesc răspunsul imediat:
„Andrei, tu mamei eşti dator
Să-i ceri iertare, bunăoară,
Că i-ai stricat rochia de seară
Şi ea, precis te va ierta.
Şi rogu-te, nu mai uita,
Când îmi vei scrie-a doua oară.
Tu uită-te în calendar
Vezi, să nu-ntârzii, aşadar,
Să-mi scrii degrabă, drag uituc,
Ţie ce daruri să-ţi aduc?“
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PASĂREA RĂNITĂ

Pe potecă, zgribulită,
Am găsit o păsărea.
Aripioara ei rănită
Pe zăpadă se târa.
Am cuprins-o-n palme blând
Mâna mea să-i încălzească
Trupul mic şi tremurând.
Şi să nu se mai căznească
Jos, acolo, pe pământ.
Seara, lângă soba mea,
I-am pansat apoi durerea
Şi-am lăsat-o să mai stea
Până s-o mai întrema
Şi atâta cât i-e vrerea.
Am hrănit-o cu grăunţe
Ciugulind din palma mea,
Şi când soarele mai tare
Prinse iar să strălucească,
Primăvara-n graba mare
A venit să-l însoţească.
Păsărica cea zglobie
Bucuroasă c-a scăpat,
Pe fereastra casei mele
De îndată a zburat.
Cât de mult m-am bucurat
S-o văd iar zburând în zare.
Dar în suflet mi-a lăsat
Şi o umbră de-ntristare.
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FULG DE NEA

A venit o iarnă nouă
Cu nămeţii ei de nea…
Cu mânuţele-amândouă
Am cules din ram o stea.
Stea de gheaţă lucitoare,
Mic, plăpând, un fulg de nea
Se topeşte-n palma mea,
Ca şi razele de soare.

ÎMPĂCARE

Sunt cel mai bun băiat din grădiniţă
De unde ştiu? Mi-a spus aseară o fetiţă.
După ce tastatura la computer i-am stricat,
Când  neatent pe ea m-am aşezat.
Desigur, că fetiţa mai întâi, s-a supărat,
Dar i-a trecut când i-am adus o ciocolată
C-aşa-l  văzusem eu făcând o dată,
Pe tata, când era mama supărată.

DORINŢA

Acuma ninge-n fiecare zi
Şi aş pleca şi eu afară, la copii,
Dar trebuie să termin întâi tema:
La aritmetică mai am o teoremă
Şi-apoi rapid voi rezolva problema.
M-aşteaptă săniuţa lângă scară
Merg tot acolo unde-am fost şi-aseară!
Că-i derdeluşul bine lustruit.
Dar sper să nu mai cad a doua oară,
Fiindcă aseară tare m-am lovit.
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DORINŢĂ

Ascult colinde vechi şi dragi,
Miroase tare-a cozonaci,
Afară fulgii-ncep uşor
Un dans fragil în zborul lor.
E noapte pentru cine vrea,
Dar Moş Crăciun aici va sta...
Nu am s-adorm, promit mereu
Să pot să-l văd pe Moş şi eu!

VIS MAGIC

Magic vis soseşte acum
Prin zăpada de pe drum,
Se aud bătăi deodată
La fereastra luminată.
Uf, am stat mereu cu grijă,
Am lăsat uşa deschisă,
Martori fulgii îmi vor fi
Când minunea va sosi
Prin ninsoarea de afară...
Iată, Moşul cum coboară!
N-am dormit şi n-am visat,
Căci la geam mereu am stat!
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CU GÂNDUL LA CRĂCIUN

Am fost cuminte
sau n-am fost,
Aştept Crăciunul
Şi ţin post.

Mi-e dor deja
de  sănioară,
Vreau să desfac
o portocală.

Când gerul
straşnic înroşeşte
obrajii, ca mărul
din poveste.

LÂNGĂ BRAD

Încărcat de luminiţe
Bradul falnic se arată,
Îl privim cu bucurie,
Şi într-una îi dăm roată.
Jucării frumoase, multe,
Stau grămadă lângă el,
Şi cuminţi, abia aşteaptă
Ca şi noi, un singur semn.
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EU ŞTIU...

Eu ştiu că sunt copii
ce nu au parte,
de daruri multe,
noi şi minunate.

Iar Moş Crăciun
la uşa lor nu sună,
a rătăcit, adresa,
sau n-a fost bună.

Să-i mângâiem acum,
cu gândul bun,
pe toţi copiii trişti,
ce n-au Crăciun.

DARURI PENTRU FIECARE

Că Moşul este bun
O ştim noi toţi.
Soseşte la bunici
Şi la nepoţi.

Aduce daruri,
Chiar dacă e puţin
Şi ai greşit,
El are sacul plin.

Copiii  ştiu când vine
Lângă brad,
Găsesc ce-au vrut mereu
Şi au visat.
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AŞTEPTÂNDU-L PE MOŞ CRĂCIUN

Dragi copii, văzut-aţi oare,
Pân-acum aşa ninsoare?
Norii cuferele-şi varsă,
Pe pământ perle revarsă;
Frunze moarte, crengi uscate,
Munţi, câmpii, pietrele toate
Se ascund sub fulgi mărunţi,
De-au ajuns plopii cărunţi.
În pădure, la izvoare,
Se pierd mândre căprioare;
Geru-i mare, omătu-i des,
Cai sălbatici îşi dau ghes.
Pe sub cetin-argintie,
Îmbrăcată-n stele-o mie,
Lupi aleargă pe poteci
Albe, fragede şi reci,
Iar o mierlă zgribulită
Car-o poamă veştejită,
Prin zăpada viscolită
Pare-o umbră aiurită.
Dar în case călduroase
Ţopăie feţe voioase
C-a sosit ziua de-Ajun,
E aproape Moş Crăciun!
Voi, cei mari, l-aţi mai văzut,
De nu toate-au început;
Barba albă-i tare lungă,
Haine roşii frigu-alungă.
El din loc îndepărtat,
Reni dibaci a înhămat
La o sanie aleasă,
Să-l ducă din casă-n casă.
Ajutoarele de seamă,
Spiriduşi, precum se cheamă,
Sacul mare-au pregătit,
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Cu cadouri l-au gătit.
Şi-uite-aşa, pe înserat,
Pleacă moşul bun de-ndat`,
La copiii cei cuminţi
Să-mplinească rugăminţi.
Spuneţi voi, copii, acum,
Când moşu-i din nou pe drum,
Lângă bradul luminat,
Ce colind aţi învăţat?
Ca de-atâta nerăbdare,
Pregătiţi de sărbătoare,
Să- i daţi lui mare răsplată,
Pentru-a sa frumoasă faptă .

SEARĂ DE CRĂCIUN

Deschide uşa, creştin bun,
În sfântă seară de Crăciun,
Să intre cu alai regesc,
Fiul Tatălui ceresc.
Se-ascunde cetina de brad,
Sub miile de fulgi ce cad;
Se-aud cântări din înălţimi,
Vin cetele de serafimi,
Dar gerul ţurţurii îşi lasă,
Nu zăbovi, gazdă aleasă.
S-au strâns îngerii şi cântă,
Pe cer se-arată crucea sfântă.
Căci în Bethleemul depărtat,
Mare minune s-a aflat:
Din Fecioară s-a întrupat
Mesia cel aşteptat.
An de an, noi colindăm,
Vestea naşterii s-o dăm.
Din peştera friguroasă,
V-aducem pe Iisus în casă.
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ÎNGERAŞUL PĂZITOR

Înger - îngeraş, din stele,
Pavăza inimii mele!
Din cerescul Paradis,
Dumnezeu mi te-a trimis.
Că e zi, sau că e noapte,
De la naştere la moarte,
Tu-mi eşti înger păzitor,
De bine sfătuitor.
Ba mai mult, la întristare
Şi tu verşi lacrimi amare!
Că în cer, acolo sus,
Dar de preţ e un supus.
Mama îmi spune mereu
Să nu-mi uit îngerul meu.
Când pe cer mijesc, ei, zorii
Şi greu deschid ochişorii,
Să-i cer binecuvântare
Îngeraşului meu care,
Orice pas îmi ocroteşte
Şi de rele mă fereşte.
Iară seara când se lasă,
Şi somnul mă apasă,
Eu, cu glas nevinovat,
Să mă rog neapărat.
Tu mă-mbraci cu bunătate,
Mă aperi de nedreptate;
Când mi-e frig, mă încălzeşti,
Când greşesc, mă dojeneşti.
Înger-îngeraşul meu,
Ascultă-mi ruga mereu!
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CRUCEA

La ceas de griji şi de nevoi
să nu-ţi dea paşii înapoi,
grijuliu, în dreapta mână,
să ai Crucea la-ndemână.
De ţi-e masa-mbelşugată
Crucea nu-ţi fie uitată,
de ţi-e viaţa liniştită
Crucea nu-ţi fie pitită.
Când singurătatea vine
şi nu ai zile senine,
nu uita de Crucea Sfântă,
Ea spre viaţă te avântă.
De ţi-e clipa rea sau bună,
de speranţa ţi-e doar brumă,
nu uita, în orice clipă
Crucea răul ţi-l risipă.

RUGĂ
Lumină promisă,
e uşa deschisă,
pătrunde în casă,
pofteşte la masă,
sfinţeşte-ne vinul,
din apă fă plinul,
destinu-mi veghează,
în viaţă fă-mi rază,
din scrum să renască
şi-n suflet să crească
speranţa-n Lumină
şi-n viaţa creştină.



Elena Păduraru

43

SCRISOARE LUI MOŞ NICOLAE

Dragă Moşule, aş vrea
Să te-atragă cizma mea!
Ea-i acum în aşteptare...
Eu sunt mic, dar cizma-i mare
Şi-o să-ncapă-n ea de toate:
Jucării şi ciocolate,
Cărţi cu poze colorate
Şi poveşti nenumărate.
Să mai pui in cizmuliţă
O rochiţă de fetiţă
Pentru surioara mică,
Care-i foarte cuminţică.
Pune, te rog, doar bucurii!

Multă iubire de copii,
Pace-n lume, fericire,
Pentru toţi s-aduci iubire,
Bunii părinţi, chiar şi bunici,
Tu nu-i uita când treci pe-aici,
Dar nici omul de pe stradă
Când în cale-o să te vadă.
Moşule sfânt, vezi să nu uiţi
Genele-n somn să le săruţi!
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MOŞ NICOLAE

Moş Nicolae stă-n pragul de iarnă
Şi din sacu-i plin argintul aştearnă,
Iar când părinţii şoptesc “noapte bună”
În cizmuliţe cadouri să pună.

Moşul împarte prin casele toate
Bucurii multe şi cămări bogate,
Prin ochi de copil - cer senin cu stele
Şi-n sufletul lui sfinte cântecele.

Iară la anul, moşul sfânt revine
Să vadă copii cu feţe senine,
Cuminţi şi frumoşi, de părinţi ocrotiţi,
În clipe grele de necazuri feriţi.

ÎNTR-O CIZMĂ CĂPĂTATĂ

Când cartonul mă-ncălzeşte
Gândul către Tine-mi zboară,
Sărăcia mă iubeşte
Şi-mi face viaţa amară.

Doar gândirea mi-e bogată
Când în vis Tu vii la mine
Şi în cizma căpătată
Îmi pui daruri să m-aline.

Ruga ta de cald îmi ţine,
Vindecare-i de durere,
Hrană-mi este de la tine,
Vezi! Credinţa-mi e avere.

Părăsesc acum cartonul,
Îi las lui cele amaruri,
Uit îndată abandonul,
Pun în loc a Tale daruri.
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IARNA ŞI BUNICA

Iarnă-acuma ai venit,
Anotimp de feerii,
Cu fulgi albi tu ne-ai vrăjit,
Sărbători cu bucurii.

Mergem toţi din casă-n casă,
Cu colindul din străbuni:
Mult belşug s-aveţi pe masă,
Oameni credincioşi şi buni!

Lumânarea arde-n tindă
La o casă mai micuţă,
Îi cântăm cu drag colindă
La a noastră bunicuţă.

Ea, în prag, iese-n toiag,
Păru-i alb-cărunt, de ani:
-Ziceţi-mi, copii, cu drag,
Însă n-am să vă dau bani.

Fiţi azi binecuvântaţi,
Duhul Sfânt în voi coboară,
Dragii mei, nu mă uitaţi,
Să veniţi la anul iară.

Copilaşii-ncep să spună
O colindă-nălţătoare,
Toată uliţa răsună,
E Crăciun, e sărbătoare.
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ÎN AŞTEPTARE

La fereastră stă Anuţa,
Mângâindu-şi pisicuţa,
Şi priveşte lung în zare
Dacă Moş Crăciun apare.

C-a aflat de la bunica,
De când era atâtica,
Despre Moş Crăciun ce-aduce
Jucării şi turtă dulce.

Când adoarme pisicuţa,
Picoteşte şi Anuţa.
Mama ei o duce-n pat.
Anuţa adoarme-ndat’.

CERERE

Moşule, eu vreau, de poţi, să-mi aduci în dar doi peşti.
Dacă nu, măcar o carte cu desene şi poveşti.

Şi-aş mai vrea, tot dacă poţi, să-mi aduci un căţeluş.
Unu-adevărat, să latre… Sau măcar unul de pluş.

Mulţumesc chiar dinainte! Ştiu că tu poţi, Moş Crăciun!
Eu promit să fiu cuminte, să învăţ şi să fiu bun!
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SEARA DE AJUN

A tot nins de dimineaţă…
Drumul s-a acoperit
Cu o pojghiţă de gheaţă.
Cu colinda am pornit.

Am oprit întâi la neamuri,
Acolo am colindat.
Să aibă rod bun pe ramuri
Şi pe holdă, le-am urat.

Dar am mers şi la a noastră
Dragă-nvăţătoare, dragă,
Colindat-am la fereastră.
Ne-a dat mere, o desagă.

Bucuroşi şi fericiţi
Ne-am întors târziu acasă.
Ne-aşteptau cârnaţi prăjiţi
Şi pâine caldă pe masă.

Şi sarmale, şi friptură,
Cozonac din cel mai bun
Şi puţin vin, doar o gură,
Că e seara de Ajun.
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A SOSIT IARNA

Iarna grea, geroasă, iată, a sosit,
Florile de gheaţă la geam s-au ivit.
Umplu azi văzduhul fulgi pufoşi, vioi,
Sus pe derdeluş: mare tărăboi.
Cuşmă albă, groasă, satului i-a pus,
Crengilor golaşe, haine până sus.
Cerul, care-odată era blând, senin,
Cu nori grei ca plumbul este-acuma plin.
Casele brodate cu ţurţuri de gheaţă,
Muntelui de nea, greu îi mai fac faţă.
Vântul suflă rece, şuieră în ramuri,
Neaua grea aşează valuri peste valuri.
Totul este alb, iar câmpul străluceşte
În lumina lunii ce de sus pândeşte,
Coşuri fumegânde se văd sus pe deal,
Valea se îmbracă într-un mândru voal.
Iar când zorii zilei se ivesc ceţoşi,
Glasuri cristaline de copii frumoşi,
Se aud din luncă, de la derdeluş,
Chiuind, se joacă, ziua trece-acuş.
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VINE MOŞ CRĂCIUN

S-aud colindători la geam
Şi iată, Moşul vine,
La fel ca-n fiecare an,
Să-l aşteptăm cum se cuvine.

De-ai fost cuminte, drag copil,
Şi-ai ascultat de mama,
Să-l vezi de vrei, venind tiptil,
Fii şmecher şi ia seama!

El are-n spate-o tolbă mare
Şi-o barbă lungă – robă.
Şi daruri pentru fiecare,
Le pune-n hornul de la sobă.

Când zorii zilei s-or ivi grăbiţi,
Găsi-veţi voi sub bradu-mpodobit
Tot ceea ce din suflet vă doriţi.
Şi-atunci şi Moşul pleacă fericit.
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UN FULG DE NEA

Un fulg stingher ce mi-a căzut în palmă
L-am dus să-l arăt mamei, că e iarnă...
Ca prin minune, micul fulg a dispărut,
M-am supărat şi-am plâns, chiar m-a durut.

Nu-nţelegeam cum dintr-un fulg aşa frumos,
Pe care cu mândrie îl priveam duios,
Odat-ajuns în casă, lângă sobă, la căldură,
A mai rămas un pic de apă, ca o dâră...

„Micuţul meu – mă linişti mama îndată –
Gingaşul fulg e doar o apă îngheţată,
Iar când căldura sobei cade-ncet pe el,
Se transformă-ndată-n apă şi nu mai e la fel.

De aceea, să-l lăsăm afară, la răcoare,
Acolo unde el creează-o plăpumioară moale,
Ce iarna pământu-l acoperă cu drag,
Iar primăvara ies ghiocei în prag.”
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ÎN NOAPTEA DE CRĂCIUN

În noaptea vrăjită
când aştepţi un dar,
deschide sufletul,
el se va umple de har.

Şi dacă Moşul nu pune
sub brad minuni,
ascultă-ţi inima,
ea ne face mai buni.

Dar Moşul e bun
şi pentru fiecare are
darul mult dorit,
ai doar rabdare...

DOAMNE, TATĂL MEU CERESC

Doamne, Tatăl meu ceresc,
Lângă mine fii mereu,
Mă învaţă să iubesc
Să nu fac pe lume rău.

Sunt copil, nu ştiu prea multe,
Şi ispite mă-ncolţesc,
Chiar şi-n lucruri mai mărunte
Câte-odată mai greşesc.

Sunt micuţ, Tu fă-mă mare,
Binecuvântat de har,
Paza ta să-mi stea hotare
Mir pe frunte dă-mi în dar.
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DE MOŞ NICOLAE

Pe Moş Nicolae-l ştiţi:
pe aici este vestit,
că umple ghetele toate
numai dacă sunt curate,
cu vise şi cu gânduri multe
dac-ai fost bun şi cuminte,
iar în ghetele murdare
pune o nuia la fiecare.
Moşu-i bun, dar e bătrân
şi-i sătul de vorbe multe,
nu vrea să te mai asculte,
el iţi dăruieşte doar
gânduri bune an de an.
Şi-ţi mai trimite printre nori
stele strălucind în zori,
fulgi de nea mai pune-n barbă
pentru cine e de treabă.
Dacă ştii c-ai fost cuminte
fă-ţi ghetele diseară,
Moşul le va umple toate
cu dulciuri pe săturate.

SUFLET DE COLINDĂTOR

Seara-i de Crăciun frumoasă,
suflet de colindător,
ne-aduci bucurie-n casă
cu colindele de dor...

Îngerii să te vegheze
şi să-ţi umple sufletul,
drumul să ţi-l lumineze,
uşurându-ţi umbletul...



Mariana Ciurezu
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AZI I-AM SCRIS LUI MOŞ CRĂCIUN...

Acum e târziu şi ştiu
C-ai să râzi ca ş-altă dată,
Gândul meu e cam hazliu
Şi povestea-i încurcată.

Nu cred c-ai mai primit
Astfel de scrisori vreodată,
Şi d-aceia îţi promit

Scrisoarea nu va fi cifrată.

Nu îţi cer nimic să ştii
Din ce nu îmi poţi aduce,
Şi dac-ai vrea să vii

Te aştept la răscruce.

Eu aş vrea zăpadă multă
Fulgi de stele jucăuşi
Şi împrăştiaţi deodată
Peste case pe la uşi.

Ş-aş mai vrea multă iubire
Să se reverse peste noi,
Moşule tu ştii mai bine
Cum e bine pentru noi!



Elena Spiridon
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SCRISOARE CĂTRE MOŞ CRĂCIUN

Moş Crăciun, te rog citeşte
Foarte-atent a mea scrisoare,
Că durerea ce m-apasă
E prea mare, mult prea mare.
Au plecat ai mei părinţi
Să trudească la străini
Şi-am rămas să-mi petrec viaţa
La rude şi la vecini.
Îmi trimit de toate-n casă
Bani, hăinuţe, jucării
Şi printre aceste daruri
Doruri multe, mii şi mii.
Înainte de culcare
Mă rog să le fie bine
Şi îmi spun la telefon
Că la fel fac pentru mine.
Moş Crăciune, nu mai pot
Să accept mult soarta asta,
De aceea te implor
Adu-mi-l acas’ pe tata!
Să n-o uiţi cumva pe mama,
Căci mă sting de dorul ei...
Am să-mpodobesc eu casa
O să fim din nou tustrei.
Şi la bradul din fereastră,
Cu drag am să te primesc,
Am să-ţi cânt sfânta colindă
Prin care să-ţi mulţumesc.



Elena Spiridon
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VENIŢI, COPII, CU COLINDUL!

Veniţi, copii, cu prea sfânta colindă,
Crăciunul în prag cu drag vă aşteaptă!
Prin glasul vostru cristalin ce-o cântă
Suflarea nopţii este mult mai blândă.

Veniţi, copii, căci uşile-s  deschise!
Obrajii voştri casa lumineză,
În ochi steluţe jucăuş vibrează...
Sunt luminiţe-n  sărbătoare-aprinse.

Aduceţi liniştea şi pace-adâncă,
Pământul îl apropiaţi de cer
Şi prin rostirea „leru-i, Doamne, ler”,
El haina bucuriei o îmbracă.

Veniţi, copii, voi candele aprinse,
Căci pentru voi sunt uşile deschise!

LA COLINDAT

Deşi în sat e ger şi nasu-i îngheţat
Nu am să fug în casă, ci merg la colindat,
Să duc vestea la lume că s-a născut Hristos
Şi că e vremea iară să ne rugăm pios.
Să fim cu toţi mai veseli, mai darnici, mai blajini
C-aceasta-i sărbătoare a bunilor creştini.



Elena Spiridon
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DE PAZĂ ÎN AJUN

Stau de pază la fereastră,
De când seara s-a lăsat,
Ca să-l prind pe Moş de barbă
Să văd ce are în sac.

Cu ghetuţa lângă mine
O s-aştept...nu mai clipesc
Şi mai cânt câte-o colindă
Nu cumva să aţipesc.

Mama râde-ncet  de mine,
Tata văd că-n casă nu-i,
Cred că stă şi el de pază
Să-i ia sacul Moşului.

Vine Moşul! Îmi zâmbeşte,
Mă întreabă de-s cuminte
Şi îmi pune în ghetuţă
Ciocolată cu stafide

Şi o carte despre lume.
Ştie Moşul că citesc.
Îmi pune şi-o nuieluşă.
Oare să mă cuminţesc?

Nu contează, mă simt bine...
Şi mă bucur c-a venit.
Îmi vine să strig în noapte:
-„Moşule, sunt fericit!”
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RUGĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI

Doamne, apleacă-te spre mine
Să mă faci vrednic de tine.
Gând bun dă-mi, vorbă-nţeleaptă,
Spre cer să mai urc o treaptă.

Lasă-mi sufletul curat,
Să nu-l simt împovărat
Cu tristeţe şi amar,
Inima cruţă-mi de  jar.

Umple-mă de bunătate,
Că de unde-i mult, se-mparte.
Dă-mi în glas dulceaţa mierii,
Proroc să fiu Învierii.

Fă-mă, Doamne, bun creştin,
Sus, în ceruri, ca să vin.
Nu singur şi întristat
Ci de-ai mei înconjurat.
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NOAPTEA ALBĂ DE CRĂCIUN

Noaptea albă de Crăciun
Ne prinde mereu pe drum.
Din sufletul cel curat,
Glas răsună minunat :
Trecem, Doamne, cu tot dragul,
Azi, la toţi creştinii, pragul,
Veste bună s-aducem
Tocmai de la Bethleem.
Domnul Iisus s-a născut
Să ne fie vieţii scut.
Din duhul sfânt întrupat,
Fie Domnul lăudat !
Cu inima Lui curată,
Primul om fără de pată,
Semn să-i dăm că îl iubim
În inimă îl primim.
Primiţi-o cu bucurie
Pe maica sfântă, Marie,
Fecioara neprihănită,
De toţi creştinii iubită.
Noi îţi multumim nespus
Pentru darul Tău adus,
Pentru gândul cel curat,
Pentru Pruncul  minunat,
Ce din voia Domnului,
Speranţă dă omului.
Ca prin viaţa cea curată,
La cea dreaptă judecată,
Să trăiască bucuria
De-a cunoaşte veşnicia.
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GÂND LA GÂND CU BUCURIE

Gând la gând cu bucurie,
Sfântă noaptea să ne fie!
Fiţi cu inima voioasă,
Ţineţi lamp-aprinsă-n casă.
Uşi deschideţi toate larg
Să vă treacă peste prag
Cete de colindători,
De seară până în zori,
Clinchete de clopoţei
Şi glasuri de tinerei,
Văi coboară, dealuri urcă
Vestea bună să v-aducă.
Steaua azi s-a arătat
Locul sfânt l-a luminat,
Unde, aşteptat nespus,
S-a născut bunul Iisus.
Nu-i un pruncuţ oarecare,
E stăpân pe lumea mare.
Nu-i un copilaş de rând,
E Mesia pe pământ.
Din înaltul cerului,
Prin oţelul gerului,
Cu chipul Lui luminat
Speranţă-n suflet ne-a dat.
Sfatul lui de-l vom urma,
Sus la ceruri vom urca.
Lângă legănuţul lui
Stă Măicuţa Domnului,
Ce îl scaldă în iubire
Cu lacrimi de fericire.
Că-i de Tatăl  hărăzit
Să aibă de pătimit.
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ÎN ZIUA SFÂNTĂ DE CRĂCIUN

În ziua sfântă de Crăciun,
Frumos e obiceiul la români:
De-a-mpodobi brăduţul în Ajun,
Când veseli şi cu inima uşoară
Îl îmbrăcăm în globuri şi beteală.

Miroase-a cozonac în casă,
Se-aud colinde la fereastră,
Cântate cu drag de copii,
Cu glasuri sprintene, zglobii.

În ziua sfântă de Crăciun,
Aşa e obiceiul la români,
Familia să se-adune toată
În jurul mesei cu bucate.

Şi toţi petrec cu voie bună
În casa primenită cu Lumină
Şi sufletul e mai uşor, mai pur,
În ziua sfântă de Crăciun.

CRĂCIUNUL

E Sărbătoare!
Din nouri adânci şi înalţi,
Flori albe alunecă-n vals,
Se-aştern peste câmpii adormite
Aripi de-argint, graţioase, senine.

Între pământ şi blânda lună,
Talazuri aprinse de stele şi flori
Ne aduc în inimi Lumină
De Sfintele mari Sărbători.
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MOŞ CRĂCIUN ERA BUNICUL

Vine Moş Crăciun la şcoală
Să aducă în desagă
Daruri pentru prichindei,
Mănuşi, fulare, ciorăpei.

Moş Crăciun s-a îmbrăcat
Tot în roşu, c-altădat`,
Din desagă el tot scoate
Portocale, biscuiţi şi ciocolate.

Nu ştiu cum, dar mi se pare,
Moşul parcă e tataie?
Chiar şi glasul lui scăzut
Mi-este tare cunoscut…

Şi-am fost atât de curios,
Că l-am uimit chiar şi pe Moş,
L-am tras de barbă, de căciulă,
Era bunicul!... nu-i o glumă!

VIN SĂRBĂTORILE DE IARNĂ!

Vin Sărbătorile de iarnă!
Din turnuri, clopote de-aramă
Înalţă glasul spre taina albastră
Pentru pacea şi liniştea noastră.

Îmi ning cu bucurie-n suflet
Sunet înalt, prelung de clopot,
Flori albe, stele de ninsoare,
În Univers…e sărbătoare!
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ÎNTREBARE LA SERBARE

Doamna mea învăţătoare
Pregăteşte o serbare,
Cu scenete, colinde, poezii,
E bucurie mare-ntre copii.

Eu vreau să fiu o Crăciuniţă
Cu căciuliţă şi rochiţă,
Ce daruri împarte graţioasă,
Ca zâna bună şi frumoasă.

Şi în scenetă aş vrea să fie
Şi frăţiorul meu, Ilie,
Să fie Moşul din Laponia
Tras de doi reni cu sania.

Un moş Crăciun şi-o Crăciuniţă,
Un băieţel şi o fetiţă,
Daruri vom da pe scena mare,
Dar nouă, cine ne-o da, oare?

TE-NTREB, MOŞULE...

Pentru tot ce mi-ai adus,
Moşule, mi-eşti drag nespus!
Te-ntreb, că-s tare curios,
Ai făcut şcoala pentru Moş?

Doresc pentru întâia oară
Să urmez aceeaşi şcoală,
Să devin un Moş Crăciun,
Să fiu generos şi bun.
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MOTĂNELUL BUBU

Fu născut în plină vară
În coliba de la vie,
Şi crescut în mare taină
De o mamă grijulie.

A privit cu încîntare
Zborul frunzelor de nuc,
Ridicând coad-a mirare
„Păsările un’ se duc ?”

„Norii fulgi încep să cearnă,
Iute, blana să ţi-o scuturi!”
El strigă cu încântare:
„Uite, mamă-n aer, fluturi !”

Nu ştia de anotimpuri,
Nici că i-a trecut prin gând
C-ar putea veni şi iarna,
Nu-i  doar vară pe pământ.

Cînd i-a îngheţat lăbuţa,
A cam intrat frica-n ei...
Acum stă şi-i toarce mama
Lână pentru botoşei.
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POVESTE DE IARNĂ

Cavalcada de nori negri
Apare în zare,
Doamna Iarnă, în caleaşcă,
Iese la plimbare.

În clinchet de clopoţei
Trece ea măreaţă,
Iar în urma ei rămân
Numai flori de gheaţă.

Doamna e întâmpinată
De-o mulţime de norod.
Sunt copiii. Sar şi eu
Să-mi scot sania din pod.

Vizitiu: omul de nea
Gătit ca un mire.
Au rămas fetiţele
Mute de uimire.

Numai vrăbiuţa-mamă,
Fără  de noroc,
Nu are ce să pună-n
Oala de pe foc.

Nu mai sunt insecte
Prin văzduh, nici fluturi.
Numai stele de zăpadă
Creanga când o scuturi.
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VINE MOŞ CRĂCIUN

Pe cerul de smoală
Stelele se-aprind,
Copilaşii-ngână
Vesel un colind.

Azi e sărbătoarea
Copilului cel bun,
Încărcat cu daruri,
Vine Moş Crăciun.

Are în desagă
Orice trebuinţă,
Ca să se-mplinească
Orişice dorinţă.

Aduce şi bradul
Cu steaua de sus,
Şi-ntr-o iesle mică
Pe pruncul Isus.



Lucreţia Ionescu Buiciuc
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TAINA CRĂCIUNULUI

Orice fulg are o picătură de durere-n suflet,
de aceea vremea se răceşte şi începe să plângă
iar florile albe devin sfâşietoare abia la atingere.

Sărutarea fulgului  a-ncremenit apusul de soare-n ore
şi eu, legănată de valurile albastre ale Sărbătorii,
risipesc în aer colinde de dor.

Pentru sărbătoarea Crăciunului aşez clipele ordonat pe hârtie,
credinţa face din zăpadă clipe de taină,
iar ochii senini ai Mântuitorului îmi dau speranţa spre mâine,

Dimineaţă a nins şi pe cruce se mai vede urma durerii lui Iisus,
fulgii vor spăla suferinţa jertfei prin rugăciunea noastră.
Deschide geamul! Să intre colindul în casă! E zi de Crăciun, e
iarnă.
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ÎN AJUNUL CRĂCIUNULUI

Aşteptăm cu mic cu mare
Azi ajunul de Crăciun,
Minunată sărbătoare
Când vine Moşul cel bun.
Moş Crăciun când o să vină
De departe, prin nămeţi,
Va fi invitat la cină
De fetiţe şi băieţi.
Îi vom povesti de toate,
Vom cânta colinda iernii
Şi va sta cu noi cât poate
Şi-o pleca apoi cu renii.
Sărbătoarea de Crăciun,
Cu colinde în Ajun,
Aşteptată  a venit
Cu sclipirile-i de-argint!

VISÂNDU-L PE MOŞ CRĂCIUN

Pe cer, printre nori de argint,
În noaptea sfântă-i  luna,
Un cântec  îngeresc de-alint
Ne cântă astăzi buna.
E noaptea sfântă de Ajun
Şi somnu-usor mă prinde,
În vis îl văd pe Moş Crăciun
Cum lumânări aprinde.
E bradul astfel luminat
Iar  casa mea parcă-i palat.
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SUPĂRAT PE MOŞ CRĂCIUN

Supărat pe Moş Crăciun
Vântul suflă ca nebun,
Bate peste aşezare
Troienind orice cărare.
Nu mai vede acuma  moşul
Caselor unde li-i coşul,
Niciun drum, nici luminiţe
Nu-i nici urmă de  portiţe.
-Vântule, de ce eşti rău
Şi te pui in drumul meu ?
Dacă eu nu voi ajunge,
Bunii copilaşi vor plânge.
- Moş Crăciun, sunt supărat!
Anul trecut ai uitat
Să-mi aduci un clopoţel,
Să vestesc lumea cu el,
Că eu plec şi vin mereu.
-Vântule, adu-ţi aminte,
Că tu nu ai fost cuminte
Crengile de brad ai rupt...
Numai rele ai făcut !
Vântu-atunci s-a ruşinat
Ştiindu-se  vinovat:
-Mă iartă, Moşule-acum...
Te las să îţi vezi de drum.
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CE ÎI CER LUI MOŞ CRĂCIUN

Flori de gheaţă la fereastră,
Mama care mă învaţă,
Stând la sobă-n casa noastră,
Poezia pentru Moşul
Ce aduce bucurii
Pentru toţi acei copii
Care-au fost mereu cuminţi,
Ascultându-i pe părinţi.
Moş Crăciun, aş vrea ceva:
Un dar  pentru mama  mea!
SĂNĂTATE, BUCURIE,
Dragoste şi veselie,
Şi i-ai lacrimile toate
Şi le du cât mai departe!
Pentru mine vreau atât:
Să fiu bună, să ascult.
Şi dacă-ţi rămâne-un ceas,
Să faci la noi un popas !
Eu ţi-aş spune-o poezie,
Ca să-ţi fac o bucurie.
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RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL MINA

Mult pătimitorul sfânt,
Mucenic pe-acest pământ,
În primejdii-a ajutat
Orice om greu încercat.

Întrupându-se cuvântul
În ce luminează gândul,
Sfântul Mina-a arătat
Adevărul contestat:

Propovăduind credinţa
Şi-acceptându-şi suferinţa,
Din Frigia a plecat,
Pe idoli i-a renegat.

Pe munte a stat postind,
Rugăciuni mereu rostind,
În credinţă ne-a-ntărit,
Pe furi i-a descoperit.

Asuprindu-l pe evreu,
Creştinul striga mereu:
“Sfinte Mina, m-am pierdut!
De bani m-am lăsat vândut…”

Iar evreul tot cânta
Spre marea mărire-a ta:
“Aliluia, celui sfânt,
Mucenic pe-acest pământ!”

Şi noi, cei plini de păcat,
Ţie, Sfinte, ne-am rugat:
“Din boli să ne izbăveşti,
De diavoli să ne păzeşti.”



Patricia Lidia
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RUGĂCIUNE CĂTRE MAICA DOMNULUI

Prea Sfântă Fecioară, ajută-mi mereu,
Ascultă-mi durerea şi plânsul cel greu,
Pe Hristos cel veşnic ne-ai dăruit,
Prin a Sa jertfă ne-am mântuit…

Azi dă-mi puterea să îmi adun
Toată familia în jur de Crăciun.

M-a crescut mama întru iubire,
Mi-e pavăză vieţii, scut în gândire…
Pe tata alături vreau iar să-l am,
Ca şi demult, copil când eram.

Astăzi bunicii mult îmi lipsesc,
În al meu suflet ei se găsesc
Cu vorba lor caldă şi gândul cel bun…
Ce mult le duc lipsa, azi, în Ajun!
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DESPRE COPILUL IISUS

Iisus, vezi fiule bine,
A fost un copil ca tine,
Cuminte, ascultător
Şi de Tatăl iubitor.

Cât a trăit pe pământ
Nu i-a ieşit din cuvânt.
Din păcate, bunăoară,
Nu şi-a făcut o povară.

Pe unde el a umblat,
Cuvânt spre Domnul a dat.
Pe cruce sfârşind, ştii bine,
Pentru mine, pentru tine.

În inima lui cea largă,
Loc are-o lume-ntreagă.
Cinsteşte-L şi preamăreşte-L,
Cu tot sufletul iubeşte-L.

ÎNGERUL

Îngerul, cu chip de om,
O stea mi-l aduce-n somn.
Odaia mi-o luminează,
Inima-mi înseninează.
Îl ascult tot ce îmi spune,
Mă-nvaţă doar lucruri bune.
Mă-ntreabă de m-am rugat,
De am sufletul curat,
Să-l primesc în el, mereu,
Oaspete, pe Dumnezeu.
Şi eu suflet de om bun
Lacrimă în palmă-i pun,
În ea-i jar, sufletul meu,
Darul pentru Dumnezeu.
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RUGĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI

A venit din nou Crăciunul,
Luminat e tot cătunul,
Pe drum bătută-i cărare
Ca la ceas de sărbatoare.

Dintr-o parte-ntr-altă parte,
Numai feţe-mbujorate,
Toţi copiii dealul urcă,
Vestea mare s-o aducă.

Pe cei mici şi pe cei mari
Aşteptaţi-i gospodari !
Bucuraţi-vă nespus
De vestea ce v-au adus !

Fulgii albi, căzuţi din cer,
Pe obraji sunt giuvaier,
Lacrimi sunt, ce-au curs `nainte
Din ochii Maicii Preasfinte.

Haideţi, creştini, s-o cinstim,
Dragostea să-i oferim,
Fiindcă ea ne-a dăruit
Pe Domnul cel mult iubit.

Fiului şi Ţie, slavă!
Azi vă cântă lumea-ntreagă,
Toţi sub a credinţei rază
Rugăm să ne-aveţi sub pază.
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CHIPUL LUMINII

Noaptea curge înstelată,
Stele bat din poartă-n poartă,
Veste-aducând în cetate
Despre viaţa fără moarte.

S-a născut copilul sfânt
Printre noi, e pe pământ,
Ca să ne povăţuiască,
Păcatele să plătească.

Vestea bună să o ducă,
Cântece, spre ceruri urcă.
Luminează ca un soare
Azi Maria-i Născătoare.

Lacrimi curg pe obrăjor,
Ca la orice crăişor,
Cu sărutul ei le zvântă,
Iubitoare, Maica Sfântă.

IARNA

Din grădina cerului,
Dumnezeul lerului
Sloboade peste cătun
Fulgii albi pentru Crăciun.

De sub gene consânzene
Curg poveşti cu diademe
Cu prinţese şi-mpăraţi
Şi cu zmei înaripaţi.

Leur-i ler şi leru-i Doamne !
Curg nămeţi să te răstoarne,
Pază-n lumea somnului
E  Îngerul Domnului.
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GÂNDURI DUPĂ CITIRE

O carte gândită să aducă bucurie, deoarece este scrisă de
cei dragi pentru cei dragi. Pentru o clipă redevenim copii, lăsând
din adâncul sufletului nostru şi înţelepciunea anilor gândurile
noastre în paginile unei cărţi care să rămână peste ani. Este o
legătură ce se vrea strânsă între noi, muritorii de rând, şi
nemurirea unei cărţi rămase mereu actuală prin tema abordată.

Cărţile sunt lumini care nu se sting  niciodată, ele poartă
amprenta clipei când au fost zămislite şi fiecare cititor care le
deschide se umple de lumină. Ne bucurăm să avem o participare
numeroasă, multe inimi s-au deschis să-şi reverse preaplinul lor
de frumuseţe şi bunătate. Cea mai minunată sărbătoare a
creştinătăţii, Naşterea Fiului Domnului, noi, cei de azi, o
sărbătorim şi îi învăţăm şi pe cei care ne vor păşi pe urme să se
bucure şi să-şi hrănească sufletul cu minunatul crez al Naşterii şi
Învierii, în frumuseţea şi puritatea unei vieţi fără prihană.

Aceasta este o carte a inimii. Oameni pasionaţi de poezie
şi-au deschis inimile să ofere prinosul de dragoste, care să umple
alte inimi. Este o carte a bucuriei, a frumuseţii, a purităţii
gândului. Nu ne-am propus să fie o carte elitistă, ci una în care
fiecare să încerce, după puterile sale, să se apropie de spiritul
Crăciunului, Sărbătoarea Sfântă a Naşterii Mântuitorului şi
sărbătoarea darurilor.

Sărbătoarea spiritului se întâlneşte cu sărbătoarea
copilăriei, formând un întreg. Două minunate simţiri s-au
întâlnit aici, înţelepciunea celor trecuţi prin viaţă şi inocenţa
copilăriei.

Tuturor celor care au participat la elaborarea acestei cărţi
le mulţumim şi sperăm să se bucure şi domniile lor de această
frumoasă experienţă.

Patricia Lidia şi Valeria Tamaş
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