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CULORILE SENTIMENTELOR 

 

 

Imense raze aurite coboară-ncet din cer, 

În inimă îmi bate-un clopot, făcându-mă să sper 

Că iarăşi zarzării nuntesc şi cornii prind culoare, 

Că visurile se-mplinesc şi iarna iarăşi moare. 

Încet perdeaua neagră, grea e dată la o parte, 

Iar pătura de catifea se-ntinde hăt departe. 

Cu cântec nou şi triluri vechi vin interpreţi de gală; 

Pe scenă toţi îşi ticluiesc intrare triumfală. 

Doar liliacu-i ruşinos, albindu-se la faţă, 

Dă semne c-ar cădea pe jos cu mantia-i de gheaţă; 

Dar repede se linişteşte, zâmbind a revenire, 

Ghiontit fiind de ghiocel ce-i spune-a lui menire. 

Parfumul dulce de zambilă adie şi încântă 

Pe cei ce o privesc din tindă şi nu se mai frământă. 

În aste zile strălucite tot omu-i fericit, 

Căci toate semnele-i arată că va fi norocit. 
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ARMONIE DE PRIMĂVARĂ 

 

 

 

 

Pălăria lunii s-a pleoştit; 

Frigul s-a mai domolit. 

Râde printre dinţi soarele mut, 

Printre norii deşi se-arată slut. 

 

Fragedele fire de smarald 

Ies din aşternutul nu prea cald, 

Întinzându-se  voioase-n soare 

Să capete dulce culoare. 

 

Sufletul naturii cântă lin 

Parcă trâmbiţează-un heruvim; 

Păsările se-adună-n orchestre 

Pentru a ne bucura ... fireşte! 
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MARCHIZA 

 

 

 

Vine toamna peste dealuri, 

Le preschimbă toate-n valuri. 

Strălucite, colorate, 

Parcă-s nişte nestemate. 

 

În caleaşca-i purpurie 

Toamna şi-a pus pălărie. 

Se plimbă în lung şi-n lat 

Şi valsează prin palat. 

 

Fiecare-i dă bineţe, 

Laud-a sa frumuseţe, 

Se-nchină cu mare fală 

La veşmintele-i de gală. 

 

Iară ea ca o marchiză 

Le pregăteşte-o surpriză: 

Fast, muzică şi-aromeală  

Să-i scoată din amorţeală! 
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MUSAFIRUL NEPOFTIT 

 

 

 

Peste dealuri de aramă 

A sosit o veste-n grabă 

Un musafir nepoftit 

În natur-a poposit. 

 

Păsările supărate 

Au zburat spre zări înalte 

Unde e căldură mare, 

Trăind tot în desfătare. 

 

Frunzele emoţionate 

S-au lăsat uşor furate 

De vântul  hoţ brumăriu 

În lanul cel auriu. 

 

Pământul s-a învelit 

Într-un curcubeu insolit; 

Oriunde priveşti în zare  

Toamna este-n sărbătoare! 

 

 

 

 



SALOMIA IOANA 

Clasa a V-a  

Liceul Tehnologic ,,Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vînători-Neamţ 

Prof. Amariei Mihaela 

 
 

ÎMPĂRĂŢIA FLORILOR 

 

 

Soarele îşi spală faţa 

Iată ... vine dimineaţa! 

Mii de glasuri se aprind 

Liniştea încet cuprind. 

 

Trandafiru-i supărat 

Că hlamida-i i-a pătat 

Crinul ce a scuturat  

Praful lui cel aurat. 

 

Sânzâiana-i bosumflată - 

Toată e de plâns umflată - 

Că n-a fost ea cea culeasă 

Pentru cununa aleasă. 

 

Dar lumina îi împacă 

Şi îi scapă chiar de apă. 

Şi zvelţi repede privesc 

Către soarele ceresc. 

 

Bucurie-i peste tot! 

Se supune chiar la vot! 

Cin` să fie desemnat 

Regele în ăst palat? 

 

 


