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COPILĂRIE 
  
Pământul râde prin flori și prin copii… 
Fiecare  floare e un copil 
Și fiecare copil e un zâmbet 
Și fiecare zâmbet e o clipă de fericire. 
  
Copilăria e plină de uimire, 
De  muzică, magie și minuni. 
Copilăria-nseamnă și chipul blând al mamei 
Când mă sărută tandru pe obraji. 
  
Copilăria  e  un  buchet  din  primăvara  vieții 
Dar, pe care timpul nu-l scutură de flori 
E un prilej prin care,  târziu, la bătânețe 
Te mai întorci o clipă, cu gândul înapoi. 
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DACĂ AȘ  FI… 
  
De-aș fi o pasăre albastră 
M-aș încumeta să zbor 
Până la luna frumoasă  și măiastră 
Să-i spun povești  pline de dor. 
  
De-aș fi o pasăre albastră 
M-aș risipi agale printre nori 
S-ajung la curcubeu acasă 
Și să mă pierd în ale lui culori. 
  
De-aș fi o pasăre albastră 
Aș împleti cunună roșie de maci 
Să fac și munții să zâmbească 
Când le-o așez pe frunte, pe copaci. 
  
Printre  miile de stele căzătoare 
Alunec și mă-ntreb :  “A cui sunt oare?” 
Tată mi-e cerul ce-l privesc, 
Mamă mi-e lumea ce o iubesc. 
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MESAJ DE 1 MARTIE 
  
Este mic şi subţirel 
Şi îl cheamă Ghiocel. 
Scoate capul din zăpadă 
Primăvara să o vadă. 
  
Şi să spună tuturor 
Că acum, de mărţişor, 
Vine vremea minunată 
Şi atât de aşteaptă. 
  
-Floare albă ca de nea, 
Te rog, nu te supăra 
Şi iartă – mă că te rup 
Mamei  mele să te duc! 
  
Tare va fi bucuroasă 
Să te primească în casă. 
Te va aşeza la soare 
Şi-ţi va da o sărutare. 
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TRISTEȚE 
  
Afară  ploaia  cântă 
Și  cerul  șușotește 
Alerg  prin  ploaia rece 
Și  ploaia îmi zâmbește. 
  
Departe ești de mine 
Și totuși ești aproape, 
O lacrimă ușoară 
Îmi trece pe sub pleoape. 
  
Te-aștept și azi și mâine 
Și știu…nu vei veni… 
Dar, tu ești pentru mine 
Bunicul- înger…știi? 
  
Îmi este atât de dor 
Și ochii-mi lăcrimează 
Sufletu-mi de copil 
Din când, în când oftează… 
  
De-ar fi să te mai văd 
Măcar un pic, o dată 
Ți-aș dărui pe tâmpla albă 
Un sărut cu dragostea mea toată. 
(Bunicului meu, care nu mai este printre noi ) 
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DORINȚE… 
  
…Să  stau culcată-n iarbă 
Și să privesc amurgul, 
Să-mi  bată  vântu-n  plete 
Când  călăresc  cu  murgul. 
Să  simt  în talpă  marea 
Și iarba crudă, udă… 
S-alerg pe luncă dimineața, 
Să mângâi florile de maci 
Să-mi spele roua rece, fața 
Și să mă pierd printre copaci. 
Să trec pe ulița bunicilor 
Și să-i mai văd zâmbind-n poartă… 
Să-mi crească iar mustăți de lapte 
Și să înalț un zmeu, departe. 
Să cânt colindul minunat 
Pe care mama m-a-nvățat 
Și să aștept cu bucurie 
Colacul din bucătărie. 
  
Să prind cu limba fulgi pufoși 
Și să fac îngeri mătăsoși. 
Să pot rosti tot ce gândesc, 
Si printre lacrimi să zâmbesc… 
  
Să pot, cu un strop de  fanteziei, 
Să dărui lumii bucurie ! 
 
 


