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DIMINEAŢA… 
 
Dimineaţa pe răcoare 
Într-o zi ca alte zile 
Se trezi din somnu-I dulce 
O reptilă maronie. 
Era Sali, Salamandra, 
Care, ridicand buimacă 
Fruntea ei cea însolzată 
Se miră: văzu că sus 
Florile albe şi roz s-au pus 
Şi boboci fragezi de frunze 
Dădeau veseli din codiţe. 
Iar pe jos, ca un covor 
Iarba de un verde pal 
Lucea magic, diafan; 
Mici bobiţe de mărgean 
Aşezate pâlcuri-pâlcuri 
Printre firele de iarbă 
Se deschideau; şi fie care 
Era, se-ntelege, floare 
Jos e verde, sus e cer 
Păsările cântă iar 
A trecut temut un fulger 
Zăpada s-a spulberat 
Soarele strălucitor 
Completând discret  tabloul 
Unde Lali s-a trezit 
Spunea, fără de cuvinte: 
“- Primavară, ai venit!” 
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ROMÂNIA… 
  
România-i tara mea, 
Şi eu ma mândresc cu ea. 
Am mai spus-o şi-o mai spun: 
Îmi e drag că sunt român. 
  
Ţara asta prea frumoasă 
Doar prin lupta vitejească 
S-a apărat de Semilună, 
Nu a tremurat de frică! 
  
Domnii ca Ştefan cel Mare 
Au păzit iste hotare, 
Şi-au clădit mii mânăstiri: 
Căci românul e crestin. 
  
Munţii falnici străjuie, 
Ca o poartă, Cerurile, 
Iar câmpia, verde, nouă, 
Numai  bună e de horă. 
  
Mii de ani acest pământ 
Ne-a dat nouă, ca un Sfânt 
Grânele cu sutele, 
Şi viteji cu miile. 
  
Şi românul, se tot stie 
Ca  om de omenie, 
Puternic ca ursul brun, 
Înţelept ca un bătrân, 
Viteaz ca furtunile 
Şi blând ca mioarele. 
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NOAPTE DE COLINDĂ 
  
S-apropie în noapte un cânt uşor de om, 
Iar noaptea-şi ninge în şoaptă fulgii ei uşori, 
Şi mama îşi adoarme-n casă copilaşii, 
Iar o colindă veche s-aude-n pragul uşii. 
  
Sunt copii, colindători, 
Cu glas frumos  şi subţirel, 
Ş-atâta pace e în tindă, 
De parcă îngeri păzitori, 
Auzind colinda veche 
Coboară-ncet-încetişor 
Cântând şi ei în graiul lor. 
  
Aşa să fie şi la voi în casă, 
Să nu  ştiţi ce-i mânia, tristeţea sau ura, 
Să nu vă calce pragul lenea sau ranchiuna, 
Iar pace şi-armonie să fie-ntotdeauna. 
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NOAPTEA.. 
  
Noapte;  Casele încep s-adoarmă 
Stingându-şi luminile una câte una 
Lasând să strălucească numai luna 
Care-şi picură stele; stropi uşori 
De farmec şi de somn 
Care s-o însoţească în văzduh 
Ca puii unei lebede în stuf. 
Şi le coase hăinuţe din nori 
După mărimea lor 
Şi-i dezmiardă cu cântece de vrabie 
Şi cu clipocitul apei de izvor. 
Şi-i leagănă pe colţul ei de cer 
Spunându-le-n tăcere „Somn uşor”. 
Somn uşor, stele!Somn uşor, lună ! 
Luminile caselor se-aprind, 
Soarele se vede strălucind, 
Iar astrele nopţii dispar adormind 
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LUNA 
  
Noapte; Luna argintie 
Peste hornuri se prevede; 
Şi intrând pe geam în casă 
Umbra argintie-şi lasă 
Pe perete. 
  
Doarme şi somnul în tindă, 
Numai munţii cei înalţi 
Stau de pază nemişcaţi, 
Privirea de stâncă-şi plimbă. 
  
Iar din cer încep să curgă 
Stele microscopice 
Cu  licăriri unice 
Şi se-aştern peste grădină, 
Aruncând cu farmece. 
  
Dimineaţa, când copiii, 
Buimaci după lungul somn 
Văd grădina poleită, 
Lucind ca  şi o oglindă. 
 
 


