FESTIVAUL DE POEZIE
„GELLU NAUM”
2021

Vasile Amalia, clasa a V-a
Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae”, sector 1, București
Prof. îndrumător: Cristina Issa

Furnicuța și greierașul
O furnică-n copăcel
Se-ntâlni c-un greieraș.
„Domnule eu vreau să trec!
Ce ai de gând? Vrei să mă lași?”
Se-ncruntă la furnicuță
Greierașul îmbufnat,
Și-i răspunse cu mânie:
,,Nu vezi că m-ai deranjat?
Vreau să cânt până în zori
Pentru c-așa am fost creat
Și tu vii, mă deranjezi!”
Spuse el cam supărat.
Furnicuța respectuoasă
Nu mai scoase un cuvânt.
Se întoarce ca să plece
Păstrând ochii în pământ.
Greierașul își dă seama
Cât de mult el a greșit.
Însă este prea târziu,
Furnicuța a fugit.
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Primăvara
Primavăra cea iubită,
E mereu foarte-ndrăgită,
E mereu fermecătoare
Colorată, zâmbitoare!
Toporași și zambiluțe
Fug în roi niște albinuțe
Și freziile au sosit,
Cu parfumul lor sfiit.
Rândunele sunt în țară
Peste văi și ape zboară
Și cu trilul minunat,
Ele te trezesc pe dat’.
Din coconi ei au ieșit,
Căci toată iarna s-au odihnit,
Cine oare or fi ei?
Întrebați-i pe gândăcei.
S-a urcat pe cer lumina,
Își-nalță florile tulpina,
Hai afară imediat,
Primăvara aceasta va fi de neuitat!
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Pasiunea
O picătură de apă,
Și așa s-a format un ocean,
Un cântec la harpă,
Am creat un dans contemporan.
Când pe ring pășesc,
Intru în lumea mea,
Emoțiile mi le împărtășesc ,
Nu mai văd mulțimea.
Un firicel de iarbă,
A devenit o câmpie
O coregrafie superbă,
Am format o poezie.
O pată de culoare albastră,
S-a creat cerul.
Pe nori poantele mele zboară,
A dispărut gerul.
Un pas de dans,
Este pasiunea mea
Mulțimea am surprins,
Cu coregrafia mea.
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Soarele
Mândrul galben auriu,
Ce sus pe cer răsare
Conduce un imperiu
Cum nimeni nu mai are.
Cu bravul lui popor
Conduce țara toată
Cu inima plină de dor
De sora îndurerată.
Sora este Luna
Ce noaptea pe cer apare
Aceasta este una
Ce se observă în zare.
Dorul Soarelui crește
Pe când sora sa iubită
Nu o mai întâlnește
Și asta nu vrea s-admită.
Soarele își vrea sora înapoi,
Imperiul să-l conducă împreună ,
Să fie în sfârșit amândoi
El o iubește mult pe Luna.
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Culorile
Roșul este primul,

Albastru, culoarea apelor,

Mândru și curajos,

Cu surorile se ceartă,

El este sublimul,

Stăpânul mărilor,

Mereu politicos.

Împrejmuiește lumea toată.

Portocaliul îl urmează,

Zambila Indigo,

Străpunge denșii nori.

Sau struguri bine copți,

Într-un dans pe cer valsează,

Dansează fandango,

Frumoasele surori.

În cele mai întunecate nopți.

Galbenul e al treilea,

Strălucitor ca ametistul,

Vesel el apare.

Este firavul violet,

Își arătau valoarea,

Cântă ca artistul,

Cei trei formând popoare.

Dar are un suflet de poet.

Culoarea naturii se arată,

Grațiosul curcubeu,

În pădurea leneșă.

Pe toate le adună,

Ea nu este foarte mirată,

Într-un spectacol de lumini,

Frumoasă, verde și gingașă.

Pe cer el să le pună.
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