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Iarna a venit în sat  
Oamenii s-au îmbrăcat 
În haine de sărbătoare 
Şi-au plecat la colindat 
Pe la case fiecare. 
 
Când colindul şi-au sfârşit, 
De la oameni au primit 
Nuci, covrigi şi colăcei, 
De-au umplut traista cu ei. 
 
Iar din deal, din derdeluş 
Vin copii cu săniuţe 
Tot râzând şi chiuind 
De-ale lor feţe drăguţe. 
 
Când ziua e pe sfârşit 
Lângă sobe au venit, 
Mâinile să-şi încălzească 
Şi mâncare să primească. 
 
Dragă Iarna, ne-ai adus 
Bucurie de nespus 
O zăpadă minunată 
Să bucure lumea toată. 
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Primăvara a venit 
Şi pomii au înflorit. 
Din zăpada minunată 
Ghioceii rând pe rând se-arată. 
 
Cu căpşorul lor plecat 
De un alb imaculat 
Parfumaţi şi mititei 
Să faci un buchet cu ei. 
 
Alte flori apar şi ele 
De sub frunze maronii. 
Toporaşi şi viorele 
Prin păduri, câmpii şi vii. 
 
Câmpul iarăşi a-nverzit 
Şi la viaţă s-a trezit 
Albinuţele zglobii 
Culeg miere zi de zi. 
 
Mii de păsări călătoare 
Ciripesc iarăşi în zare 
Căci soarele a ieşit. 
Primăvară, bine ai venit! 
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În grădina cu legume 
O certă se porni pe bune. 
Multă certă şi gâlceavă 
Printre straturi se asază. 
 
Varza creaţă şi-nfoiată 
Zise către ceapă: 
-Esti urâtă şi moţată 
Vreau să pleci îndată! 
Lângă tine nu stau bine 
Vine doar miros spre mine, 
Tu mă faci să lăcrimez 
Lângă morcov mă aşez. 
 
Morcovul e bun şi dulce 
Vitamine multe-aduce 
Are beta-caroten 
Pentru ochi şi pentru ten. 
 
-Tu, ardeiule, ce faci, 
Cu fraţii tăi cum te-mpaci 
-Eu sunt dulce, pântecos 
Nu ca ei fără miros. 
 
Răutate şi iuţime 
Doar fratele meu deţine, 
E mai bine pentru noi 
Să stea lângă usturoi. 
 
 
Dar în clipa următoare 
Gospodina-n graba mare 
Intr-un coş vrea să culeagă 
Ardei, morcovi, varză, ceapă. 
 
Şi pe toate ea le toacă 
O mâncare ca să facă. 
Iar în oală, împreună 
Au făcut mâncare bună. 
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Într-o vară călduroasă 
Când soarele era la amiază, 
Am plecat înspre grădină 
Să culeg o mandarină. 
 
Dar în drumul spre livadă 
Am văzut că jos, în iarbă 
Sta pitită o căpşună 
Roşie şi foarte bună. 
 
De deasupra, din cireş 
Parfumate şi zemoase 
Mă îmbie zâmbitoare 
Trei cireşe dolofane. 
 
Acre,dulci şi aromate 
Eu le savurez pe toate 
Că sunt bune şi gustoase 
Pentru minte sănătoase. 
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Multe mame sunt pe lume, 
Dar mai scump şi mai frumos 
Ca al mamei nume 
Nu exista-n Univers. 
 
Ea ma-nvaţă doar de bine, 
Mă îndeamnă să citesc 
Şi apoi îmi dă povaţă 
Despre ce e bine-n viaţă. 
 
Uneori mă mai şi ceartă- 
Să aleg doar cale dreaptă, 
Să fiu drept, cinstit, onest 
Binele să- făptuiesc. 
 
Ea mă sprijină mereu 
Atunci când îmi este greu 
Şi se bucură cu mine 
Atunci când îmi este bine. 
 
Dumnezeu mi-a pus în cale 
Numai binecuvântare 
Şi mi-a dat o mamă bună 
Care mereu mă îndrumă. 
	


