
PRIMĂVARA ÎN GRĂDINĂ 

                                                                                         HEREȘ IULIA-DARIA, clasa a V-a A 

 

Primăvara în gradină 

E culoare, e parfum, 

Mii de flori, mari și micuțe 

Parc-ar fi dintr-un album. 

 

Sunt lalele și narcise,  

Păpădii și viorele, 

Năsturei și panseluțe, 

Ghiocei și brândușele, 

 

Unele-s din bulbi ieșite, 

Altele-s din rădăcini,  

Din semințe mititele 

Semănate prin grădini. 

 

Parfumează tot ținutul 

Cu-n miros deosebit, 

Spunând parcă Primăverii: 

”Of! ce bine c-ai venit!” 

 

Fluturi roșii, albi și galbeni 

Se curtează ne-ncetat. 

În rochițele de gală 

Florile-s la bal mascat. 

 

 

 



MAMEI 

                                                                              HEREȘ IULIA-DARIA, clasa a V-a A 

 

Te iubesc până departe, 

Dar departe nu-i de-ajuns. 

Te iubesc până la stele,  

Stelele nu-s așa sus. 

 

Azi ți-aș dărui, mămico, 

Tot ce-i mai frumos pe lume: 

Gânduri bune, fapte-asemeni, 

Fericirea cu-al său nume. 

 

Mulțumesc că mi-ai dat viață 

Și mă-nveți mereu de bine; 

Vei fi mândră,tu, mămico, 

Peste ani, cu-n om ca mine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUM AR FI... 

                                                                            HEREȘ IULIA-DARIA, clasa a V-a A 

 

Cum ar fi, 

dacă am fi toți 

prinți și prințese 

regi și regine, împărați și-mpărătese? 

 

Cum ar fi 

dacă toți am trăi 

în palate fermecate, cu uși secrete 

ce duc spre lumi de mult uitate? 

 

Cum ar fi 

dacă am fi toți soldăței 

și am lupta 

cu balauri și cu zmei? 

 

Cum ar fi 

dacă visu-acesta se sfârșește 

și nimic din ce-ar putea fi 

nu se-adeverește? 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRED ÎN TINE, DOAMNE! 

                                                                        HEREȘ IULIA-DARIA, clasa a V-a A 

 

Vreau să merg din nou la școală, 

Nu mai vreau tehnologie! 

Vreau la școală, vreau în clasă, 

Nu închisă-ntr-o cutie. 

 

Te rog, Doamne, vreau la școală, 

Prea mă simt ca la-nchisoare. 

Nu mai pot să stau acasă, 

Vreau prieteni, vreau culoare, 

 

Fă, Te rog, să fie bine,  

Fă cum crezi, după cum poți. 

Am încredere în Tine, 

Știu că vrei bine la toți. 

 

Vreau să-Ți cer astăzi iertare 

Pentru toată omenirea. 

Nu Ți-au înțeles mesajul, 

Nu-Ți ascultă povestirea, 

 

Știu că ne pui la-ncercare, 

Da-n online e foarte greu. 

Nu pricepe toată lumea. 

CRED ÎN TINE, DOMNUL MEU! 

 

 

 



SATUL MEU 

                                                                          HEREȘ IULIA-DARIA, clasa a V-a A 

 

Satul meu e sat de munte,  

Are case răsfirate, 

Ocrotite cu mândrie 

De trei biserici înalte. 

 

Satul meu are coline 

Păscute de oi și vite, 

Are  șes, are și dosuri* 

De soarele cald ferite. 

 

Cum e satul așezat, 

De Șatra** e privegheat. 

Și-i udat de-ale ei izvoare 

Cu ape vindecătoare. 

 

Pe-aici Pintea a haiducit 

Și sălașul***și-a găsit. 

Sus pe Șatra, într-o groapă 

Și-a ascuns averea toată. 

 

Locuiesc aici și eu, 

Mă mândresc cu satul meu; 

Portul, mândră-l voi purta, 

Că-i lăsat de bunica, 

 

Graiul nostru-i mai aparte, 

Nu stă scris în nicio carte, 



E ”sacure”, nu ”secure”, 

E ”padure”, nu ”pădure”. 

 

Bunicii ne-au învățat 

Tot ce trebuie lucrat. 

Dumnezeu ne ocrotește, 

De tot ce-i rău ne ferește. 

 

 

dos*, -uri (pop.) – loc unde nu bate soarele; loc ferit, ascuns, adăpostit 

Șatra** - Muntele Șatra, denumit și Șatra Pintii, reprezintă o prelungire sud-vestică a Munților 
Lăpușului; adăpostește Mănăstirea Șatra Pintii și Schitul Șatra 

sălaș***, -uri (pop.) – adăpost unde cineva primește temporar găzduire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


