
Trandafirii  
   de Gheorghe Ioana 
 
Trandafirii, flori rozalii, 

Se adună în ceruri 

Și pe câmpii. 
 

Mireasma lor sfântă, 

În mod miraculos se răspândește  

Și înveselește. 
 

Spinii trandafirului gingaș 

Apără floarea-mpărăteasă 

Și o urmează 
 

În alte cuvinte frumoase, 

Alese de anumite ale naturii crăiese… 

 
Sunt jumătate din inima unei prințese. 

 

 



 

Stând în tei 
     de Gheorghe Ioana 

 
Miriapodul cu multe picioare, 

Pe care le-a primit de la soare, 
Stă în fața casei mele 

Și îmi umblă prin nuiele. 

 

Fluturele cu aripi de mătase, 
Care are antene din ramuri de foioase, 

E așa de îngâmfat, 

Iar noi l-am poreclit ‘’împărat’’. 

 
Unica și fidela furnică, 

A mai vrut să-mi zică și povestea ei, 

Dar eu am plecat la școală 

Sărind din micul meu tei. 
  

 

 



 

Din munți 
  de Gheorghe Ioana 

 

Din munți răsar corăbii, 

Cu gând de război ce vin, 
Eu le văd în zare cu lupa mea de spini. 

 

Și ele, înainte-narmate, 

Spre piscuri pornesc 
Căci vor să cucerească pământuri… 

 

Dar va veni și vremea când cei nedreptățiți, 

Care sunt cât se poate de cuminți, 
Vor fi din plin răsplătiți! 

 

 

 
 

 

 



 

În pădure 
      de Gheorghe Ioana 

 

Izvoarele cristaline 

Curg la vale line, 
În somnul lor de pace 

Pădurea îmi desface 

Cărări bântuite. 

 
Munții cu creste-nalte, 

Se-așază somnoroși, 

Pe văile-ncruntate 

Cu arbori curioși. 
 

Doar Zâna Florilor,frumoasa, 

Stă și cată-n depărtări, 

La soarele prea iubitor 
Ce se înalță dincolo de nori. 

 

 



 

Șah Mat 
     de Gheorghe Ioana 

 

M-am dus chiar ieri la împărat 

Cu gândul să-i dau șah mat, 
Căci pământul și moșia mi-a furat. 

 

Intrând în sala tronului, 

Am pus cuvânt poporului 
Că cel ce-mi va da șah mat, 

Va fi stăpân peste regat. 

 

 Și s-a propus chiar cardinalul 
Să-ndure pricina și-amarul, 

Pentru-a câștiga partida 

Ce avea să fie ultima. 

 
Am început jocul. 

Era în toiul nopții, 

Când bufnița îi fluieră cerului 



Și ne uimim cu toții. 

 
Piesele mutate și gândite, 

Unele chiar răpite, 

Stau doar de partea mea… 

 
Adevărul adevărat,  

Fără înflorituri, 

Este că eu am câștigat! 

 
Am am câștigat? 

 
	


