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Európai Szociális
Alap 3

SEPTEMBRIE 

Nu-i nici prea cald, nici nu mai plouă! 
Răsare soarele din nori … 
Să mergem toţi la şcoala nouă 
În mâini şi-n sufl ete cu fl ori!

Victor Eftimiu
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JOCUL CUVINTELOR

Şi cuvintelor le place 
Câteodată să se joace! 

Se adună-n grabă mare, 
După chip şi-asemănare, 

Fac perechi-perechi de rime, 
După vârstă şi mărime, 

(’Ncepându-şi toate şcoala 
Cu aceeaşi ala-bala!), 

Se aşază-n versuri clare, 
Cu accente şi picioare,

Şi … se ţin după copii, 
Să le spună poezii!

Stelian Filip
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A.B.C.

Alfabetul este bun 
că-ne-nvaţă toate. 
A – e apa cu săpun! 
B – e bunătate. 

M – e muncă, Z – e zel. 
V – e voioşie. 
Alfabetul, doar Gigel 
În alt fel îl ştie: 

A – e absenţă pentru el 
şi nemotivată. 
B – bomboană Caramel. 
C – e ciocolată. 

F – fondante-ar însemna. 
P – ghiciţi? – Praline. 
Şi aşa, cum va urma: 
S – sunt savarine. 

De la A până la zet 
Pentru el – se ştie –
E întregul alfabet 
O cofetărie.

Alexandru Andriţoiu
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JUCĂRIILE CELUI CUMINTE

Un copil, când jocu-i place, 
Toată lumea joc îi face; 
Iar el toate le pricepe 
Şi cu ele-un joc începe. 
Zice tufa de zambile:
– Bună ziua, drag copile! 
Floarea zice: – Opreşte-ţi paşii!
– Prinde-ne! zic fl uturaşii.
– Eu sunt netedă şi mică,
Ia-mă! zice-o pietricică.
Cântă rândunica iară:
– Eu de mult te chem afară!
Căţeluşul şi el vine:
– Hai şi joacă-te cu mine! 
Vrăbii zboară
                   pe tot locul: 
Vezi, aşa e vesel jocul!

Patru roţi de la trăsură 
Strigă: – Iute alergătură! 
Vântul zice: – Aşa mi-e placul, 
Să-ndoiesc de vârf copacul! 
Mărul zice: 
– Mă voi coace,
Vin-atunci pe fugă-ncoace! 
Toate-aşa cu drag îl cheamă 
Şi el vesel ia de seamă. 
Numai cel ursuz nu ştie 
Cum să-şi facă-o jucărie
Şi numai posomorâtul
Nu-şi ştie-alunga urâtul.

George Coşbuc
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CHIPUL CIFRELOR 

Unu parcă e un băţ 
        Şugubăţ. 
Poartă chipul tras, 
Cu cozorocul pe nas. 
Doi se-ndoaie uşor
        Pe picior, 
Gâtul, vezi, e cam aşa 
Cum îl are lebăda. 
Trei a fost un ineluş 
Pe deget învârtecuş. 
Meşterul l-a rupt în două 
Să-i dea folosinţă nouă. 
Patru scaun ar părea. 
Cu spătarul în podea 
Şi picioarele în sus 
Cine oare aşa l-a pus? 
Cinci, se poate să mă înşele, 
E o seceră de oţel. 
Dar, deşi unealta-i nouă,
Coada ei e frântă-n două.
Şase e un melc rotit
În căsuţa, răsucită

Parcă-ar vrea să se răstoarne 
Şi să scoată-n grabă coarne. 
Şapte parcă-ar fi  o coasă. 
Nu vă temeţi, nu-i tăioasă. 
Are coadă lungă, 
Să-i ajungă. 
Opt e-aşa ca un colac 
Cu miere, cu mac. 
Nu-l mâncaţi că vă-nşelaţi. 
Nouă un cârlig să fi e? 
Cine ştie? 
Este greu de asemuit. 
Dar e nouă, negreşit. 
Zece vă trimite vestea 
Că s-a încheiat povestea 
Ş-a semnat, precum îmi pare: 
Un băţ c-un covrig la spinare.

Alex Sahighian
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POVESTIRILE ANULUI

Multe luni are vezi bine 
Anul pentru orişicine, 
Luni de viaţă şi de har 
Cum sunt scrise-n calendar.

Trei sunt luni de primăvară 
La rând, lunile de vară, 
Trei la fel sunt şi la toamnă, 
Ultimele trei, e iarnă.

Primăvara-i o grădină, 
Pajiştile înverzesc, 
Zumzăie prin aer gâze, 
Mugurii pe crengi pocnesc.

Vara pârgul dă în rod. 
Am în grădini, livezi 
Pentru toamna strângătoare 
Roade cât nu poţi să crezi.

Se coboară apoi şi iarna 
În troiene călătoare, 
Aşternând peste ogoare 
Lungi cearşafuri de ninsoare.

Virgil Carianopol
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ANOTIMPURI 

Primăvara-i cald şi bine, 
Rândunica iarăşi vine. 
Fluturi zboară. Şi drăguţe, 
Fetele culeg frăguţe … 

Arde câmpul vara-n muncă, 
Copii veseli zburdă-n luncă, 
Şi cu cântec, şi cu joacă 
Îşi petrec vacanţa toată. 

Toamna plouă. Frunza cade. 
Se culeg roade bogate. 
Şcoala porţile-şi deschide. 
Şi te-aşteaptă şi pe tine. 

Iarna-i frig. Zăpada-i mare. 
Oaspeţi codrul nu mai are. 
Copiii se-adună-n case 
Lângă foc, s-asculte basme.

Lucia Borza
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ŞAPTE FRAŢI 

la te uită, şapte fraţi! 
Înşiraţi, parcă-s soldaţi. 
Tot mereu se fugăresc, 
Nu se prind, nu izbutesc! 
Luni a şters-o frumuşel, 
Marţi se ţine după el. 
Miercuri, iute de picior, 
Uite-l, e pe urma lor. 
Cine vine mai apoi?

Cin'-să fi e? Este joi. 
Vineri iute a pornit, 
Sâmbătă-i şi el grăbit. 
Iar duminică, ehei, 
Vine, vine, după ei … 
Şi aleargă-aşa, pe rând, 
Nu se prind nicicând, nicicând … 
Nu se prind măcar de mână 
Şi alearg-o săptămână …

Ştefan Tita
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TOAMNA 

Îmbrăcată-n haine roşcate 
La fereastră toamna bate, 
Îţi spune că colo-n vii 
Se coc struguri aurii, 
Şi-ţi mai zice: ,,Haide, vezi, 
Se culeg mere-n livezi! 
Iute, ia un coşuleţ 
Urcă în pom, fi i isteţ, 
Strânge şi tu mere bune, 
În cămară ţi le pune. 
Mâncând merele la iarnă, 
O să-mbrăţişezi în taină 
Caldul soare de-astă-vară.“

Lucia Borza

NT-33316_Román olvasókönyv 2-4_beliv_2018_GL_tördelt4.indd   11 2019.01.29.   9:19:32

Eng
ed

él
ye

zé
s a

la
tt!



12

UN ZVON DE TOAMNĂ 

A sosit un zvon de-afară: 
C-au să-ngheţe şi-or să piară 
Flori şi fl uturi, tot ce-a fost … 
Rândunelele afară,
Cârduri, cârduri se-nălţară, 
Căutând în altă ţară
Caldă, adăpost.

George Topîrceanu
CE TE LEGENI …

(Fragment)

Ce te legeni, codrule, 
Fără ploaie, fără vânt 
Cu crengile la pământ? 
– De ce nu m-aş legăna, 
Dacă trece vremea mea? 
Ziua scade, noaptea creşte 
Şi frunzişul mi-l răreşte; 
Bate vântul frunza-n dungă, 
Cântăreţii mi-i alungă, 
Bate vântul dintr-o parte, 
Iarna-i ici, vara-i departe.

Mihai Eminescu
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ZILE DE TOAMNĂ

Bate vântul, frunza cade 
Veştejită de pe ram, 
Norii se întind pe ceruri, 
Ploaia-ncet loveşte-n geam. 

Negura din văi se-nalţă
Către ceru-ntunecos; 
A pădurilor podoabă 
Aşternutu-s-a pe jos .

Buciumul nu mai răsună, 
Câmpurile sunt pustii, 
Nu se mai zăresc pe dâmburi 
Cârdurile de copii. 

Valurile de pe gârlă 
Se izbesc şi se frământ; 
Toamna tristă, mohorâtă, 
Se coboară pe pământ.

George Coşbuc
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MOMENT DE TOAMNĂ

Pe covoru-ngălbenit 
din grădina somnoroasă 
se roteşte-ncet păunul 
şi e foarte fericit: 

toaleta lui gingaşă 
– în livada veştejită,
de greieri şi fl ori lipsită – 
acum pare mai frumoasă!

Alexandru Hoţopan
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MĂRGICA ALBASTRĂ

Într-o seară albastră 
Delfi nul albastru 
a ieşit din marea 
albastră, albastră, 
şi sub cerul albastru 
în care plutea
o pasăre albastră,
rară somn,
mi-a spus:
,,Pământul pe care încap toţi oamenii, 
planeta noastră,
e printre stele
ca o mărgică albastră“.
O, dacă aş putea să înfăşor
în batista mea mică
şi să apăr de rele
mărgica albastră
pe care trăim!

Lucia Olteanu
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