
La noi după casă
Azi un ghiocel,
alb și mititel,
a îndrăznit să iasă,
la noi după casă,
tremura de frig,
sta ca un cârlig.
și cum sta așa,
se tot întreba,
de nu s-a grăbit,
la noi de-a venit. Însă un arici,

ce-i și el pe aici,
zise cu stupoare:
vai, e cam răcoare!
ce-i cu tine așa?
te-ai ivit din nea?
ghiocelul apoi
zise cam vioi:
eu sunt ghiocel,
cânt din clopoţel.

Colea o rândunea,
tremurând şi ea,
de pe gard cum sta,
se tot minuna,
căci ariciul gri,
înapoi fugi,
numai ghiocelul,
albul mititelul,
sta foarte solemn,
singur, însă demn.

Hop şi-o buburuză,
roşie confuză,
ce sta indignată,
zise aşa deodată:
ce-atâta răcoare,
fără pic de soare?
doar tu ghiocel,
alb şi mititel,
vii, mereu, mereu
chiar dacă ţi-e greu!
deşi zgribulit,
mic şi pricăjit,
albul ghiocel,
ca un clopoţel,
zise mândru tare,
eu sunt prima floare
ce v-aduce veste
că puţin mai este
şi că vine iară
dulcea primăvară

Ghiocelul zgribulit

Azi un ghiocel subţire,
Îşi ieşi uşor din fire,
Capu-n jos îşi aplecă
Şi din clopoţel sună!

În jur privind curios
Zise niţel cam sfios:
- Vai, ce lungă hibernare!
Uff, că bine e la soare!

Dar soarele sfidător,
Dinţii îşi arată în decor
Şi-apoi întreaga grădină,
Murmură aşa în surdină.

Însă mândrul ghiocel,
Mic, plăpând, dar voinicel,
Cu gâtu-i de lebădă
Şi tulpina-i fragedă,

Se îmbărbătă să iasă,
Tocmai colea după casă.

Tremurând tare de frig,
Îndoit ca un cârlig

,
Tremurând tare de frig,
Îndoit ca un cârlig.

Sta aşa, nedumerit,
De răceală oropsit,
Aplecat de grea povară,
Unde eşti tu primăvară?
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Copilăria este o lume aparte, un tărâm neasemuit
de frumos şi care va rămâne întotdeauna la fel,
indiferent de vremuri. Mi-aş dori să putem rămâne
copii toată viaţa, să îndrăznim să visăm mai mult,
să visăm la o lume fermecată, în care totul e posibil.

Dedic această carte tuturor copiilor, precum şi
celor care în sufletul lor au rămas puri ca nişte copii!
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