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Prefaţǎ 

 

Trebuie sǎ vǎ mǎrturisesc cǎ am emoţii când scriu aceastǎ prefaţǎ, ştiind cǎ voi, 

dragi prichindei, sunteţi acolo şi asteptaţi ca mami sau tati, bunica sau bunicul sǎ vǎ 

citeascǎ poezii. Ştiu cǎ sunteţi la vârsta la care încǎ nu aţi învǎţat literele sau poate 

greşesc şi stiţi sǎ scrieţi deja câteva cuvinte, cum  ar fi, de pildǎ, cuvântul MAMA? 

     Cred cǎ trebuie sǎ mǎ prezint şi am sǎ vǎ spun doar atât: înainte de toate sunt 

mǎmicǎ a douǎ fetiţe strengǎriţe. Aceasta carte s-a nǎscut probabil tocmai datoritǎ lor. 

Cine ştie?! 

Cert este un lucru: pânǎ sǎ devin mamǎ nu am putut sǎ scriu pentru copii. E un 

mister şi viaţa chiar ne oferǎ bucurii pe care trebuie sǎ le primim cu braţele deschise. 

Cele mai frumoase amintiri din copilaria mea au legǎturǎ cu CARŢILE. 

Şi eu am fost, ca şi voi, la vârsta când abia învǎţam literele…Iar acum iubesc 

nespus CUVINTELE şi PRICHINDEII. Atunci când eram un pui de om, tatǎl meu, tocmai 

venit dintr-o delegaţie, mi-a adus în dar o CARTE - Aventurile lui Habarnam şi ale 

prietenilor sǎi (Nikolai Nosov). Iar cartea aproape cǎ era mai mare decât mine… 

Deşi au trecut ani buni de atunci, şi astǎzi sunt tot atât de fascinatǎ atunci când 

rǎsfoiesc paginile unei cǎrţi pentru copii. 

    Cǎrticica aceasta este dedicatǎ celor mai mici, preşcolarilor  care acum 

descoperǎ lumea. Şi cum ar putea sǎ o descopere mai lesne dacǎ nu şi cu ajutorul 

cuvintelor, rimelor? 

Vǎ las pe voi sǎ ascultaţi poeziile şi sǎ vǎ imaginaţi mici povestioare, mici 

scenarii: o poezie cu Omide care este cuminte şi respectǎ regulile de circulaţie, chiar 

dacǎ se anunţǎ ploaia şi ar trebui sǎ se grãbeascǎ, o altǎ poezie cu un iepuraş care e 

mereu nemulţumit…mai apoi îl veţi cunoaşte pe şoricelul Mustǎcel care şi-a rupt 

picioruşul în timp ce dansa step şi veţi fi martori la un concurs de ciripit… 

În incheiere, ţin sǎ mulţumesc tuturor celor care au fǎcut posibil acest proiect 

dedicat vouǎ, dragi copii.                                                              

 

                                                                                                                            Silvia Filip 
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La semafor 

O omidã am vãzut 

Cum pe stradă a trecut 

S-a oprit la semafor 

Chiar dacă era nor 

Şi cuminte ea a stat 

Pe verde a traversat 

Cu pantofii noi de lac 

Ce cu drag i-a încălţat 

Ea sprinţară cam era 

Însă reguli respecta 

Apoi iute în copac 

Omide s-a cocoţat 

Frunzele plângeau în taină 

Dudele cădeau cu spaimă 

Iar omida pofticioasă 

A şezut întâi la masă 

Şi din frunze a mâncat 

Până ce s-a sãturat. 

 

 

Oul de raţă 

Ieri am spart un ou de raţă 

Mami s-a albit la faţă 

Raţa şade supărată 

În căsuţa-i aranjată 

Un papuc eu am pierdut 

Oul scrob l-am şi făcut 

Pentru gâze şi furnici 

Şi-alte orătănii mici. 

 
 

 

Iepurele mofturos 

Iepurele cel fricos 

Toată ziua-i mofturos 

Ba că varza e prea tare 

Ba că nu are sandale 

Şi tot îşi şterge lăbuţa 

De se mirã şi lăcusta 

Şi îi spune supărată: 

-Şezi frumos în iarba-naltă 

Că m-ai ameţit de toane 

Iepure ce-ai vrea ? 

Sarmale ? 
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Broasca 

Ieri Matei a prins o broască 

Cam râioasă şi buboasã 

Nu, nu-i broasca de la uşă 

E o broască de pe lac 

Care cântă oac-oac-oac 

Care-avea şi un colac 

Broasca învăţa să-noate 

Când pe burtă, când pe spate 

Dând din labe pe-apucate 

Însă scurtă i-a fost ora 

Că Matei i-a furat lotca 

Şi în cadă el a pus-o 

Vrând să o spele cu duşul 

Şi cu un prosop curat 

Să o şteargă imediat 

Să nu răcească cumva 

Broasca mică de smarald 

Legănată în hamac… 

 

Plăcinta 

Irinuca s-a trezit 

Dup-un vis neisprăvit 

Iar bunica o chema : 

-Haide, hai fetiţa mea! 

Că bunica a făcut 

O plăcintă cu bucluc 

Coaptă bine în cuptor 

Pentru tine puişor. 

 

 

 

 
 

 

Pãpuşa 

O păpuşă am primit 

Care e cât un pitic 

Are ochii coloraţi 

Negri şi catifelaţi 

Părul lung şi mătăsos 

Şi pantofi culoarea roz 

O privesc cu încântare 

Vreau să-i dau şi ei mâncare 

Însă mama mea îmi zice 

-E păpuşã, nu-i copil, 

Poţi să-i cânţi un cântecel 

Nu să-i dai din castronel! 
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Câinele 

Stă pe labe gânditor 

Mai priveşte câte-un nor 

Vine Petru şi-i aruncã 

Un os mic,apoi o nucă 

Doar atâta merit eu? 

C-am lătrat şi mi-a fost greu… 

Şi vroiam un os mai mare 

Să-l pot duce în spinare 

Să-mi ajungă pentr-un an 

Iar cu nuca ce să fac ? 

Să joc baschet c-un pisoi 

Şi să fac tumba apoi… 

 

Puiul de arici 

Un arici cu ţepii mici 

Stă pe-o bancă cu furnici 

Trece vulpea şi-l întreabă : 

-Unde-i mama ta ? 

Cu treabă ? 

În pădure pe-nserat 

Şi tu singur ai rămas ? 

Dar ariciul mititel 

Îi răspunse frumuşel : 

-Ba nu-s singur eu acum 

Cu furnici îmi caut drum… 

Către mama mea cea dragă 

Care iute a plecat 

În pădure pe-nserat… 
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Petrecere pe lac 

Sus pe nufăr s-a urcat 

Un broscoi cam bucălat 

Şi acum s-a speriat 

De-o trompetă şi-un ţambal 

De un foşnet din tufiş 

De  zgomot în păpuriş. 

A uitat să îşi noteze 

Pe-un carnet,c-un ac de viespe 

Că-i pe lac petrecere 

Multă lume şi vapoare 

De ce oare ?De ce oare ? 

 

Gând bun 

Te-am chemat şi ai venit 

Iute…iată-ai poposit 

Te-am strigat neîncetat 

<Gând bun vino acum în dar> 

Să te ţin,să te păstrez 

Şi la mine să-noptezi… 

Să am numai gânduri bune 

Cât va fi această lume ! 

Cocoşul 

Pe un gard stă cocoţat 

Un cocoş cam îngâmfat 

Şi se uită prin ogradă 

Că nu are altă treabă… 

Când să stea într-un picior 

A căzut într-un ulcior 

Şi-acum strigă-n gura mare 

După multe ajutoare… 

 

Moş Crăciun 

Moş Crăciun te-am aşteptat 

Ca să vii neapărat 

Şi îmi pare minunat 

C-ai ajuns la noi în sat 

Ştiu că drumul a fost greu 

Şi te rog să te-odihneşti 

Pe un scaun ca-n poveşti. 

Iar de Rudolf n-am uitat 

El va sta cuminte afară 

Până ce vei împărţi 

Darurile pregătite dinainte 

Pentru noi,cuminţi copii… 
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Concurs 

Stau cuminţi pe rămurele 

Şase vrăbii frumuşele 

Cu ochi mici ca de mărgele 

Au concurs de ciripit 

Şi-un arbitru iscusit 

Care mândru le priveşte 

Cum se-nfoaie mititele 

Guralive şi poznaşe 

Şase vrăbii frumuşele 

Cu ochi mici ca de mărgele. 

Cea mai mică-a câştigat 

Un breloc cu elefant 

Şi-un inel cu diamant 

Şi-acum mândră-i de ispravă 

Vrăbiuţa-i încântată. 

 

 

Trenul 

Şoricelul zgribulit 

Lângă sobă s-a-ncălzit 

Apoi iute s-a-mbrăcat 

Şi-a pornit timid în sat 

Până seara a umblat… 

Lângă gară-a poposit 

Şi un tren el a privit 

Cum alunecă pe şine 

Şi se leagănă-n neştire… 

 

 

 

 

Gărgăriţa 

Gărgăriţa-i roşioară 

Sprintenă şi voiajoară 

Zboară iute pe câmpie 

Şi miroase-o păpădie 

Se-ntâlneşte c-un gânsac 

Cenuşiu şi cam posac 

Şi-l salută cu blândeţe : 

-Seara bună,măi gânsac ! 

Und-te duci fără de veste 

La plimbare mergi agale 

Ori pornii la vânătoare ? 
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Raţa 

Raţa merge-ncetişor 

Să-şi vadă un verişor 

Care e pe lac ,la stânga 

Şi se spală toată ziua 

L-a sunat,dar n-a răspuns 

Să-l anunţe ar fi vrut 

Că mălai n-a mai avut 

Pentru puişorii ei 

Care-s mici şi cuminţei… 

Să le dea să crească mari 

Mari ştrengari şi mari şcolari… 

 

Floarea de mac 
Floarea roşie de mac 
Cu petale ca din voal 
Se zăreşte pe islaz 
Soarele o încălzeşte 
Iar boierul porunceşte : 
-Vreau o robă purpurie 
Din petalele de mac 
Şi uşoară ea să fie 
Ca puful de păpădie ! 
 

Fulgii de nea 

S-au ivit acum pe fugă 

Se grăbesc ca să ajungă 

Din înaltul cerului 

Pe pervazul caselor 

Iar copiii îi privesc 

Şi la geam se bulucesc 

Aşteptând să se depună 

Fulgii moi, purtaţi de nori… 

În parc 

Bunicuţe şi bunici 

Cu nepoţi şi cu pisici 

Merg în parc să se distreze 

Clovnul Nano să-i vegheze 

Să-i descoase pe-ndelete 

Să le dea la fiecare 

Un nas roş şi câte-o floare. 

Nano, clovnul cel isteţ… 

Şugubăţ şi îndrăzneţ 

Râde-n hohote cu ei 

Şi le cântă din cimpoi… 
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Alfabetul 

Literele sunt surori 

Agaţate-n cheutori 

Unele se prind de mână 

Altele stau într-o rână 

Grupuri,grupuri,sperioase 

<Ci> şi <gi> sau <chi> şi <ghi> 

Vin grăbite de pe drum 

În caleaşcă c-un păun, 

Însoţite vor să fie 

Şi să poarte pălărie 

Să nu plouă peste ele 

Că-s firave şi rebele… 

Dragul meu,copil cuminte 

Nu-i aşa că-i minunat ? 

Alfabetul întortocheat 

Îţi părea la început… 

Iar acum tu singur poţi 

Literele să le strângi 

În cuvinte cu bucluc 

Presărate cu năut… 

 

Ariciul bucãtar 

Un arici cu pălărie 

Bucătar…de când se ştie 

Coace cozonaci pufoşi 

Pentru iepuri mustăcioşi 

De reţetă a uitat 

Zahărul l-a şi vărsat 

Păsările le-a chemat 

Să adune fir cu fir… 

Zahărul tos foarte fin… 

Rău ariciul s-a-ntristat 

Zahărul s-a dizolvat 

În iarba cu rouă deasă 

Din padurea cu 

mireasmă…

 
 

Pe deal 

Un copil şi o furnică 

Urcă dealul fără frică 

Iar furnica se grăbeşte 

Lângă apă poposeşte 

Mai apoi se şi-odihneşte 

Obosită dar voinică 

O furnică fără frică 

În spate cu-o măturică 

Strânge pietre sus pe deal 

Să facă un mare han. 

Iar drumeţii,vorbăreţii 

Doi sticleţi şi un cioroi 

Stau la hanul din zăvoi 

Bucuroşi de întâlnire 

Pe-o bancă cu trei zambile… 
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Tunelul lui Azor 

Pe covorul meu de pluş 

Stă Azor şi doarme dus 

Treabă a avut de zor 

Şi-a lucrat cu mare spor 

Un tunel el şi-a făcut 

Mai la stânga,lângă nuc 

Vrea să meargă prin tunel 

Cu pisoiul Mieunel 

Într-o vizită mai lungă 

Chiar la cârtiţa zăludă 

Şi să-i ducă pentru cină 

O bucată de slănină… 

Însă cârtiţa,cum ştiţi 

Are râme şi furnici… 

 

Şoricelul din vis 

Am visat un şoricel 

Cu numele Mustăcel 

În căsuţa lui dansa 

Într-o lungă pijama 

A greşit un pas de step 

Şi-a căzut lângă bufet 

Iar piciorul şi l-a rupt 

Şi în pat a tot zăcut… 

Până l-a găsit un melc 

Cu meseria de ortoped… 

Mustăcel i-a mulţumit 

Medicului renumit… 

Îngânând timid <Chiţ!Chiţ!> 

 

 

Năsturelul lui Mustăcel 

Şoricelul Mustăcel 

Şi-a pierdut un năsturel 

Într-o oală cu smântână 

Şi-acum face tevatură… 

Pe-nserat e invitat  

La un bal organizat 

Însă n-are un năsturel 

Cum să facă oare, el ? 

Şi se puse pe mâncat 

Smântâna de adunat… 
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Leul speriat 

Seara,când se-aprinde coama 

Stelelor de catifea 

Doarme-n pat fetiţa mea 

Seara,Sara cade frântă 

Zânele vin şi-o sărută 

Şi îi prind în păr cununi… 

Iar pe gene îi presară 

Vis de aur în icoană… 

Dimineaţa Sara cântă : 

-Mami am visat un leu 

Căţărat pe-un curcubeu 

Coama-i palidă de frică 

O sprânceană el ridică 

Şi se-ntreabă speriat : 

Oare pot să mai cobor ? 

Sau uşor să mă strecor ? 

Daca nu…rămân aici 

Să-mi fac casă cu uluci… 

Motanul patinator 

Un motan fără fular 

A ajuns la patinoar 

Şi-a început antrenament 

Dând dovadă de talent 

Iar la anul şi-a propus 

Să ajungă cât mai sus… 

Nu mai e nicio îndoială 

Că vrea la olimpiadă… 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 


