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Gândul meu 
de dragoste deplin 

pentru Mihail 
și Constantin!
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O familie-model

O familie-i așa:
la-nceput un el și-o ea,
apoi din iubirea lor,
hop! răsare-un puișor,
care seamănă nițel
și cu ea, dar și cu el...

Deci familia ar fi
mamă, tată și copii!
Păsări, plante, animale,
tot ce viața scoate-n cale
povestind via ei fire
nu din teamă, din iubire!

Unul singur nu-i de-ajuns,
doi înseamnă un răspuns
să te lupți, să biruiești
și copiii să ți-i crești...

Șerpi, și melci, și urși, și cuci,
păpădii și guguștiuci,
pupeze și pițigoi
își scot puii din nevoi.
Despre ei această carte
povestește mai departe...
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Familia

Ce mai tată gospodar
e un Pițigoi pungar!
Face-un cuib cum e mănușa
și-ntr-un deget... pune „ușa“!

Dac-ai să zărești vreun pom
c-o mănușă ca de om
spânzurând de-o rămurea,
bucură-te, n-o lua!

În căușul* „palmei“ moi
stau cinci Pui de Pițigoi
fără fulgi, aproape goi
și tot țipă: „Pi - ți - goi!“

Dar apare Pițigușa
și de zor le umple gușa
cu muscuțe și bondari,
iute să se facă mari!

*căuș = vas de lemn în formă de cupă
MINIDICTIONAR
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Doamna Papadie

Blonda doamnă Păpădie
e o mamă grijulie.
Puii nu și-i lasă-n drum
așteptând așa, oricum.

Pentru vânt și pentru soare
buruiana iubitoare
a ivit umbrele mici
ca semințele pitici
să se-nalțe și să zboare
hoinărind în lumea mare.

Vezi o umbreluță-n zbor?
e-o sămânță-pufușor
care mâine o să fie
altă doamnă Păpădie
în hlamidă* aurie!

( (

MINIDICȚIONAR
*hlamidă = mantie
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Bucuria

În culcușul mâței moi
am găsit orbeți și goi,
dimineață, trei pisoi
plângăreți și mototoi.

Mâța-i mândră grozăvie:
ca o mamă grijulie
tot îi spală și-i mângâie
de la bot pân-la călcâie.

Și, în semn de sărbătoare,
astăzi, mâța mi se pare
că, de bucuria ei,
s-a-mpăcat și cu Grivei!
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Cărticica-i de povață,
cine o citește-nvață!
Animalele „cuvântă“
 că Familia e sfântă 
și-n natură, și în carte,
să duci Viața mai departe!
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