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TEXTE LITERARE 
 

 
SĂPTĂMÂNA 1 

 
S-a sfârşit vacanţa mare 

 
     de Emilia Plugaru 

 
1. Azi la şcoală-i sărbătoare – 
S-a sfârşit vacanţa mare, 
Clopoţelul vesel sună, 
Toţi elevii se adună. 
 
2. Vin la şcoală mari şi mici 
Cu părinţi şi cu bunici, 
Iar acei mai mititei 
T-a-a-r-e-s dulci şi frumuşei! 
 

3. Sunt micuţi, dar sunt voinici, 
Ia priviţi-i ce mai pici: 
Un ghiozdan plin de ştiinţă 
Duc în spate – au voinţă! 
 
4. Vor să-nveţe dintr-o dată 
Să citească, să socoată... 
Şi noi toţi am fost ca ei 
Când eram mai mititei. 

 
 

SĂPTĂMÂNA 2 
 

Colegi de clasă... 
de Emilia Căldăraru 

 
 
1. În curtea fiecărei şcoli, 
Ţinându-se timid de mână, 
În zi de toamnă liniştită, 
Un pâlc de prichindei se-adună. 
 
2. În ochii lor sclipesc steluţe 
De bucurii nemărginite 
Şi cine ştie câte drumuri 
De-aici prin lume sunt pornite? 
 
3. Până mai ieri amici de joacă, 
Îi vezi acum porniţi de-acasă. 
Vor trece ani, ei vor rămâne 
Colegi de şcoală şi de clasă. 

4. Şi vor avea şi alţi prieteni, 
Şi alţi colegi, dar n-o să poată 
Această minunată zi 
S-o uite careva vreodată. 
 
5. Iar peste vremi când se vor 
strânge, 
Puţini sau mulţi iar împreună, 
Vor râde poate şi vor plânge, 
Şi se vor ţine iar de mână. 

6. Ca şi acum, în zi de toamnă, 
În zi de mare sărbătoare, 
Când stau ca puii ocrotiţi 
De prima lor învăţătoare... 
 
7. Am vrea, ştiu bine, uneori, 
Să fim, ca şi odinioară, 
Copii cuminţi şi pentru o clipă 
Să ne vedem iar grămăjoară. 
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SĂPTĂMÂNA 3  
Stopul 

        de Nicolae Nasta 
 
Trei culori el are 
Veşnic vii şi noi, 
Şi e lucru mare 
Să le ştiţi şi voi. 
 

Fiece culoare 
Are şi un grai 
ROŞU ştiţi ce-i oare? 
Roşu-ţi spune STAI! 
 

Galbenul înseamnă 
MAI AŞTEAPTĂ-UN PIC! 
VERDELE te-ndeamă 
TRECI, flăcău voinic! 

 

SĂPTĂMÂNA 4 
 

Frunza 
       după Emil Gârleanu 

 
S-a desfăcut din mugur, într-o dimineaţă caldă de primăvară. Cea dintâi rază de soare a făcut-o 

să tremure de fericire. Ziua întâi i s-a părut scurtă, şi apropierea nopţii a întristat-o. Lumina se stinse, 
răcoarea o făcu să se zgribulească, să se vâre între celelalte şi să aştepte, aţipind, până a doua zi, 
venirea soarelui. 

A doua zi, raza de soare se coborî din nou, şi toată ziua, încălzită, frunza se scăldă în albastrul 
văzduhului. În scurtă vreme se desfăcu mare, verde, mai frumoasă ca toate, mai sus decât celelalte, 
tocmai în vârf. De deasupra îi cădea lumina, dedesubt se ridica, până la ea, mireasma crinilor albi. 

Un ciripit străin o miră. Şi cea dintâi rândunică, venită de departe, tăie albastrul ca o săgeată. 
Înconjură copacul de câteva ori cu strigăte de bucurie, apoi se aşeză pe streaşina casei.  
            Într-o dimineaţă însă, raza de soare nu mai veni. Cerul rămase acoperit de nori. Cea dintâi 
picătură de ploaie o izbi rece, greoaie. Câteva zile a plouat. Nici rândunelele nu se mai vedeau.      
            Într-o dimineaţă, soarele răsări vărsând parcă flăcări. După-amiaza, un scatiu cu pene verzi şi 
galbene veni, moleşit de căldură, şi se furişă sub frunză, la umbră. Şi frunza se bucură, acoperi cum 
putu mai bine pasărea. Iar aceasta ciripi, întâi înăbuşit, din guşă, apoi mai prelung, mai dulce, cum nu 
auzise frunza cântec. 
           Şi în fiecare zi pasărea venea să se ascundă de căldura cotropitoare, în fiecare zi frunza o ferea, 
şi seara cântecul se împrăştia vesel. 
  Cât n-ar fi dat acum frunza pe o picătură de ploaie! Dar norii fugeau goniţi de vânt; cerul de 
sticlă, înflăcărat, uscase totul.  
            Ar fi vrut să fie veşnic noapte... Nopţile senine, cu crai nou, cerul de stele o fermecau. Pasărea 
venea mereu, câteodată şi noaptea rămânea acolo, aţipind, cu căpuşorul sub aripă. 
Şi trecu mult până ce, odată, vântul de toamnă începu să bată. Zilele erau mai răcoroase, nopţile mai 
reci; cerul rareori senin. Puternic sufla vântul tomnatic! Frunza îşi simţi puterile slăbite; cu greu putea 
să ţină piept vântului, care o clătina în toate părţile. Câteva tovarăşe, smulse, fluturară prin aer, apoi 
fură duse departe. 

Pasărea venea mai rar, nu mai cânta, şi asta o mâhnea cumplit. Frunza tânjea, se îngălbenea; 
celelalte începuseră să cadă, aşternându-se jos, într-un covor, pe deasupra căruia vântul alerga grăbit. 
De dimineaţă până seara, şi noaptea, frunzele cădeau întruna. Unele mai repezi, altele mai domoale. 

Într-o dimineaţă frunza se sperie. În tot copacul rămăsese numai ea! Ramurile goale se loveau 
unele de altele, tremurând ca de frig. Deasupra, cerul cu nori greoi; în largul lui, stoluri întregi de 
păsări plecau în şir. Atunci băgă de seamă că şi cuiburile rândunelelor rămăseseră goale. 

Un fior o străbătu şi se gândi la pasărea pe care nu o mai văzuse de câteva zile. Vederea 
prietenei sale i-ar fi fost de ajutor. Pasărea parcă auzi chemarea ei. Veni, dar se opri puţin, pe o altă 
ramură, ca şi când n-ar fi cunoscut locul obişnuit în care cântase. Apoi îşi luă zborul şi, în trecerea 
grăbită, lovi cu vârful aripii frunza care, de-abia mai ţinându-se, căzu la rândul ei. 
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SĂPTĂMÂNA 5 

Povestea unui bob de grâu (poveste populară) 
 
 
Într-o zi, pe când mâncam, am simţit ceva tare în gură. La început m-am speriat, crezând 

că mi s-a rupt vreun dinte. Analizând mai atent, ce credeţi că am descoperit? Un bob de grâu! 
           L-am întrebat de ce se află în bucăţica de pâine. Am rămas surprinsă când a început să-mi 
vorbească. 
           – Vrei să afli mai multe despre mine?  

 Eram multe boabe într-un depozit. Spre toamnă, tractoarele plecau să are, adică să 
răscolească pământul pentru a-l pregăti pentru semănat. Nu ştiam ce înseamnă, dar am aflat 
destul de repede: am fost puse în saci şi duse la maşinile numite semănători.  
            Când acestea şi-au început lucrul, am pornit a ne rostogoli spre pământ. Fiecare bob şi-a 
găsit loc în pământul afânat şi umed, aşa că au început a încolţi. Mai întâi au apărut firişoare ca 
nişte mustăţi, apoi câte o frunzuliţă, care încerca să-şi facă loc spre lumină. Am simţit picăturile 
de ploaie şi razele calde ale soarelui, până într-o zi când tinerele plăntuţe au fost acoperite de un 
covor alb, moale şi pufos. Ce cald şi bine ne era! Parcă eram sub o plapumă. Am aflat că se 
numeşte zăpadă. Am stat aşa până primăvara, când plapuma a început a se subţia sub razele 
binefăcătoare ale soarelui. Se topea zăpada! Ce bună era apa! 

Ocrotite de căldura soarelui, plăntuţele creşteau, iar în mijlocul frunzelor se ridica câte o 
tulpiniţă care se mlădia în bătaia vântului.  
           Într-o zi am observat că în vârful tulpiniţei a apărut un spic format din multe boabe cu 
mustăţi. La început au fost verzi, apoi au devenit aurii.  

După ce lanul a fost secerat, paiele (tulpinile plantelor de grâu) au fost aliniate şi făcute 
baloţi. Boabele au fost transportate în depozite. Unele boabe au fost duse la fermele de animale şi 
păsări. Altele au fost pregătite pentru semănat. 

Eu am plecat la moară unde am fost mărunţite (măcinate) şi am devenit făină. Făina a fost 
dusă la fabricile de pâine sau în magazine.  

Făina a fost transformată în aluat şi aluatul a fost modelat în pâine, covrigi, biscuiţi, 
spaghete. Acestea au fost apoi coapte, ambalate şi trimise la magazine, de unde sunt cumpărate 
de către oameni. 

Aşa am ajuns pe masa ta. Aici este sfârşitul călătoriei mele.  
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SĂPTĂMÂNA 6 

Inul şi cămeşa 

        după Ion Creangă 
  
 Inul: Ştii tu, cămeşă dragă, ce erai odată? 
 Cămeşa: Ce să fiu? Eram ceea ce mă vezi: cămeşă albă, cu care se îmbracă oamenii. 
 Inul:  Nu-i aşa! Ai fost o sămânţă, apoi o buruiană, clătinată de vânt, înaltă, subţire; erai 
in cu floricică albastră, fata mea. Când ai fost crescut şi copt, cum sunt eu acum, oamenii te-au 
smuls din pământ, te-au legat şi te-au lăsat la soare ca să te usuci. După aceea te-au bătut cu beţe, 
ca să-ţi scoată sămânţa; apoi bătut şi stâlcit cum erai, te-au dus la baltă, unde-ai stat vreo zece zile, 
ca să te topeşti. După asta, te-au scos şi te-au pus iarăşi la soare, ca să te usuci, rezemându-te de 
gardul pe care eşti întinsă acum. Fiind uscat, te-au zdrobit şi au ales partea cea mai fină şi moale 
ca mătasea; te-au făcut un mănunchi, te-au pus în furcă şi au început a toarce, prefăcându-te în 
aţă.  
 Te-au fiert şi te-au înălbit, apoi te-au pus la războiul de ţesut pentru a te transforma în 
pânză. Apoi, când era cald afară şi frumos, femeile te-au dus la baltă să te spele şi să te usuce la 
soare; apoi te-au fiert cu leşie şi iar te-au spălat şi te-au uscat la soare, până te-ai înălbit. Când 
erai albă cum trebuie, te-au uscat, te-au făcut sul, te-au croit şi au făcut din tine ceea ce eşti 
acum. 
  Cămaşa: Mică buruiană, nu ştiu de unde-ai mai scos atâtea despre mine.  
 Inul: Ei, dragă, poate nu ştii că oamenii mai fac pânză şi din sora noastră cânepă, şi din 
fratele nostru bumbac, ba şi din urzică mai fac un fel de pânză. Dar în fabrici se ţes fel de fel de 
pânzeturi, mult mai uşor şi în timp mult mai scurt. 
  Cămaşa: Bre! multe mai auzi! 
  Inul: Mai aşteaptă, că n-am sfârşit încă. Din cămeşă sau rufă, peste câtva timp, ai să te 
faci tearfă sau zdreanţă.  
 – Mare minune mi-ai spus, dragă buruiană, zise cămeşa. De-ar fi aşa, apoi toate lucrurile 
nu sunt ceea ce se văd, ci altceva au fost odată, altceva sunt acum şi altceva au să fie. 
  – Tocmai aşa, soro! Gardul, pe care eşti tu întinsă acum, a fost altădată pădure. Ce are să 
fie de-acum înainte? Mătasea – frunză de dud intrată în pântecele unor gândaci. Varul ce-a fost 
mai înainte? Dar funiile? 
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SĂPTĂMÂNA 7 
 
 

Sâmburele 
                  de Lev Tolstoi 

 
 
 Mama a cumpărat prune ca să le dea copiilor după masa de prânz şi le-a aşezat pe o 
farfurie. 
 Vania, care nu mai mâncase până atunci prune, le tot mirosea de zor. Tare-i mai plăcea 
cum miros şi tare-ar mai fi vrut să le guste! Tot dându-le aşa târcoale, băieţelul pândi clipa când 
nu era nimeni în odaie şi, nemaiputându-se stăpâni, înhăţă o prună şi o mâncă pe furiş. 
 Când s-a apropiat ora prânzului, mama a numărat prunele, şi văzând că lipseşte una, i-a 
spus tatălui. 
 Stăteau cu toţii la masă şi tatăl a întrebat: 
 – Ia să-mi spuneţi, copii, nu cumva a mâncat cineva dintre voi o prună? 
 –  Nu, au răspuns copiii în cor. 
 Vania, roşu ca un rac, a spus şi el: 
 – Nu, n-am mâncat-o eu! 
 – Că unul dintre voi a mâncat pe ascuns o prună, a mai spus tata, nu-i frumos deloc, dar 
nu despre asta-i vorba. Nenorocirea-i alta. Fiecare prună are înăuntru un sâmbure. Şi dacă cineva 
nu ştie cum să le mănânce şi înghite sâmburele, a doua zi moare. De asta mi-e frică. 
 Atunci Vania, galben la faţă, a zis repede: 
 – Ba nu, că sâmburele l-am aruncat pe fereastră. 
 Toţi au izbucnit în râs, iar Vania a început să plângă. 

 
 

SĂPTĂMÂNA 8 
 

 
În livadă şi în vie 

 
         de Emilia Căldăraru 

 
 
 
1. În livadă şi în vie 
Toamna, ce mai bogăţie! 
Nucii-şi leagănă pe dâmburi 
Fructele cu dulce sâmburi. 
 
2. Cum şi prunii pe cărare, 
Vinetele pietre rare. 
Se iţesc din viţa groasă, 
Strugurii şi tămâioasă. 
 
 

3. Mere dulci, gutui acrui, 
Parcă luminează-n grui. 
Iar a perelor recoltă 
Pe sub ceruri face boltă. 
 
4. Dacă inima vă-ndeamnă 
Hai, copii, cântaţi de toamnă, 
Umpleţi coşuri şi panere 
Cu a toamnelor avere. 
 
grui = deal mic 
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SĂPTĂMÂNILE 9, 10 

 

Lupul şi cei şapte iezi 
după Fraţii Grimm 

 
 
 A fost odată o capră bătrână şi capra asta avea şapte iezi. Într-o zi, trebuind să plece în 
pădure, capra grăi astfel: 
 – Dragii mei copilaşi, eu trebuie să plec în pădure. În lipsa mea, căutaţi de fiţi cuminţi şi, 
mai cu seamă, feriţi-vă de lup. Are glasul dogit şi gros şi labele negre. 
 Iezii răspunseră: 
 – Poţi pleca fără grijă, măicuţă dragă, c-om şti noi să ne păzim de lup! 
 Capra porni liniştită la drum. Nu trecu multă vreme şi bătu cineva la uşă: 
 – Dragi copilaşi, deschideţi uşa, că sunt eu, mama voastră.  
 Dar iezii răspunseră: 
 – Nu deschidem, că tu nu eşti mama noastră! Glasul măicuţei e subţire şi blând, pe când 
al tău e gros şi dogit. Tu eşti lupul! 
 Auzind el acestea cumpără o bucată mare de cretă, o înghiţi şi glasul i se subţie chiar pe 
loc. Apoi se reîntoarse la căsuţa caprei şi, c-un glas subţirel, strigă: 
 – Dragi copilaşi, deschideţi uşa, că sunt eu, mama voastră.  
 Cum nu mai avea răbdare, se proptise cu labele de pervazul ferestrei, căutând să 
privească înăuntru. Şi de cum îi zăriră labele cele negre, iezii răspunseră-n cor: 
 – Nu deschidem, că mama noastră nu are labe negre ca ale tale. Tu eşti lupul! 
 Atunci, el alergă la brutar şi-i spuse: 
 – M-am înţepat la piciorul ăsta şi te-aş ruga să mi-l ungi cu puţină cocă. 
 Apoi îl rugă şi pe morar: 
 – Ţi-aş rămâne îndatorat dac-ai presăra niţică făină albă peste piciorul ăsta! 
 Şi morarul, ca un om fricos ce era, se grăbi să-i presare laba cu făină.  

 
 

  
 Lupul se înfiinţă a treia oară la căsuţa caprei şi strigă subţirel: 
 – Dragi copilaşi, deschideţi uşa, că sunt eu, mama voastră! 
 – Arată-ne mai întâi laba ca să vedem de eşti într-adevăr măicuţa noastră. 
Hoţomanul de lup ridică laba până la fereastră şi când văzură iezii că-i albă, nu se mai îndoi 
niciunul şi, tranc, traseră zăvorul de la uşă.  
 Iezii încremeniră de spaimă şi dădură să se ascundă care încotro. Unul sări, ţuşti, sub 
masă, al doilea se tupilă în pat, al treilea se vârî în vatră, al patrulea se furişă în bucătărie, al 
cincilea intră în dulap, al şaselea se piti sub lighean şi al şaptelea se adăposti tocmai în cutia 
pendulei. 
 Lupul îi dibăci însă care pe unde se ascunsese. Numai pe iedul cel mic, care se pitise în 
cutia pendulei, nu fu chip să-l găsească. După ce-şi umflă burdihanul, lupul ieşi din casă, se 
întinse pe covorul de iarbă verde, la umbra unui copac, şi adormi buştean. 
 Trecu ce trecu, dar nu prea mult, şi mama capră se întoarse din pădure. Nici urmă de iezi. 
Strigă capra pe fiecare, dar nimeni nu răspunse. Când dădu să-l strige şi pe prâslea, desluşi de 
undeva un glas înăbuşit: 
 – Măicuţă dragă, eu sunt aici, în cutia pendulei! 
 Capra îl scoase de acolo pe iedul cel mic şi el prinse a-i povesti cum i-a înşelat lupul. 
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 Ca să-şi mai ogoiască durerea, capra ieşi din casă şi iedul cel mic, ca umbra, după ea. Şi 
ducându-se ei spre grădină, îl zăriră pe lup sub un copac, dormind şi sforăind de tremurau 
crengile. 
 Dar în burduhanul lui cel umflat se mişca şi se zvârcolea ceva. 
 „Doamne, Dumnezeule, gândi capra, oare n-or mai fi trăind bieţii mei copilaşi, pe care i-a 
înghiţit tâlharul de lup?“ 
 Îl trimise pe prâslea fuguţa acasă, să aducă foarfecă, ac şi aţă, şi, fââşş! tăie burdihanul 
lupului! N-apucase bine să facă o tăietură, că un ied şi scoase capul afară. Şi-n timp ce tăia mai 
departe, iezii începură să sară afară, unul după altul. Şi erau vii şi nevătămaţi toţi şase; în lăcomia 
ei, dihania îi înghiţise aşa întregi cum erau, fără a-i mai mesteca.  
 După ce se îmbrăţişară, capra îi îndemnă pe iezişori să care bolovani şi să-i îndese în 
burdihanul dihaniei. 
 Apoi bătrâna îi cusu repede burta la loc. 
 După ce se sătură el bine de somn, porni către o fântână, cu gândul să-şi potolească setea. 
Dar cum începu să umble, zdronca-zdronca, prinseră a se izbi şi bolovanii în burduhan. Şi parcă 
presimţind că la mijloc nu-i lucru curat, începu să strige: 

„Ce tot sare-ncolo-ncoace 
Prin stomac, şi nu-mi dă pace? 
Iezii sar. Asta aşa e! 
Sau, cumva, or fi pietroaie?!“ 

 Şi când ajunse la fântână şi se aplecă să bea apă, bolovanii cei grei îl traseră la fund. Cei 
şapte iezi văzuseră de departe toată întâmplarea şi, venind tot într-o goană, strigau cât îi lua gura: 
 – Lupul a crăpat! Lupul a crăpat! 
 De bucurie, cei şapte iezi începură a juca împrejurul fântânii, împreună cu maica lor, 
capra cea bătrână. 
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SĂPTĂMÂNA 11 
 

Răţuşca cea urâtă 
după H. C. Andersen 

      
 
  Într-o zi călduroasă de vară, o raţă îşi clocea cu drag ouăle. La un moment dat, unul câte unul, 
ouăle au crăpat. Numai unul, mai mare, se lăsa aşteptat. Când în sfârşit a ieşit din găoace, puiul 
era mare şi urât. Nu semăna deloc cu fraţii săi. Din fericire, măcar ştia să înoate. 
       – Nu, nu-i pui de curcă, spuse raţa; uite ce bine dă din picioare şi ce drept se ţine, e copilul 
meu. Şi, la urma-urmei, dacă te uiţi mai bine la el, e chiar drăguţ. Mac-mac! Haideţi după mine 
să vedeţi şi voi lumea şi să vă duc în curtea raţelor, numai să vă ţineţi de mine, să nu vă calce 
careva, şi feriţi-vă de mâţe. 
       Pe biata răţuşcă însă, aceea care ieşise din ou cea din urmă şi era aşa de urâtă, toate raţele 
celelalte o ciupeau, o înghionteau şi o luau peste picior; şi nu numai raţele, dar şi găinile. Săraca 
răţuşcă nu mai ştia unde să se ducă şi ce să facă! Era mâhnită din pricină că era aşa de urâtă şi 
toate păsările din curte râdeau de ea. 
       Astfel a trecut ziua cea dintâi şi după aceea a fost din ce în ce mai rău. Pe răţuşcă toţi o 
alungau şi chiar şi surorile ei o ocărau şi-i spuneau: „De te-ar prinde o dată mâţa, urâcioasă ce 
eşti!“ Şi mamă-sa zicea şi ea: „Bine-ar fi să pleci şi să nu te mai văd!“ Raţele o ciupeau şi găinile 
o băteau şi o fată care se îngrijea de păsări a dat în ea cu piciorul. Răţuşca n-a mai putut răbda şi 
a sărit peste gard. Şi aşa, a ajuns la balta cea mare pe unde-s raţele sălbatice. Aici a stat toată 
noaptea, ostenită şi amărâtă. 
        Dimineaţa, raţele sălbatice s-au înălţat din stuf şi s-au pregătit să zboare; când au văzut pe 
tovarăşa lor cea nouă, s-au uitat lung la ea. 
       – Ce fel de pasăre eşti tu?  
       – Grozav eşti de urâtă! au spus raţele sălbatice.  
        A stat ea acolo două zile. După aceea au venit două gâşte sălbatice, sau mai bine zis doi 
gânsaci sălbatici. 
       – Ascultă, fârtate, au spus ei; eşti aşa de urât încât eşti chiar pe placul nostru. Vrei să vii cu 
noi şi să fii pasăre călătoare?  
         Deodată s-a auzit poc! poc! şi cei doi gânsaci au căzut morţi în stuf şi apa dimprejur s-a 
făcut roşie. Poc! Poc! s-a auzit iar şi cârduri întregi de gâşte sălbatice s-au ridicat din stuf şi iar s-au 
auzit pocnete. Era vânătoare mare. Câinii au venit până la baltă. Săraca răţuşcă nu mai putea de 
spaimă. Îşi întorcea capul, ca să şi-l ascundă sub apă, şi chiar în clipa aceea un câine mare şi 
fioros a răsărit lângă ea. Şi-a întins botul spre răţuşcă, şi-a rânjit dinţii şi a plecat de-acolo fără s-o 
înşface. 
       – Mulţumescu-Ţi, Doamne! a oftat răţuşca; sunt aşa de urâtă încât nici câinii nu vor să mă 
muşte. 
 Biata răţuşcă a mai aşteptat câteva ceasuri până să se urnească. A ieşit din baltă şi a plecat 
cât a putut de repede, luând-o peste câmp. Numai că mergea cam greu, din pricină că se stârnise 
furtuna şi vântul vâjâia. Spre seară a ajuns la un bordei tare dărăpănat. Ca să scape de vânt, 
răţuşca a intrat în bordei printr-o deschizătură a uşii. 
 În colibă stătea o babă cu un motan şi o găină. Au pus-o pe sărmana răţuşcă să facă ouă, 
sau măcar să toarcă. Şi pentru că nu putea, se purtau tare urât cu ea. Ei îi era dor de apă dar 
nimeni n-o înţelegea. 
       – E aşa de plăcut să te bagi cu capul în apă şi să te dai la fund! 
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       – Ce mai plăcere e şi asta? a spus găina. Ia întreabă-l pe motan dacă lui îi place să înoate sau 
să se scufunde în apă! Întreab-o şi pe stăpâna noastră cea bătrână! Crezi tu că ea are poftă să 
înoate şi să se bage cu capul în apă? 
       – Voi nu mă înţelegeţi! răspunse răţuşca. 
        Până la urmă, răţuşca a plecat. A înotat, s-a scufundat în apă, dar nicio vietate nu se uita la 
ea, aşa era de urâtă! 
       A venit toamna, apoi iarna. Răţuşca trebuia să înoate toată vremea încolo şi încoace, ca să nu 
lase apa să îngheţe cu totul. Într-o noapte însă, lacul a îngheţat şi pe ea a prins-o gheaţa. 
       Din fericire, dimineaţa a trecut pe acolo un ţăran care a văzut-o şi a salvat-o.  
       Ar fi prea trist să povestim ce-a îndurat şi prin câte a trecut răţuşca în iarna aceea. Când s-a 
făcut iar cald şi soare, ea stătea în păpurişul bălţii. Cântau ciocârliile, venise iar primăvara. 
       Şi deodată, răţuşca a văzut că poate să-şi întindă larg aripile şi că are în aripi o putere mai 
mare decât până atunci. Şi-a luat deodată zborul şi nici n-a ştiut când a ajuns într-o grădină mare, 
chiar pe marginea unui lac. Ce frumos era aici! Dintre trestii ieşiră trei lebede plutind domol pe 
luciul apei.  
 „Am să mă duc la păsările acelea frumoase şi ele au să mă bată şi au să mă omoare 
fiindcă sunt aşa de urâtă şi îndrăznesc să mă apropii de dânsele“. Şi s-a ridicat şi şi-a luat zborul 
către lebede.  
       – Omorâţi-mă! a spus biata pasăre şi şi-a plecat capul pe luciul apei. 
 Dar când colo, ce să vadă în apă? Chiar pe ea însăşi oglindită, dar acum nu mai era o 
pasăre greoaie, cenuşie şi urâtă, era şi ea lebădă. Lebedele cele mari au venit la ea şi au 
dezmierdat-o cu pliscurile. În grădină au venit câţiva copii. Au aruncat pe apă pâine şi grăunţe. 
Deodată, cel mic a strigat: 
       – Uite că a mai venit una! Şi ceilalţi au chiuit de bucurie şi au strigat şi ei: 
       – Da, a mai venit una! Apoi au venit iar şi au aruncat pe apă pâine şi cozonac şi toţi spuneau: 
       – Asta care a venit acum este cea mai frumoasă! 
 Şi lebedele cele bătrâne se plecau în faţa ei. Lebăda cea tânără s-a ruşinat şi şi-a ascuns 
capul în aripi; nu ştia ce să facă; era foarte fericită, dar nu se mândrea deloc; fiindcă o inimă bună 
nu-i niciodată mândră. Se gândea cât fusese ea de prigonită şi de batjocorită şi acum toţi spuneau 
că e cea mai frumoasă dintre toate păsările.  
       – Pe vremea când eram o răţuşcă urâtă nici în vis nu m-aş fi gândit la atâta fericire! 

 

SĂPTĂMÂNA 12 

Iarna 
       de George Coşbuc 

 
Iarna-i un vestit dulgher,  
Că ea poate, când voieşte,  
Peste râuri pod să puie,  
Fără lemne, fără cuie,  
Fără niciun pic de fier;  
Şi găteşte-aşa deodată  
Pod întreg, dintr-o bucată. 

Iarna-i grădinar, când vrea,  
Pune albe flori la geamuri,  
Fără frunze şi cotoare,  
Fără chiar să aibă soare,  
Numai cum le ştie ea.  
Mie-mi plac, că sunt de gheaţă,  
Dar când sufli, pier din faţă. 
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Legenda lui Moş Nicolae (opţional) 

 
 În noaptea dintre 5 spre 6 decembrie, copiii aşteaptă cu nerăbdare cadourile delicioase 
lăsate de Moş Nicolae în ghetuţe şi cu siguranţă îţi aduci şi tu aminte de foşnetul ambalajelor de 
ciocolată sau de mirosul dulce de portocale din dimineaţa în care te trezeai întrebându-te dacă 
moşul ţi-a adus dulciuri sau doar o nuieluşă. 
 Sfântul Nicolae s-a născut în jurul anului 280 în sudul Turciei de astăzi, într-o familie de 
creştini bogaţi, însă părinţii săi au murit într-o epidemie când el era încă un copil. Nicolae şi-a 
dăruit de atunci întreaga avere oamenilor săraci, bolnavi şi suferinzi, devenind cunoscut în toată 
lumea pentru ajutorul dat sufletelor celor în nevoie şi pentru grija sa pentru copiii sărmani. În 
perioada Imperiului Roman, creştinii erau persecutaţi, aşa că Sfântul Nicolae a fost întemniţat 
din cauza credinţei, murind pe 6 decembrie 343. Ziua morţii lui a devenit ziua Sfântului Nicolae, 
moment în care sunt sărbătorite atât faptele lui de sfânt, cât şi poveştile ce au dus la naşterea 
legendei lui Moş Nicolae. 
 Una dintre aceste poveşti este despre un om sărac care avea trei fiice. În acele timpuri, 
pentru ca o fată să fie luată în căsătorie, avea nevoie de o zestre considerabilă dăruită de tatăl său, 
iar cu cât zestrea era mai mare, cu atât creşteau şansele ca fata să-şi găsească un soţ mai bun. 
Fiicele acestui nevoiaş, neavând nicio zestre, erau astfel sortite să fie vândute ca sclave. În mod 
misterios, omul a găsit în casă trei pungi cu galbeni, ce conţineau câte o zestre considerabilă 
pentru fiecare fată, astfel încât acestea să-şi poată găsi câte un soţ cumsecade. Se spune că 
săculeţii cu galbeni au apărut de nicăieri în şosetele şi cizmuliţele lăsate în faţa focului la uscat. 
 De atunci, s-a păstrat obiceiul de a atârna ciorăpei sau de a lăsa o pereche de ghetuţe în 
faţa uşii, în aşteptarea cadoului de la Moş Nicolae. Într-o altă variantă a poveştii, galbenii din 
săculeţ sunt înlocuiţi cu trei bile de aur, de aici moştenindu-se tradiţia de a oferi portocale cu 
ocazia Sf. Nicolae. 

 

SĂPTĂMÂNA 13 

Uite, vine Moş Crăciun! 
                          de Otilia Cazimir 

 
1. Prin nămeţi, în fapt de seară, 
A plecat către oraş 
Moş Crăciun c-un iepuraş 
Înhămat la sănioară. 
 
2. Drumurile-s troienite, 
Noaptea vine, gerul creşte… 
Cu urechile ciulite 
Iepuraşul se grăbeşte. 

3. Uite-o casă colo-n vale, 
Cu ferestre luminate. 
Moşul s-a oprit din cale, 
Cu toiagu-n poartă bate: 
 
4. – Bună seara, bună seara! 
Iaca, vin cu sănioara 
Şi cu daruri proaspete. 
Bucuroşi de oaspete? 

5. – Bucuroşi, bucuroşi, 
Strigă glasuri de copii. 
Moşule, de unde vii? 
– Iaca, vin din moşi-strămoşi, 
Încărcat cu jucării! 
 
6. Noapte rece şi albastră. 
Ies copiii la fereastră, 
Să se uite cum coboară, 
Prin troianul uriaş, 
Moş Crăciun c-un iepuraş 
Înhămat la sănioară. 
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Legenda lui Moş Crăciun (opţional) 

  
 Legenda spune că Moş Crăciun este un bărbat foarte bătrân care trăieşte împreună cu 
soţia sa la Polul Nord. Este atât de bătrân încât nimeni nu îşi aminteşte să-l fi văzut în perioada în 
care era tânăr şi nici nu cred că foarte multă lume îşi pune problema asta. 
 Totuşi, pentru cei care s-au întrebat despre vârsta lui, se pare că Moş Crăciun a apărut 
încă din secolul I, iar acest moment al venirii moşului se sărbătoreşte diferit în funcţie de zonă şi 
ţară. 
 Prima dată, Moş Crăciun a apărut desenat într-o costumaţie roşie în 1860 în cotidianul 
Harper’s Illustrated Weekly, după ideea caricaturistului şi graficianului Thomas Nast. 
 De-a lungul anilor, înfăţişarea lui Moş Crăciun s-a tot schimbat, dar imaginea sa 
definitivă a devenit cunoscută odată cu reclama creată de Haddon Sundblom pentru compania 
Coca-Cola în anul 1931. 
 Astfel, Moşul este reprezentat într-un costum de culoare roşie cu blăniţa albă pe margini, 
cizme negre şi o căciulă roşie, pufoasă, este grăsuţ şi are o barbă lungă şi albă. 
 Se spune că tot timpul anului Moş Crăciun construieşte jucării pentru cei cuminţi, fiind 
ajutat de spiriduşi. La Polul Nord el primeşte scrisorile oamenilor din toată lumea, cu ceea ce-şi 
doresc să găsească sub bradul de Crăciun. În Ajunul Crăciunului, Moşul îşi ia în cârcă sacul cu 
daruri şi pleacă să le ducă celor cuminţi. Sania zboară trasă de cei opt reni şi se opreşte la casa 
fiecărui om. 
 Pentru a preîntâmpina riscul de a nu putea citi scrisorile, se spune că Moş Crăciun 
vorbeşte fluent mai mult de 2.700 de limbi, cu peste 7.000 de dialecte, inclusiv limbajul secret al 
spiriduşilor. 
 Când aduce darurile, Moş Crăciun le aşază de obicei lângă bradul împodobit în ajun. Însă 
trebuie să ştiţi că pomul de Crăciun şi-a făcut apariţia în pieţele capitalelor europene numai în 
primele decenii ale secolului al XX-lea. 
 Din punct de vedere religios, Biserica Romano-Catolică a fost cea care s-a opus afirmării 
lui Moş Crăciun. În anii 50, ea a manifestat rezistenţă faţă de asimilarea unor mitologii populare 
considerate a fi păgâne, tot aşa cum se opune astăzi sărbătorii păgâne americane Halloween. 
 Afirmarea lui Moş Crăciun şi a Crăciunului ca sărbătoarea copiilor a fost făcută de 
Charles Dickens, care în 1843 a publicat celebrul „Cântec de Crăciun“, de multe ori ilustrat de 
cinematografie şi desenele animate. 
 Legenda spune că Maica Domnului, fiind cuprinsă de durerile naşterii, l-a rugat pe Moş 
Ajun să-i găzduiască. Deoarece era sărac, el a refuzat-o, dar a trimis-o la fratele lui mai mic şi 
mai bogat, Moş Crăciun. 
 Ajunsă la casa lui Crăciun, Maica Domnului o găseşte acasă pe soţia acestuia, 
Crăciuneasa, şi îi cere acesteia adăpost. Crăciuneasa era o femeie bună, însă ştiindu-şi soţul rău şi 
necredincios, îi găzduieşte în grajdul vitelor. Apoi, fără să-i spună soţului ei, Crăciuneasa o ajută 
pe Maica Domnului să-L nască pe Pruncul Iisus. 
 Aflând cele întâmplate, Crăciun îşi pedepseşte soţia tăindu-i mâinile. Maica Domnului, 
printr-o minune, o vindecă, lipindu-i mâinile la loc Crăciunesei. Moş Crăciun, văzând aceasta se 
căieşte şi îi cere iertare lui Dumnezeu, devenind astfel primul creştin. Se spune că el s-a căit atât 
de mult, încât a doua zi şi-a împărţit întreaga avere copiilor săraci. 
 De atunci, în fiecare an, în Ajunul Naşterii Domnului (24 decembrie), Moş Crăciun vine 
cu sania trasă de reni, intră pe horn şi pune sub brad cadourile. Cei 9 reni sunt: Rudolph, Dasher, 
Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder şi Blitzen. Conducătorul acestora este Rudolph, 
renul cu nas roşu. 
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SĂPTĂMÂNA 14 

Săniuţa 
de George Coşbuc 

 
Neaua peste tot s-a pus,  
A venit iarna drăguţa,  
Hai copii, pe deal în sus 
Să ne dăm cu săniuţa. 
 

Câte unul, câte doi,  
Ne suim în sănioară; 
Fără cai şi fără boi 
Săniuţa fuge, zboară. 
 

Toţi sunt rumeni la obraz,  
Mulţi coboară şi mulţi 
suie,  
Unii râd, fac mare haz,  
Alţii capătă cucuie.

. 

 

SĂPTĂMÂNA 15 

Simţurile 

de Nicolae Nasta 
 
Văd păpuşi şi jucării, 
Cu urechile, oricând, 
Aud fiece cuvânt. 
Limba şi cu cerul gurii 
Îmi spun gustul prăjiturii. 

Degetele-mi spun şi ele 
De sunt moi chiflele mele. 
Iar cu nasu-adeseori 
Sorb parfumul tot din flori. 

 

 

SĂPTĂMÂNA 16 

Nu uitaţi! 
de S. Mihnea 

 
1. Zilnic cu o periuţă 
Dinţii curăţă-i uşor, 
Că de n-o faci, ei se strică 
Şi te dor. 
 
2. Fructe şi legume multe 
Să mănânci: îţi folosesc, 
Căci sunt bune, sunt gustoase 
Şi hrănesc. 
 

3. Mâinile de-ţi sunt murdare 
Când mănânci, te-mbolnăveşti. 
Spală-te ades pe ele 
Şi-o să-mi mulţumeşti! 
 
4. Ce voios eşti când faci baie 
Şi curat eşti ca un crin! 
Fă în orice săptămână 
Una cel puţin! 
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SĂPTĂMÂNA 17 
 

Prietenia, comoara cea mai de preţ 
(poveste populară) 

 
 
  Într-o zi, Petru găsi harta unei comori. 
 – Voi găsi comoara şi voi avea parte şi de ceva aventură! exclamă el. 
 Şi porni la drum. Şi merse, ce merse şi ajunse într-o pădure. Acolo întâlni un Leu, pe care 
îl întrebă: 
 –  Eşti suficient de puternic şi de curajos pentru a veni cu mine la o vânătoare de comori? 
 Leul acceptă propunerea lui Petru şi îl însoţi pe acesta la drum. Pădurea era foarte deasă 
şi întunecoasă, iar lui Petru i se făcu frică, însă, cu Leul lângă el reuşi să o străbată până la capăt. 
Când cei doi ajunseră la poalele unui munte, îl întâlniră pe Vultur. 
  – Ai o vedere excelentă şi poţi să ne atenţionezi de pericole. Nu doreşti să vii cu noi? 
Suntem în căutarea unei comori, spuse Petru. 
 Vulturul acceptă propunerea. Muntele pe care trebuiau să îl străbată era foarte înalt şi 
stâncos. Leul alunecă, însă Petru fu suficient de iute să îi dea o mână de ajutor şi să îl tragă sus.   
Vulturul, cu vederea lui ascuţită, era foarte atent la fiecare pas pe care îl făceau cei doi tovarăşi 
de drum. 
 Curând, au ajuns la valea din josul muntelui, unde au întâlnit-o pe Oaie. 
 – Vrei să ne însoţeşti în căutarea unei comori şi să ne ţii de cald când ne este frig? o 
întrebă Petru pe Oaie. 
 Aceasta acceptă propunerea lui Petru şi astfel, porniră toţi la drum. Un vânt rece străbătu 
întreaga pajişte; toţi se îngrămădiră lângă Oaie, ca să le ţină de cald. După o lungă călătorie, cei 
patru ajunseră în deşert, unde se întâlniră cu Cămila. 
 – Ne vei însoţi în călătoria noastră şi ne vei ajuta să străbatem întregul deşert în căutarea 
comorii? 
 Zis şi făcut. După ce străbat întregul deşert, cei cinci ajung în cele din urmă lângă ocean, 
unde o întâlnesc pe Broasca Ţestoasă de mare. 
 – Suntem în căutarea unei comori şi ne gândeam dacă ne poţi ajuta să străbatem oceanul, 
întreabă Petru. 
 Broasca le răspunse afirmativ şi astfel porniră toţi la drum. 
 Valurile puternice aproape că îi înecară, însă Broasca Ţestoasă îi îndreptă cu dibăcie către 
ţărm, unde îi aştepta Bufniţa. 
 Aceasta le vorbi cu înţelepciunea ei străveche, spunându-le aşa: 
 – Felicitări, aţi găsit comoara. 
 – Unde este? întrebară toţi surprinşi. 
 – Împreună aţi străbătut pădurea, aţi urcat muntele, aţi înfruntat valea, aţi întâmpinat cu 
vitejie deşertul şi aţi traversat oceanul. Niciodată nu aţi fi reuşit unul fără celălalt. 
 Ei s-au uitat unul la altul şi au realizat că Bufniţa avea dreptate! Toţi au găsit 
PRIETENIA! 
 Şi, într-adevăr, au găsit cea mai de preţ comoară! 
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SĂPTĂMÂNA 18 

 

Şcolăriţa 
              de Stelian Filip 

 
 
Fata a-nvăţat să scrie  
Gâze negre pe hârtie, 
Ce îi joacă dinainte,  
Rânduite în cuvinte. 
Face gărgăriţe mici  
Şi bondari, şi licurici,  
Şi pe-alocuri, mai mărunte,  

Pune virgule şi puncte. 
Iar ca semn... particular, 
Ce arată foarte clar  
Că fetiţa e la şcoală  
Şi că scrie cu cerneală,  
Şi-a mai pus (cam zăbăuc!) 
Un punct mare... pe năsuc! 

 
 

SĂPTĂMÂNA 19 
 

Tanu 
 

                  de Elena Farago 
 
 
1. Tanu i-un motan cuminte, 
Şi-i atâta de curat, 
C-are voie să se culce 
Chiar cu pernele din pat. 
 
2. Ilenuţa îl iubeşte 
Şi se joacă mult cu el, 
Astăzi însă-i supărată, 
Nu l-a mângâiat de fel!... 

 
3. „Miau!“... o-mbie din fereastră, 
Dar fetiţa stă pe loc: 
– Taci, măi Tanule, că mie 
Nu-mi mai vine să mă joc!  
– Ce-ai păţit?  
– Nimic, dar mama 
Aşa aspru m-a certat! 
– I-ai greşit ceva? 
– De unde!... 
Pentru că nu m-am spălat... 
– Ştii, fetiţa mea cuminte, 
Iartă-mă că-ţi spun, dar eu, 
Pentru asta, te-aş şi bate 
Dac-ai fi copilul meu! 
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SĂPTĂMÂNA 20 

 

Pantofii roşii 
                  de N. Calma 

 
 Într-un oraş din America, trăia împreună cu mama ei o fetiţă neagră pe care o chema 
Neuşi. 
 Mama ei spăla vasele la un restaurant şi venea noaptea târziu. Neuşi o aştepta pe mama ei 
până se întorcea de la lucru. În casă era frig. Sub duşumea forfoteau şobolanii şi lui Neuşi îi era 
frică de ei. 
 Într-o noapte, şobolanii furară pantofiorul stâng al Neuşei. Fetiţa îl căută cu mama ei 
multă vreme, dar nu-l găsiră nicăieri. Dimineaţa, Neuşi îşi încălţă pantofiorul drept şi începu să 
plângă: 
 – Cum am să umblu acum desculţă? 
 Mama oftă din greu. 
 – Nu plânge, fetiţa mamei. Îl voi ruga pe stăpânul meu să-mi dea leafa pe o săptămână 
înainte şi dacă-l voi îndupleca, îţi voi cumpăra alţi pantofiori. 
 Neuşi sări în sus de bucurie. 
 – Mămică, atunci cumpără-mi pantofiorii roşii, aşa cum avea fetiţa aceea frumoasă, pe 
care am văzut-o când am fost cu tine în parc. 
 – Nu ştiu, fetiţa mea, dacă îmi vor ajunge banii. Pantofiorii aceia sunt atât de scumpi!  
 Dar Neuşi o rugă atât de frumos să-i cumpere pantofiorii roşii, încât mama îi promise. 
Duminică, porniră împreună în oraş. S-au oprit în faţa unei prăvălii. În dosul vitrinelor sclipitoare 
erau înşirate ghete şi pantofi. 
 – Mamă, mamă, uite pantofiorii roşii, strigă deodată Neuşi. Hai să intrăm mai repede. În 
prăvălie nimeni nu o luă în seamă pe negresă şi pe fetiţa ei. Doi vânzători încercau o pereche de 
ghete unui băiat îmbrăcat într-un costum de sport, iar ceilalţi stăteau de vorbă. Într-un târziu, 
mama se hotărî să-i roage: 
 – Iertaţi-mă, nu mi-aţi putea arăta nişte pantofiori roşii pentru fetiţa mea? 
 Vânzătorul se apropie supărat: 
 – Asta-i marfă scumpă, spuse el. Ai destui bani pentru astfel de pantofi? 
 – Da, domnule, stăpânul mi-a dat leafa pe o săptămână înainte. 
        Numai atunci vânzătorul puse pe tejghea o pereche de pantofiori roşii. Erau atât de noi, 
luceau atât de frumos şi miroseau a piele. Neuşi începu să bată din palme. 
 Vânzătorul se încruntă şi murmură printre dinţi. 
 – Încearcă-i. Dar el nu-i încălţă pantofiorul pe picior, aşa cum ar fi făcut cu alţi cumpă-
rători. 
 Neuşi şi mama ei aveau pielea neagră şi pentru cei cu pielea neagră vânzătorii nu se 
osteneau. Mama se aşeză în genunchi în faţa fetiţei şi începu să-i încalţe pantofiorii roşii. Dar ce 
nenorocire! Pantofiorii erau prea mici. 
 – Nu aveţi cumva o pereche mai mare? întrebă mama. 
 Vânzătorul o privi prin ochelari. 
 – Mai mare? Avem, numai că trebuie să cumperi şi perechea pe care ai încercat-o. 
 – Să iau şi perechea asta? Dar pentru ce? Doar pantofiorii ăştia sunt mici pentru fetiţă. 
 Vânzătorul împachetă, netulburat, pantofiorii. 
 – Fetiţa i-a încercat şi cine o să încalţe nişte pantofi pe care i-a pus în picioare un copil de 
negru? Eşti obligată să iei şi perechea asta. Mama se uită disperată la ei. 
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 – Vai de mine! Dar n-am bani decât pentru o singură pereche. Va să zică fetiţa mea va 
rămâne fără pantofi! 
 Auzind acestea, Neuşi începu să plângă cu sughiţuri. Mama se apropie de stăpânul 
prăvăliei. 
 – Domnule, daţi-mi voie să nu cumpăr aceşti pantofi, îl rugă ea sfioasă, fetiţa nu a 
încercat decât unul. Nu am niciun cent mai mult, domnule... ăştia sunt bani munciţi. 
 Patronul văzând în faţa sa o negresă, făcu plictisit cu mâna. 
 – Nu vreau să păgubesc din cauza ta, spuse el morocănos. 
Această discuţie a fost însă auzită de un alt cumpărător, un om în salopetă de muncitor. 
 El se aplecă spre Neuşi şi-i mângâie căpuşorul. 
 – Nu mai plânge, fetiţă mică! Apoi, întorcându-se către mama Neuşei, îi spune: 
 – Daţi-mi mie pantofiorii aceştia. Vor fi tocmai buni pentru fetiţa mea. Dumneata vei 
putea cumpăra alţi pantofiori pentru copilul dumitale. Eu, unul, ştiu ce înseamnă banii munciţi. O 
salută pe mama Neuşei, plăti pantofii şi, luând pachetul la subraţ, ieşi din magazin. Neuşi se 
întoarse fericită acasă. La fiecare pas, pantofiorii cei noi scârţâiau şi Neuşei i se părea că pantofii 
vorbesc. Iar mama ei nu-l putea uita pe omul îmbrăcat în salopetă de muncitor. 

 

 

SĂPTĂMÂNA 21 

Mâţişorii 
de Otilia Cazimir 

 
 

 

1. A ieşit răchita-n drum. 
Ce-o mai fi şi asta, oare,  
Că-i din cap până-n picioare 
Numai motocei de scrum?… 
 
2. Cu mlădiţele plecate,  
Stă pe loc şi se socoate: 
S-ar întoarce – nu mai poate,  
S-ar ascunde –N-are unde! 

3. I-e ruşine de copii,  
Că din mugurii-aurii 
I-au ieşit, în loc de flori… 
Mâţişori! 
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SĂPTĂMÂNA 22 

 

Umbrela roşie 
         de Titel Constantinescu 

 
 Fetiţa e foarte fericită. Mama îi dă umbrela ei roşie. 
 Dar nu plouă. Dacă ar ploua, fetiţa ar fi la plimbare cu umbrela deschisă. 
 Dacă treci prin faţa casei, să nu te miri că la fereastră stă o umbrelă şi, sub umbrelă, fetiţa. 
Stă şi aşteaptă ploaia rece a toamnei. 
 Un vânt potolit aduce miresme de toamnă. Deodată, pic – pic – pic! A început să plouă. 
Umbrela roşie a dispărut de la fereastră. E acum pe scări. Acum, e la poartă. Acum, deschide 
poarta. O umbrelă roşie se plimbă pe trotuar. Singură? Nu ştiu, pentru că de la fereastra etajului 
doi, de unde privesc, nu văd decât o umbrelă roşie. Şi doi pantofi. Şi o mână care se întinde, cu 
teamă, ca nu cumva să treacă ploaia.  
 Toamna alungă frunzele îmbătrânite ale copacilor şi păsările cerului. Fetiţa de sub 
umbrelă e cea mai veselă fetiţă din lume. Dacă şi prietenele ei ar putea să o vadă! 
 Din capătul străzii vin în fugă o fetiţă şi un băieţel. Frunzele multicolore i-a îmbiat la 
joacă. I-a prins ploaia în parc şi vor să ajungă mai repede acasă. 
 Trec în fugă pe lângă umbrela roşie. Fetiţa îi priveşte şi îi pare rău de hainele lor ude. 
 – Staţi! Veniţi sub umbrela mea. 
 Cei doi intră sub umbrelă. Nu încap bine toţi. Fetiţa întinde umbrela băiatului. 
 – Ţine tu umbrela, că eşti bărbat! 
 Umbrela roşie se depărtează. Sub ea, un băiat şi două fetiţe. Când cei doi copii ajung 
acasă, îi mulţumesc fetiţei. 
 După ce se despart, apar trei copii uzi complet.  
 – Ce umbrelă frumoasă ai! observă unul dintre ei. 
 – Poftiţi sub umbrelă! spune fetiţa. 
 Şi fiindcă nu încap toţi patru, fetiţa le dă umbrela, rămânând în urma lor sub stropii reci ai 
ploii. 
 – Ce umbrelă frumoasă am! spune iar fetiţa.  
 Şi umbrela roşie se depărtează încet. În urma ei, fără să simtă ploaia, merge o fetiţă 
veselă. 
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SĂPTĂMÂNA 23 
 

Cenuşăreasa 
  după Fraţii Grimm 

 
         A fost odată un om putred de bogat şi omului ăstuia i s-a întâmplat să-i cadă nevasta greu 
bolnavă. Şi când a simţit că i s-apropie sfârşitul, femeia şi-a chemat la căpătâi singurul ei copil, o 
fetiţă, şi i-a spus: 
        – Draga mamei, orice ţi s-ar întâmpla, caută să fii întotdeauna bună şi cu sufletul neîntinat. 
Acestea zicând, femeia îşi mai privi o dată copila şi închise ochii pentru vecie. Fetiţa se ducea în 
fiecare zi la cimitir şi plângea amar la mormântul maică-sii. După o vreme, omul îşi luă altă 
nevastă, iar aceasta îşi aduse în casă cele două fete pe care le avea. Fetele, nu-i vorbă, erau 
frumoase, dar pe cât de luminos le era chipul, pe atât de întunecat şi plin de răutate le era 
sufletul. Pentru fata cea vitregă începură a curge, de-aci înainte, zile pline de amărăciune. 
        – Ce, proasta asta se cade să stea cu noi în odaie? Cine vrea să mănânce n-are decât să 
muncească! La bucătărie cu ea, că acolo i-e locul! 
          Îi luară straiele ei cele frumoase şi-o îmbrăcară c-o vechitură de rochie cenuşie şi o 
încălţară cu nişte papuci de lemn. 
         Apoi o puseră să robotească din greu de dimineaţă până noaptea: să se scoale până-n ziuă, 
să care apă, să aprindă focul, să facă de mâncare şi să spele rufele. Iar când nu mai prididea de 
câtă treabă avea de făcut, ele zvârleau lintea şi mazărea în cenuşă, de trebuia apoi s-o aleagă bob 
cu bob. 
           Seara, fata cădea frântă de oboseală. Dar cum n-avea un pat unde să-şi întindă oasele 
trudite, se cuibărea în cenuşă lângă vatră şi până şi somnul îi era numai chin şi amar. Şi fiindcă 
din această pricină era totdeauna plină de cenuşă şi murdară, îi ziseră în râs Cenuşăreasa. Într-o 
zi, tatăl fetelor se pregătea să plece la un iarmaroc şi, mai înainte de a-şi lua rămas bun, apucă să 
le întrebe pe cele două fete vitrege ce daruri voiau să le aducă de acolo. 
         – Rochii frumoase, răspunse una. 
         – Ba mărgăritare şi nestemate, zise a doua. 
         – Da' ţie, Cenuşăreaso, ce-ţi doreşte inima să-ţi aduc? întrebă taică-său, într-un sfârşit. 
         – Cea dintâi rămurică ce s-o anina de pălăria dumitale, la întoarcerea acasă, pe aia s-o rupi, 
dragă tată, şi să mi-o aduci. 
           La iarmaroc, omul avu grijă să cumpere pentru fetele vitrege rochii frumoase, mărgăritare 
şi nestemate. În drum spre casă, când îi fu să treacă printr-un desiş, îl atinse o creangă de alun şi-i 
dădu jos pălăria de pe cap. Atunci îşi aminti de rugămintea Cenuşăresei, rupse creanga şi-o luă 
cu sine. Fata îi mulţumi din suflet şi, către seară, se duse la mormântul maică-sii, răsădi crenguţa 
în pământ şi începu să plângă atât de amarnic că lacrimile picurară pe ramură şi-o udară. Şi 
crenguţa crescu mare şi se făcu o mândreţe de copac. De trei ori pe zi se ducea Cenuşăreasa la 
mormântul maică-sii şi de fiecare dată zărea o păsărică albă lăsându-se din zbor pe câte-o 
creangă a alunului. Şi ori de câte ori avea fata vreo dorinţă, păsărica i-o împlinea şi-i arunca din 
pom ce-i poftea inima. 
            Şi s-a întâmplat ca o dată împăratul să pună la cale o mare petrecere care trebuia să ţină 
trei zile încheiate şi a poftit la ospăţ pe toate fetele frumoase din împărăţia lui. Pasămite, 
împăratul gândea că-n chipul ăsta fecioru-său o să aibă de unde să-şi aleagă mireasa...  
            Fata, fiindcă-i plăcea tare mult să dănţuiască, se rugă de maică-sa vitregă să se îndure şi 
s-o lase şi pe ea. 
            Femeia zise: 
           – Ia uite ici: am răsturnat o strachină de linte în cenuşă şi de eşti în stare ca-n două ceasuri 
să-mi alegi toată lintea, atunci o să te îngădui să mergi la petrecere! 
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             Cenuşăreasa ieşi în grădină pe uşa din dos şi prinse a striga: 
           – Blânde porumbiţe şi voi turturele şi voi păsări ale cerului, veniţi cu toatele de-mi ajutaţi 
s-alegem lintea: 
            „Bobul bun, ici, în ulcică, 
              Iar cel rău în guşulică...“ 
              N-apucă să sfârşească bine vorbele astea şi numai ce sosiră-n zbor două porumbiţe albe, 
două turturele şi, după ele, toate zburătoarele cerului. Păsările umplură strachina cu vârf, dar 
mama vitregă răsturnă alte două străchini de linte în cenuşă. Cu ajutorul păsărilor, fata reuşi să 
termine iar treaba, însă mama şi fetele ei plecară fără ea la petrecere. 
             După ce rămase singură-singurică în toată casa, Cenuşăreasa se duse la mormântul 
mamei sale şi, aşezându-se sub alun, grăi: 
             „Alunaş drag, alunaş, 
             Scutură-te, rogu-te-aş, 
             Şi mă-mbracă-n strai de-argint, 
             Numai aur şi argint!“ 
             Pasărea cea albă, care se afla în alun, numai ce-i zvârli de sus o rochie ţesută toată în aur 
şi argint şi-o pereche de conduri cu alesături de mătase şi argint. 
            Cenuşăreasa se îmbrăcă în grabă şi se duse la petrecere.  
            De cum o zări pe fată, feciorul împăratului îi ieşi înainte, o prinse de braţ şi-o pofti la joc. 
Şi nici că mai vru să dănţuiască cu altă fată.  
            Dănţuiră împreună şi, pe la ceasul când se îngânau noaptea cu zorile, fata vru să se ducă 
acasă. 
         – Merg şi eu cu tine, că vreau să-ţi ţin de urât cât o dura drumul, îi zise feciorul 
împăratului. 
            Fata-i scăpă însă printre degete ca prâsnelul şi se duse singură acasă.  
            A doua şi a treia zi, petrecerea s-a pornit din nou la palatul împărătesc; de fiecare dată, 
Cenuşăreasa, cu ajutorul păsării din alun, s-a îmbrăcat în rochii din ce în ce mai frumoase, a mers 
la palat şi a dansat numai şi numai cu prinţul, reuşind de fiecare dată să fugă acasă după 
petrecere.  
            Vezi însă că, a treia oară, prinţul pusese la cale un vicleşug, poruncind să se ungă din 
vreme treptele cu smoală. Şi când Cenuşăreasa coborî câteva trepte, condurul din piciorul stâng îi 
rămase agăţat în smoală. Feciorul de împărat îl ridică şi-n palma lui stătea acum un condur mic şi 
drăgălaş, împletit cu totul şi cu totul din fir de aur.  
       – Fata pe-al cărei picior se va potrivi condurul acesta, numai aceea, îmi va fi nevastă şi de 
nici o alta, în afară de ea, n-am nevoie! spuse el a doua zi. 
          Când auziră spusele tânărului crai, cele două fete ale maşterei se bucurară grozav, fiindcă 
şi ele aveau piciorul micuţ. Dar, pentru că totuşi nu le încăpură picioarele în pantofior, îşi tăiară 
una degetul mare, iar cealaltă călcâiul. 
           Când trecură prin dreptul alunului, alături de prinţ, porumbiţele le dădură de gol spunând: 
           „Vai, conduru-i tare mic: 
           Parcă-n cleşte-aşa o strânge! 
           Şi-năuntru-i numai sânge, 
           Că tot curge pic cu pic... 
           Nu-i mireasa-adevărată! 
           Ea-i pe-aproape şi te-aşteaptă...“ 
           Feciorul de împărat duse pe rând miresele mincinoase acasă şi, aflând că mai e o fată în 
casă, ţinu morţiş s-o vadă. Fata se aşeză pe un scăunel, scoase din picior papucul de lemn şi 
încălţă condurul care-i veni ca turnat. Când se ridică fata şi tânărul crai îi privi chipul, o 
recunoscu pe dată. Şi nu-şi putu stăpâni strigătul: 
          – Asta-i mireasa cea adevărată! 
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           Feciorul de împărat o luă pe Cenuşăreasa şi porni cu ea către casă. În clipa când trecură 
prin dreptul alunului, cele două porumbiţe albe ca neaua prinseră a ciripi: 
           „Vezi, conduru-i tare mic, 
           Dar de strâns, defel n-o strânge, 
           Şi-năuntru nu e sânge, 
           Că n-a curs măcar un pic! 
           Ea-i mireasa-adevărată, 
           Mult dorită şi visată!“ 
           După ce strigară vorbele astea îşi luară amândouă zborul şi, rotindu-se, se aşezară uşurel 
pe umerii fetei, una la dreapta şi alta la stânga. Şi au rămas aşa, pe umerii Cenuşăresei, tot timpul 
cât s-a prăznuit nunta împărătească. 
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Ursul păcălit de vulpe 
de Ion Creangă 

 
 Era odată o vulpe vicleană, ca toate vulpile. Ea umblase o noapte întreagă după hrană şi 
nu găsise nicăieri. Făcându-se ziua albă, vulpea iese la marginea drumului şi se culcă sub o tufă, 
gândindu-se ce să mai facă, ca să poată găsi ceva de mâncare. 
 Şezând vulpea cu botul întins pe labele de dinainte, îi vine miros de peşte. Atunci ea 
ridică puţin capul şi, uitându-se la vale, în lungul drumului, zăreşte venind un car tras de boi. 
 – Bun! gândi vulpea. Iaca hrana ce-o aşteptam eu. Şi îndată iese de sub tufă şi se lungeşte 
în mijlocul drumului, ca şi cum ar fi fost moartă. 
 Carul apropiindu-se de vulpe, ţăranul ce mâna boii o vede şi, crezând că-i moartă cu 
adevărat, strigă la boi: „Aho! Aho!“ Boii se opresc. Ţăranul vine spre vulpe, se uită la ea de 
aproape şi, văzând că nici nu suflă, zice: „Bre! da’ cum a murit vulpea asta aici?! Ti! ce frumoasă 
haină am să fac nevestei mele din blana istui vulpoiu!“ Zicând aşa, apucă vulpea de după cap şi, 
târând-o până la car, se opinteşte ş-o aruncă deasupra peştelui. Apoi strigă la boi: „Hăis, Joian! 
Cea, Bourean!“. Boii pornesc. 
 Ţăranul mergea pe lângă boi şi-i tot îndemna să meargă mai iute, ca s-ajungă degrabă 
acasă şi să ia pielea vulpii. 
 Însă, cum au pornit boii, vulpea a şi început cu picioarele a împinge peştele din car jos. 
Ţăranul mâna, carul scârţâia, şi peştele din car cădea. 
 După ce hoaţa de vulpe a aruncat o mulţime de peşte pe drum, bini... şor! sare şi ea din 
car şi, cu mare grabă, începe a strânge peştele de pe drum. După ce l-a strâns grămadă, îl ia, îl 
duce la vizuina sa şi începe a mânca, că ta... re-i mai era foame! 
 Tocmai când începuse a mânca, iaca vine la dânsa ursul. 
 – Bună masa, cumătră! Ti!!! da’ ce mai de peşte ai! Dă-mi şi mie, că ta... re mi-i poftă! 
 – Ia mai pune-ţi pofta-n cuiu, cumătre, că doar nu pentru gustul altuia m-am muncit eu. 
Dacă ţi-i aşa de poftă, du-te şi-ţi moaie coada-n baltă, ca mine, şi-i avea peşte să mănânci. 
 – Învaţă-mă, te rog, cumătră, că eu nu ştiu cum se prinde peştele. 
 Atunci vulpea rânji dinţii şi zise: „Alei, cumătre! da’ nu ştii că nevoia te duce pe unde nu-ţi 
e voia şi te-nvaţă ce nici gândeşti? Ascultă, cumătre: vrei să mănânci peşte? Du-te diseară la 
băltoaca cea din marginea pădurii, vâră-ţi coada-n apă şi stai pe loc, fără să te mişti, până despre 
ziuă; atunci smuceşte vârtos spre mal şi ai să scoţi o mulţime de peşte, poate îndoit şi-ntreit de 
cât am scos eu.“ 
 Ursul, nemaizicând nicio vorbă, aleargă-n fuga mare la băltoaca din marginea pădurii şi-şi 
vâră-n apă toată coada! 
 În acea noapte începuse a bate un vânt rece, de îngheţa limba-n gură şi chiar cenuşa de 
sub foc. Îngheaţă zdravăn şi apa din băltoacă şi prinde coada ursului ca într-un cleşte. De la o 
vreme, ursul, nemaiputând de durerea cozii şi de frig, smuceşte odată din toată puterea. Şi, 
sărmanul urs, în loc să scoată peşte, rămâne făr’ de coadă! 
 Începe el acum a mormăi cumplit ş-a sări în sus de durere; şi plin de ciudă pe vulpe că l-a 
amăgit, se duce s-o ucidă în bătaie. Dar şireata vulpe ştie cum să se ferească de mânia ursului. Ea 
ieşise din vizuină şi se vârâse în scorbura unui copac din apropiere; şi când văzu pe urs că vine 
făr’ de coadă, începu a striga: 
 – Hei, cumătre! Dar ţi-au mâncat peştii coada, ori ai fost prea lacom ş-ai vrut să nu mai 
rămâie peşti în baltă? 
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 Ursul, auzind că încă-l mai ia şi în râs, se supără şi mai tare şi se repede iute spre copac; 
dar gura scorburii fiind strâmtă, ursul nu putea să încapă înăuntru. Atunci el caută o creangă cu 
cârlig şi începe a cotrobăi prin scorbură, ca să scoată vulpea afară şi să-i deie de cheltuială... Dar 
când apuca ursul de piciorul vulpii, ea striga: „Trage, nătărăule! mie nu-mi pasă, că tragi de 
copac...“ Iar când anina cârligul de copac, ea striga: „Văleu, cumătre! nu trage, că-mi rupi 
piciorul!“ 
 În zadar s-a necăjit ursul, de-i curgeau sudorile, că tot n-a putut scoate vulpea din 
scorbura copacului. 
 Şi iaca aşa a rămas ursul păcălit de vulpe. 
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Cum vorbesc animalele 

 
 

1. Mâţa zice: „Miau-miau-miau, 
Unde-i brânza ca s-o iau?“ 
 
2. Grivei zice: „Ham-ham-ham, 
Cum aş roade-un os dar n-am.“ 
 
3. Vaca zice: „Mu-mu-mu, 
Nu-mi văd viţeluşul, nu.“ 

4. Calul zice: „Iha-ha, 
Vino, mânzişor, nu sta.“ 
 
5. Raţa zice: „Mac-mac-mac, 
Bine e să-noţi pe lac.“ 

6. Gâsca zice: „Ga-ga-ga, 
Pân-la râu cum aş zbura.“ 
 
7. Puii zic: „Piu-pii, piu-pii, 
Nu ne chinuiţi, copii.“ 
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Jucăriile unui băiat cuminte 
                         de George Coşbuc   

 
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 fluturaşii. 
– 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 fac-o jucărie 
Şi numai posomorâtul 
Nu-şi ştie alunga urâtul. 
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Copiii din crâng 
de K. Uşinski 

 
 Doi copii, un frate şi o soră, au pornit într-o zi spre şcoală. Drumul lor trecea pe lângă un 
crâng cu umbră deasă. Pe drum era cald şi praf, iar în crâng – răcoare şi veselie. 
 – Ştii ce? spuse băiatul surorii sale. Mai avem destul timp să ajungem la şcoală. Acolo e cald 
acum, plictiseală, pe când în crâng trebuie să fie tare plăcut. Ia ascultă cum cântă păsărelele! Şi ce 
multe veveriţe sar din creangă în creangă! N-ar fi mai bine să mergem acolo, surioară? 
 Fetiţei îi plăcu îndemnul fratelui ei. Aruncară amândoi abecedarele în iarbă, se luară de mână 
şi se afundară în desiş, printre tufele verzi, pe sub mestecenii pletoşi. Într-adevăr, în crâng era larmă 
şi veselie. Păsărelele zburau din loc în loc, ciripind necontenit; veveriţele săreau de pe o creangă pe 
alta, iar gâzele mişunau prin iarbă. 
 Primul lucru pe care l-au zărit copiii a fost un gândăcel auriu. 
 – Joacă-te cu noi, i-au spus ei gândăcelului. 
 – M-aş juca cu plăcere, răspunse gândăcelul, dar n-am timp: trebuie să-mi adun mâncare 
pentru prânz. 
 – Joacă-te cu noi, i-au spus copiii unei albine galbene şi pufoase. 
 – N-am timp să mă joc cu voi, răspunse albina, trebuie să adun miere. 
 – Dar tu n-ai vrea să te joci cu noi? o întrebară copiii pe furnică. 
 Furnica însă n-avea timp nici să-i asculte, trăgea un pai de trei ori mai mare decât ea şi se 
grăbea să-şi construiască locuinţa. 
 Copiii au încercat atunci să intre în vorbă cu veveriţa, îndemnând-o şi pe ea să se joace cu 
dânşii, dar veveriţa a dat din codiţa ei stufoasă şi le-a răspuns că trebuie să strângă alune pentru iarnă. 
 Porumbelul le-a răspuns şi el: 
  –  Eu clădesc un cuib pentru puişorii mei. 
Iepuraşul cafeniu alerga spre pârâu să-şi spele botişorul. 
 Nici florile albe de fragă n-aveau vreme de pierdut cu copiii. Se bucurau că timpul e frumos 
şi se grăbeau să adune razele în fructele gustoase şi zemoase. 
 Copiilor li se făcu urât, fiindcă în jurul lor toţi aveau treabă şi nimeni nu voia să se joace cu 
ei. Au alergat atunci la pârâu. Clipocind printre pietre, pârâul şerpuia prin crâng. 
  –  Tot n-ai tu nicio treabă, îi ziseră copiii, hai, joacă-te cu noi! 
 – Cum? Eu n-am nicio treabă? clipoci supărat pârâul. Copii leneşi ce sunteţi! Uitaţi-vă la 
mine: muncesc zi şi noapte şi nu am nicio clipă de odihnă. Cine le dă de băut oamenilor şi 
animalelor? Cine spală rufele, învârteşte roţile morilor, poartă bărcile şi stinge focurile? Cine, dacă 
nu eu? Nu-mi văd capul de treabă, adăugă pârâul şi prinse a curge printre pietre. 
 Copiilor le era din ce în ce mai urât şi se gândiră că ar fi făcut mai bine dacă s-ar fi dus mai 
întâi la şcoală şi la întoarcere spre casă ar fi intrat puţin prin crâng. Dar tocmai atunci băiatul zări pe o 
creangă verde o pitulice mică şi frumoasă. Părea că şade foarte liniştită şi nu are altceva de făcut 
decât să fluiere un cântec vesel. 
  – Ei, cântăreaţo! îi strigă băiatul. Cred că tu chiar n-ai nicio treabă. Hai, joacă-te cu noi! 
  – Cum? fluieră supărată pitulicea. Eu n-am nici o treabă? Oare n-am prins eu toată ziua 
musculiţe ca să-mi hrănesc puişorii? Mă simt atât de obosită, încât nu sunt în stare să-mi mişc aripile, 
şi totuşi, chiar în clipa aceasta nu stau degeaba, ci cânt ca să-mi adorm puişorii mei dragi. Dar voi 
ce-aţi făcut astăzi, leneşilor? La şcoală nu v-aţi dus, n-aţi învăţat nimic. Alergaţi prin crâng, ba îi mai 
împiedicaţi şi pe alţii să lucreze. Duceţi-vă unde v-au trimis părinţii voştri şi nu uitaţi că odihna şi 
joaca nu sunt plăcute decât pentru acela care a dus până la capăt tot ce a avut de făcut. 
 Pe copii i-a cuprins ruşinea. S-au dus la şcoală şi, cu toate că au ajuns târziu, au fost 
sârguincioşi la învăţătură. 
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Pupăza din tei 
                        de Ion Creangă 

 
 Mă trezeşte mama într-o dimineaţă din somn, cu vai-nevoie, zicându-mi: „Scoală, 
puturosule, înainte de răsăritul soarelui; iar vrei să te pupe cucul armenesc şi să te spurce, ca să 
nu-ţi meargă bine toată ziua? “ Căci aşa ne amăgea mama cu o pupăză care-şi făcea cuib, de 
mulţi ani, într-un tei foarte bătrân şi scorburos, pe coasta dealului, la moş Andrei, fratele tatei cel 
mai mic. Şi numai ce-o auzeai vara: „Pu-pu-pup! Pu-pu-pup!“ dis-dimineaţă, în toate zilele, de 
vuia satul. Şi cum mă scol, îndată mă şi trimite mama cu demâncare în ţarină, la nişte lingurari 
ce-i aveam tocmiţi prăşitori, tocmai în Valea-Seacă, aproape de Topoliţa. Şi pornind eu cu 
demâncarea, numai ce şi aud pupăza cântând:  
 – Pu-pu-pup! pu-pu-pup! pu-pu-pup! Eu, atunci, să nu-mi caut de drum tot înainte? mă 
abat pe la tei, cu gând să prind pupăza, căci aveam grozavă ciudă pe dânsa: nu numaidecât pentru 
pupat, cum zicea mama, ci pentru că mă scula în toate zilele cu noaptea-n cap din pricina ei. Şi 
cum ajung în dreptul teiului, pun demâncarea jos în cărare pe muchea dealului, mă sui încetişor 
în tei care te adormea de mirosul florii, bag mâna în scorbură, unde ştiam, şi norocul meu!... 
prind pupăza pe ouă şi zic plin de mulţumire: „Taci, leliţă, că te-am căptuşit eu!“ Şi când aproape 
să scot pupăza afară, nu ştiu cum se face, că mă sperii de creasta ei cea rotată, de pene, căci nu 
mai văzusem pupăză până atunci, şi-i dau iar drumul în scorbură. Şi cum stam eu acum şi mă 
gândeam în capul meu că şarpe cu pene nu poate să fie, după cum auzisem, din oameni, că se 
află prin scorburi câteodată şi şerpi, unde nu mă îmbărbătez în sine-mi şi iar bag mâna să scot 
pupăza... pe ce-a fi...; dar ea, sărmana, se vede că se ascunsese de frica mea prin cotloanele 
scorburii, undeva, căci n-am mai dat de dânsa nicăieri; parcă intrase în pământ. „Măi! anapodă 
lucru ş-aista!“ zic eu înciudat, scoţând căciula din cap şi îndesând-o în gura scorburii. Apoi mă 
dau jos, caut o lespede potrivită, mă sui cu dânsa iar în tei, îmi iau căciula şi în locul ei pun 
lespedea, cu gând c-a ieşi ea pupăza de undeva până m-oi întoarce eu din ţarină. 
 După aceea mă dau iar jos şi pornesc repede cu demâncarea la lingurari... Şi oricât oi fi 
mers eu de tare, vreme trecuse la mijloc doar, cât am umblat rătăcind cine ştie pe unde şi cât am 
căutat şi am pierdut vremea prin tei, să prind pupăza, şi lingurarilor, nici mai rămâne cuvânt, li se 
lungise urechile de foame aşteptând. Ş-apoi, vorba ceea: „Ţiganului, când i-e foame, cântă; 
boierul se plimbă cu mâinile dinapoi, iar ţăranul nostru îşi arde luleaua şi mocneşte într-însul.“   
Aşa şi lingurarii noştri: cântau acum îndrăcit pe ogor, şezând în coada sapei, cu ochii păinjeniţi 
de-atâta uitat, să vadă nu le vine mâncarea dincotrova? Când, pe la prânzul cel mare, numai 
iacatămă-s şi eu de după un dâmb, cu mâncarea sleită, veneam, nu veneam, auzindu-i lălăind aşa 
de cu chef... Atunci au şi tăbărât balaurii pe mine, şi cât pe ce să mă înghită, de nu era o chirandă 
mai tânără între dânşii, să-mi ţie de parte. 
 – Hauileo, mo! ogoiţi-vă! ce dojeniţi băiatul? Cu tatul său aveţi ce-aveţi, iar nu cu dânsul! 
Atunci lingurarii, nemaipunându-şi mintea cu mine, s-au aşternut pe mâncare, tăcând molcum. 
 Şi scăpând eu cu obraz curat, îmi iau traista cu strachinile, pornesc spre sat, mă abat iar 
pe la tei, mă sui într-însul, pun urechea la gura scorburii şi aud ceva zbătându-se înăuntru. Atunci 
iau lespedea cu îngrijire, bag mâna şi scot pupăza, vlăguită de atâta zbucium; iar ouăle, când am 
vrut să le iau, erau toate numai o chisăliţă. După asta vin acasă, leg pupăza de picior c-o aţă ş-o 
dosesc de mama vro două zile în pod prin cele putini stricate; şi una-două, la pupăză, de nu ştiau 
cei din casă ce tot caut prin pod aşa des. 
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 Însă a doua zi după asta, iaca şi mătuşa Măriuca lui moş Andrei vine la noi, c-o falcă-n 
cer şi cu una în pământ, şi se ia la ciondănit cu mama din pricina mea: 
 – Mai auzit-ai dumneata, cumnată, una ca asta, să fure Ion pupăza, care, zicea mătuşa cu 
jale, ne trezeşte dis-dimineaţă la lucru de atâţia ani? Grozav era de tulburată, şi numai nu-i venea 
să lăcrimeze când spunea aceste. Şi acum văd eu că avea mare dreptate mătuşa, căci pupăza era 
ceasornicul satului. Însă mama, sărmana, nu ştia de asta nici cu spatele. 
 – Ce spui, cumnată?! Da’ că l-aş ucide în bătaie, când aş afla că el a prins pupăza, s-o 
chinuiască. De-amu bine că mi-ai spus, las’ pe mine, că ţi-l iau eu la depănat! 
 – Nici nu te mai îndoi despre asta, cumnată Smarandă, zise mătuşa, căci de zbânţuitul ista 
al dumnitale nimica nu scapă! Ce mai atâta? Mi-au spus mie cine l-au văzut că Ion a luat-o; gâtul 
îmi pun la mijloc! 
 Eu, fiind ascuns în cămară, cum aud unele ca aceste, iute mă sui în pod, umflu pupăza de 
unde era, sar cu dânsa pe sub streaşina casei şi mă duc de-a dreptul în târgul vitelor, s-o vând, 
căci era tocmai lunea, într-o zi de târg. Şi cum ajung în iarmaroc, încep a mă purta ţanţoş printre 
oameni, de colo până colo, cu pupăza-n mână, că doar şi eu eram oleacă de fecior de negustor. 
 Un moşneag nebun, c-o viţică de funie, n-are ce lucra? 
 – De vânzare-ţi e găinuşa ceea... măi băiate? 
 – De vânzare, moşule! 
 – Şi cât cei pe dânsa? 
 – Cât crezi dumneata că face! 
 – Ia ad-o-ncoace la moşul, s-o drămăluiască! Şi cum i-o dau în mână, javra dracului se 
face a o căuta de ou şi-i dezleagă atunci frumuşel aţa de la picior, apoi mi-o aruncă-n sus, zicând: 
„Iaca poznă, c-am scăpat-o!“ Pupăza, zbrr! pe-o dugheană şi, după ce se mai odihneşte puţin, îşi ia 
apoi drumul în zbor spre Humuleşti şi mă lasă mare şi devreme cu lacrimile pe obraz, uitându-mă 
după dânsa!... Eu atunci, haţ! de sumanul moşneagului, să-mi plătească pasărea... 
 – Ce gândeşti dumneata, moşule? Te joci cu marfa omului? Dacă nu ţi-a fost de 
cumpărat, la ce i-ai dat drumul? Că nu scapi nici cu junca asta de mine! Înţeles-ai? Nu-ţi pară 
lucru de şagă! Şi mă băgam în ochii moşneagului, şi făceam un tărăboi, de se strânsese lumea ca 
la comedie împrejurul nostru; dă, iarmaroc nu era?!  
  –  Dar ştii că eşti amarnic la viaţă, măi băiate?! zise moşneagul de la o vreme, râzând. În 
ce te bizui de te îndârjeşti aşa, nepoate? Dec! nu cumva ai pofti să-mi iei viţica pentr-un cuc 
armenesc? Pesemne te mănâncă spinarea, cum văd eu, măi ţică, şi ia acuş te scarpin, dacă vrei, 
ba ş-un topor îţi fac, dacă mă crezi, de-i zice aman, puiule! când îi scăpa de mâna mea! 
 – Dă pace băiatului, moşule, zise un humuleştean de-ai noştri, că-i feciorul lui Ştefan a 
Petrei, gospodar de la noi din sat, şi ţi-i găsi beleaua cu dânsul pentru asta. 
 – He, he! să fie sănătos dumnealui, om bun; d-apoi chiteşti dumneata că nu ne cunoaştem 
noi cu Ştefan a Petrei? zise moşneagul; chiar mai dinioarea l-am văzut umblând prin târg, cu 
cotul subsuoară, după cumpărat sumani, cum îi e negustoria, şi trebuie să fie pe-aici undeva, ori 
în vro dugheană, la băut adălmaşul. Apoi bine că ştiu a cui eşti, măi ţică! ian stai oleacă, să te duc 
eu la tată-tău şi să văd, el te-a trimis cu pupăzi de vânzare, să spurci iarmarocul? 
 Toate ca toatele, dar când am auzit eu de tata, pe loc mi s-a muiat gura. Apoi încet-încet 
m-am furişat printre oameni, şi unde-am croit-o la fugă spre Humuleşti, uitându-mă înapoi să 
văd, nu mă ajunge moşneagul? Căci îmi era acum a scăpare de dânsul, drept să vă spun. Vorba 
ceea: „Lasă-l, măi! L-aş lăsa eu, dar vezi că nu mă lasă el acum!“ Tocmai aşa păţisem şi eu; ba 
eram încă bucuros că am scăpat numai cu-atâta. Bine-ar fi s-o pot scoate la capăt, măcar aşa, cu 
mama şi cu mătuşa Măriuca, gândeam eu, bătându-mi-se inima, ca-ntr-un iepure, de frică şi de 
osteneală. Şi când ajung acasă, aflu că tata şi mama erau duşi în târg; şi fraţii îmi spun, cu 
spaimă, că-i poznă mare cu mătuşa lui moş Andrei: a sculat mai tot satul în picioare din pricina 
pupezei din tei; zice că i-am fi luat-o noi, şi pe mama a pus-o în mare supărare cu asta. Ştii că şi 
mătuşa Măriuca e una din cele care scoate mahmurul din om; nu-i o femeie de înţeles, ca mătuşa 
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Anghiliţa lui moş Chiriac, s-a mântuit vorba. Şi cum îmi spuneau ei îngrijiţi, numai ce şi auzim 
cântând în tei: 
 – Pu-pu-pup! pu-pu-pup! pu-pu-pup! Soră-mea Catrina zise atunci cu mirare: 
 – I-auzi, bădiţă! Doamne, cum sunt unii de năpăstuiesc omul chiar pe sfânta dreptate! 
 – Mai aşa, surioară!... Dar în gândul meu: „Când aţi şti voi câte a pătimit, sireaca din 
pricina mea, şi eu din pricina ei, i-aţi plânge de milă!“ Zahei însă ne lăsase vorbind şi se ca’ mai 
dusese în târg, după mama, să-i spună bucurie despre pupăză... Şi a doua zi, marţi, taman în ziua 
de lăsatul secului de postul SânPetrului, făcând mama un cuptor zdravăn de alivenci şi plăcinte 
cu poalele-n brâu, şi pârpâlind nişte pui tineri la frigare, şi apoi tăvălindu-i prin unt, pe la prânzul 
cel mic, cheamă pe mătuşa Măriuca lui moş Andrei la noi şi-i zice cu dragă inimă: 
 – Doamne, cumnăţică-hăi, cum se pot învrăjbi oamenii din nimica toată, luându-se după 
gurile cele rele! Ia poftim, soro, mai bine să mâncăm ceva din ce-a da Dumnezeu, să cinstim 
câte-un pahar de vin în sănătatea gospodarilor noştri şi: „Cele rele să se spele, cele bune să s-adune; 
vrajba dintre noi să piară, şi neghina din ogoare!“ Căci, dac-ai sta să faci voie rea de toate, zău, ar 
trebui de la o vreme s-apuci câmpii! 
 – Aşa, cumnată dragă, zise mătuşa Măriuca, strângând cu nedumerire din umere, când se 
punea la masă. Văzut-ai dumneata? Să mai pui altă dată temei pe vorbele oamenilor! 
 Apoi începem cu toţii a mânca. Şi alţii ca alţii, dar eu ştiu că mi-am pus bine gura la cale, 
să-mi fie pe toată ziua. 
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Gândăcelul 
 

de Elena Farago 
 

1. – De ce m-ai prins în pumnul tău, 
Copil frumos, tu nu ştii oare 
Că-s mic şi eu şi că mă doare? 
De ce mă strângi aşa de rău? 
 
2. Copil ca tine sunt şi eu, 
Şi-mi place să mă joc şi mie, 
Şi milă trebuie să-ţi fie 
De spaima şi de plânsul meu! 
 
3. De ce să vrei să mă omori? 
Că am şi eu părinţi ca tine, 
Şi-ar plânge mama după mine, 
Şi-ar plânge bietele surori, 
 
4. Şi-ar plânge tata mult de tot 
Căci am trăit abia trei zile, 
Îndură-te de ei, copile, 
Şi lasă-mă, că nu mai pot!... 
 
 

 
5. Aşa plângea un gândăcel! 
În pumnul ce-l strângea să-l rupă 
Şi l-a deschis copilul după 
Ce n-a mai fost nimic din el! 
 
6. A încercat să-l mai învie 
Suflându-i aripile-n vânt, 
Dar a căzut în ţărână frânt 
Şi-nţepenit pentru vecie!... 
 
7. Scârbit de fapta ta cea rea 
Degeaba plângi, acum, copile, 
Ci du-te-n cas-acum şi zi-le  
Părinţilor isprava ta. 
 
8. Şi zi-le că de-acum ai vrea 
Să ocroteşti cu bunătate, 
În cale-ţi, orice vietate, 
Oricât de făr-de-nsemnătate 
Şi-oricât de mică ar fi ea!  
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VERSURILE CÂNTECELOR 

 

Noi acum suntem şcolari, de Aurel Ivăşcanu 

 
1. Ora-i de plecat la şcoală, 
Veseli am ieşit şi noi, 
Spre străduţa şcolii noastre 
Ne-ndreptăm cu paşi vioi. 
 
2. Refren: 
Suntem mari, suntem mari, 
Noi acum suntem şcolari. Bis 
 

3. Uită-te ce bine-mi şade 
Cu ghiozdan şi-abecedar. 
De la mama am ghiozdanul, 
Cartea am primit-o-n dar. 
 
4. Refren: 
Suntem mari, suntem mari, 
Noi acum suntem şcolari. Bis

Ne jucăm, noi ne jucăm 

 
1. Ne jucăm, ne jucăm, 
Cu degetul mare noi ne jucăm. 
Când degetul mare a obosit, 
Arătătorul a şi sosit! 
 
2. Ne jucăm, ne jucăm, 
Cu arătătorul noi ne jucăm. 
Când arătătorul a obosit, 
Mijlociul a şi sosit! 
 
3. Ne jucăm, ne jucăm, 
Cu mijlociul noi ne jucăm. 
Când mijlociul a obosit, 
Inelarul a şi sosit! 
 
4. Ne jucăm, ne jucăm, 
Cu inelarul noi ne jucăm. 
Când inelarul a obosit, 
Degetul mic a şi sosit! 
 

5. Ne jucăm, ne jucăm, 
Cu degetul mic noi ne jucăm. 
Când degetul mic a obosit, 
Palmele au şi sosit! 
 
6. Ne jucăm, ne jucăm, 
Cu palmele noi ne jucăm. 
Când palmele au obosit, 
Pumnişorii au şi sosit! 
 
7. Ne jucăm, ne jucăm, 
Cu pumnişorii noi ne jucăm. 
Când pumnişorii au obosit, 
Picioarele au şi sosit! 
 
8. Ne jucăm, ne jucăm, 
Cu picioarele noi ne jucăm. 
Când picioarele au obosit, 
Ochişorii au adormit! 

 
Şcolărei şi şcolăriţe, de T. Popovici 

 
 
Şcolărei şi şcolăriţe, 
Copilaşi şi voi fetiţe 
Hai la şcoală să-nvăţăm 
Şi bine să ne purtăm 
 

Să-nvăţăm ca să citim 
Să scriem, să socotim, 
Să cântăm, să ne jucăm 
Pe părinţi să-i ascultăm. 
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Bat din palme, de Lili Schwam 

 
Bat din palme clap, clap, clap 
Din picioare trap, trap, trap, 
Ne-nvârtim, ne răsucim,  
Şi la horă noi pornim. Bis 
 

Hai la stânga uite-aşa 
Şi la dreapta tot aşa. 
Ne-nvârtim, ne răsucim,  
Şi cu toţi ne veselim. Bis 

Semaforul, de A. Motora-Ionescu 

 
Colo-n colţ pe strada mea 
Semaforul zice-aşa: 
– E pe verde, treci, băiete! 
– Galben-soare, ai răbdare! 

– Roşu-foc, stai pe loc! 
Roşu-foc, stai pe loc!  
Stop, stop, stop! 

 

Bate vântul frunzele, de Dimitrie Cuclin 

 
Bate vântul frunzele, 
Se-nvârtesc moriştile, 
Rândunica aşa zboară, 
Iar eu trag zmeul de sfoară. 
 

Mama la plăcinte coace, 
Bunicuţa lână toarce, 
Tata trage la rindea, 
Iar eu bat din palme aşa. 
 

Moşul taie lemnele, 
Eu adun surcelele, 
O fetiţă dă la pui, 
Iar eu în copac mă sui! 

 

A venit toamna, de P. Ţipardei 

A venit toamna ceţoasă, 
Vremea este răcoroasă, 
Frunzele zbor prin ogradă, 

Ploi mărunte-ncep să cadă: 
Pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic. 

 

Acum e toamnă, da!, de Grigore Teodosiu 

1. Acum e toamnă, da! 
A, a, a, acum e toamnă, da! 
Iarba când se veştejeşte, 
Frunza-n codru-ngălbeneşte, 
A, a, a, acum e toamnă, da! 
 
2. E, e, e, plăcută vreme e! 
Mere, prune, nuci şi pere, 
Noi avem după plăcere, 
E, e, e, plăcută vreme e! 

3. I, i, i, veniţi copii la vii! 
Strugurele must se face, 
Şi mustul nouă ne place, 
I, i, i, veniţi copii la vii! 
 
4. O, o, o, se duc cocorii-n stol! 
Se duc cuci şi rândunele, 
Şi ne pare rău de ele, 
O, o, o, se duc cocorii-n stol! 
 
5. U, u, u, se macină grâu, 
Şi din grâu pâinea se face, 
Şi nouă pâinea ne place, 
U, u, u, se macină grâu! 
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Toamna, de N. Lungu 

 
Mândră-i toamna şi bogată 
În legume, 
Şi-apoi, iată, 

Are fructe câte vrei 
Şi must bun de strugurei. 

 

Mi-am luat uneltele, de D. D. Stancu 

 
Mi-am luat unelte,  
Uitele-n dulap. 
Mâine-n zori în grădiniţă 
Am să merg să sap. 
 

Am să pun flori multe,  
Pomi am să sădesc, 
De omizi şi uscăciune 
Eu am să-i păzesc. 
 

Rodul lor odată 
Mă va bucura. 
Fericit îl voi culege,  
Chiar din munca mea. 

 

Moara, de C. Mareş 
 
 
Moara macină făină 
Şi morarul toarnă-n 
coş. 
Taca, taca, taca, taca! 
Taca, taca, taca, taca! 
 

Morăriţa cântăreşte 
Şi dă boabe la cocoş. 
Taca, taca, taca, taca! 
Taca, taca, taca, taca! 
 

Hai la moară, hai 
copii! 
Moara macină făină. 
Taca, taca, taca, taca! 
Taca, taca, taca, taca! 
 

La brutar o duc apoi, 
Iar brutarul face 
pâine, 
Minunată pentru noi! 

 

Cresc doi pomi, de D. D. Stancu 

 
Frunză verde de sulfină, 
Cresc doi pomi într-o 
grădină. 
Frunză verde de sulfină, 
Cresc doi pomi într-o 
grădină. 
Zor, zor, zor – zor, zor, zor 
Aş şedea la umbra lor 
Zor, zor, zor – zor, zor, zor 

Aş şedea la umbra lor 
Unu-i verde şi umbros, 
Altu-i mic şi uscăcios. 
Unu-i verde şi umbros, 
Altu-i mic şi uscăcios. 
Zor, zor, zor – zor, zor, zor 
Aş şedea la umbra lor 
Zor, zor, zor – zor, zor, zor 
Aş şedea la umbra lor. 

Pe cel verde l-aş privi, 
Pe cel mic l-aş îngriji 
Pe cel verde l-aş privi, 
Pe cel mic l-aş îngriji. 
Hei, hei, hei –  hei, hei, hei 
Bune-s fructele din ei, 
Hei, hei, hei –  hei, hei, hei 
Bune-s fructele din ei. 
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Căldăruşa plină 
 
Căldăruşa plină, 
Haidem în grădină, 
Unde am o floare 

Ce-o să crească mare, 
Dacă e stropită 
Şi e îngrijită! 

 

Mirosul florilor, de M. Constantin 

Sunt micuţ şi frumuşel 
Şi mă cheamă ghiocel 
Eu alung iarna din ţară, 
S-aduc dulcea primăvară. 
 

Mama mea e primăvară, 
Şi mă cheamă lăcrimioară, 
Sunt sora lui ghiocel, 
Şi mai mică decât el. 
 

Al meu nume-i busuioc, 
Eu vă port la toţi noroc 
Răspândesc parfumul meu 
Până sus departe-n hău. 

Numărătoarea, de Vasile Nicolescu 

O alună, două, trei, 
Veveriţă, tu nu vrei? 
– Ba vreau patru, cinci, 
Sau şase, 
Că sunt bune şi gustoase! 

– Îţi dau şapte, opt sau nouă, 
Dac-o să ne spui şi nouă 
Când o să ajungă-ncoace 
Iarna cu zece cojoace! 

 

Toamna, de M. Constantin 

Vara-n alte părţi s-a dus 
Şi-n loc toamna ne-a adus,  
Nuci şi struguri buni la gust 
Şi din vie dulce must. 
 

Frunzele-au îngălbenit 
Cântecele-au amuţit 
Păduricea tristă-i goală 

Iar noi ne gătim de şcoală. 

Supa de zarzavat, de Otilia Cazimir 

 
S-a dus gospodina să ia 
zarzavat, 
Şi vine acasă cu coşu-ncărcat 
Cu morcovi, 
Cu varză, 
Cartofi, 
Pătrunjel, 
Cu sfeclă, 
Cu ceapă, 
Că toate-s la fel! 
Şi toate încep să se certe pe 
masă: 
– Ba eu sunt mai dulce!  
– Ba eu mai frumosă! 
Dar morcov 
Sau varză, 

Cartof, 
Pătrunjel, 
Ori sfeclă, 
Ori ceapă, – 
Nu-s toate la fel? 
Le ia gospodina pe rând să le 
spele, 
Pe urmă le taie bucăţi – 
bucăţele: 
Şi morcov, 
Şi varză, 
Cartof,  
Pătrunjel, 
Şi sfeclă, 
Şi ceapă, – 
Pe toate la fel! 

Pe oala în clocot capacul 
tresaltă, 
Şi fierb sărăcuţele, fierb 
laolaltă: 
Şi morcov, 
Şi varză, 
Cartof,  
Pătrunjel, 
Şi sfeclă, 
Şi ceapă, – 
Fierb, toate la fel! 
Pe urmă, tac toate. Ce vreţi 
să mai spună? 
Căci supa-i pe masă, şi-i 
straşnic de bună! 
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Ursuleţul Martinică, de A. Motora-Ionescu 

Martinică-i bucuros 
Că ştie cânta frumos, 
Toata ziua îi dă zor, 
Că e mare dirijor, 
Mor, mor, mor, mor, mor, mor. 
 

A-nvăţat şi notele, 
Ştie şi duratele, 
Bate tactul unu, doi, 
Şi pe note cântă apoi, 
DO, RE, DO, DO, RE, DO. 

Cântecul raţei, de D. G. Chiriac 

1. Vine raţa, vine raţa,  
vine raţa, vine raţa,  
vine raţa, vine raţa,  
vine raţa, vine raţa. 
 
2. Frunză verde foi de tei 
Vine raţa din costrei 
Cu vreo şapte bobocei 
Şi răţoiul după ei 
Cu vreo şapte bobocei 
Şi răţoiul după ei. 

3. Frunză verde şi-o lalea 
Raţa ici, raţa colea, 
Raţa trece Dunărea 
Cu bobocii după ea. 
Raţa trece Dunărea, 
Cu bobocii după ea. 
 
4. Sunt vreo şapte bobocei 
Şi răţoiul după ei 
Raţa ici, raţa colea 
Raţa paşte papura. 

5. Cei vreo şapte bobocei 
Pasc foiţe de costrei,  
Iar răţoiul 
Tra, la, la 
Usturoiul, la, la, la,  
Iar răţoiul 
Tra, la, la 
Usturoiul, la, la, la,  
Usturoiul, la, la, la. 

 
Graiul animalelor, de D. G. Chiriac 

 
1. Mâţa zice: „Miau, miau, miau, miau, 
Brânză nu găsesc să iau.“ 
Latră câinii: „Ham, ham, ham, ham, 
Carne aş mânca, dar n-am.“ 
 
2. Vaca zice: „Mu, mu, mu, mu“ 
Când îşi cheamă viţelu’: „Mu, mu, mu, mu.“ 
Calul face: „I-ha-ha, I-ha-ha, 
Prin livezi bună-i iarba. I-ha-ha.“ 
 
3. Oaia zice: „Me-he-hea, me-he-hea, 
Tunsu-m-au de lâna mea. Me-he-hea.“ 
Capra zice: „Be-he-hea, be-he-hea, 
Ce frumoasă-i iada mea. Be-he-hea.“ 

4. Porcul zice: „Guic, guic, guic, guic, guic, guic, 
N-am mâncare niciun pic. Guic, guic, guic.“ 
Raţa face: „Mac, mac, mac, mac, mac, mac, 
M-aş scălda dar nu e lac. Mac, mac, mac.“ 
 
5. Gâsca zice: „Ghi, ga, ga, ghi, ga, ga 
M-aş certa cu cineva. Ghi, ga, ga.“ 
Puii zic: „Piu, piu, pii, piu, piu, pii, 
Daţi-ne pace copii. Piu, piu, pii.“ 

Câte unul pe cărare 
 

1. Câte unul pe cărare 
Mergem în pădurea mare. 
Refren: Uite sus şi uite jos  
Totu-i vesel şi frumos. 
 
2. În pădure păsărele 
Cântă sus pe rămurele. 
Fiecare-n fel şi chip 
Cip, cirip şi cip, cip, cip. 

3. Umblă urşii prin pădure 
După fragi şi după mure 
Ascultaţi şi glasul lor 
Mor, mor, mor şi mor, mor, mor. 
 
4. Într-o zi se întâlniră, 
Ei pe loc se sfătuiră 
Ca să cânte toţi în cor 
Cip, cirip şi mor, mor, mor. 

5. Cântă din zăvoi şi cucu 
Şi acum tot sătucu 
Este plin de larma lor 
Cip, cip, cucu, mor, mor, mor. 
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Iepuraş drăgălaş, de Al. Voevidca 

Iepuraş drăgălaş 
A fugit peste imaş 
Şi s-a dus colo sus 
Într-o tufă s-a ascuns. 
 

Dar Codău, câine rău, 
L-a stârnit din cuibul său 
Şi-a plecat supărat 
În cel codru-ntunecat. 

 

Ninge, ninge, de A. Motora-Ionescu 

 
Ninge, ninge, ninge-ncetişor, 
Cade, cade, câte-un fulguşor. 
Hai copii la săniuş, 
Să ne dăm pe derdeluş! 
Hai copii la săniuş, 
Să ne dăm pe derdeluş! 

Ninge, ninge, ninge-ncetişor, 
Cade, cade, câte-un fulguşor. 
Câmpul, pomii şi întregul sat 
Haină albă toţi au îmbrăcat. 
Câmpul, pomii şi întregul sat 
Haină albă toţi au îmbrăcat. 

 

Cine primeşte steaua, de I. Chirescu 

 
1. Cine primeşte steaua 
frumoasă şi luminoasă, 
Cu colţuri multe şi 
mărunte, 
De la naşterea lui Hristos, 
Ca un soare luminos. 
 
2. Steaua sus răsare, 
Ca o taină mare, 
Steaua străluceşte 
Şi lumii vesteşte. 
 
 
 

3. Că astăzi Curata 
Prea nevinovata 
Fecioara Maria 
Naşte pe Mesia! 
 
4. În ţara vestită 
Betleem numită 
Magii cum zăriră 
Steaua şi porniră, 
 
5. Mergând după rază 
Pe Hristos să-l vază! 
Şi dacă sosiră, 
Îndată-l găsiră, 

6. La dânsul intrară 
Şi se-nchinară 
Cu daruri gătite, 
Lui Hristos menite, 
 
7. Luând fiecare 
Bucuria mare! 
Care bucurie 
Şi aici să fie; 
 
De la tinereţe, 
Pân’ la bătrâneţe! 

 

Moş Crăciun cu plete dalbe 

 
1. Moş Crăciun cu plete dalbe  
A sosit de prin nămeţi  
Şi aduce daruri multe  
La fetiţe şi băieţi.  
Moş Crăciun, Moş Crăciun!  
 
2. Din bătrani se povesteşte  
Că-n toţi anii negreşit  
Moş Crăciun pribeag soseşte  

Niciodată n-a lipsit. 
Moş Crăciun, Moş Crăciun!  
 
3. Moş Crăciun cu plete dalbe  
Încotro vrei s-o apuci? 
Ţi-aş cânta Florile dalbe  
De la noi să nu te duci!  
Moş Crăciun, Moş Crăciun! 
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Muzicanţii, de Gr. Teodosiu 

 
1. Eu sunt un muzicant 
vestit  
Şi ştiu cânta frumos. 
Noi suntem muzicanţi vestiţi  
Şi ştim cânta frumos. 
 
2. Din trâmbiţă noi ştim 
cânta, 
Trompeta sună-aşa: 
Ra, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, 
ta, ta, ta, ta. 
Ra, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, 
ta, ta, ta, ta. 
Refren: Eu sunt… 
 
 
 
 

3. Noi din vioară ştim cânta, 
Vioara sun-aşa: 
tim, tim, tim… 
Refren: Eu sunt… 
 
4. Din cobză noi ştim a 
cânta 
Şi cobza sun-aşa: 
dânga, dânga… 
Refren: Eu sunt… 
 
5. Noi batem toba mai 
vârtos 
Şi toba sun-aşa: 
bum, bum, bum, 
Refren: Eu sunt… 
 
 

6. Din nai noi ştim a fluiera 
Şi naiul sun-aşa: 
fi, fi, fi… 
Refren: Eu sunt... 
 
7. Din contrabas noi ştim 
cânta 
Şi el răsun-aşa: 
horc, horc, horc... 
Refren: Eu sunt… 
 
8. Din instrumente ştim 
cânta 
Şi ele sun-aşa: 
(toate instrumentele)  
ra, ta, ta… 
tim, tim, tim… 
bum, bum, bum… 

Zboară săniuţa, de A. Motora-Ionescu 

 
Zboară săniuţa mea, 
Pe nămeţii albi de nea 
Sprintenă peste răzor, 
Salturi face când cobor. 

 
Când mă urc pe derdeluş, 
Cad mereu pe lunecuş, 
Când încep ca să cobor, 
Merg ca vântul, parcă zbor. 

 

Mirosul florilor, joc muzical, de A. Motora-Ionescu 

 
Cunoşti copile dragă, 
Al florilor miros? 
 
Hai, spune-ne degrabă 
Al lor nume frumos.  
 

Cum se cheamă floarea? 
Spune, spune iute! 
 
Alege câte-o floare, 
Din bucheţelul meu. 
 

Şi spune cum se cheamă, 
După mirosul său. 
 
Cum se cheamă floarea? 
Spune, spune iute! 

 

Cocoşelul meu isteţ, din folclorul copiilor 

Cocoşelul meu isteţ, 
Cocoţat pe un coteţ, 
Face mare tărăboi, 
De se-aude pân’ la noi. 
Cucuriguuuuuuuuuu! 
 

Cocoşelul meu isteţ 
Este mare cântăreţ. 
Dimineaţa strigă tare 
De se-aude-ndepărtare. 
Cucuriguuuuuuuuuu! 
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Tot ce e pe lume, de D. D. Stancu 

 
 
1. Tot ce e pe lume 
Are un rost anume. Bis 
 
2. Mărul ne dă merele, 
Părul ne dă perele, 
 
3. Somnul ne dă visele, 
Caisul, caisele 

4. Flori ne dau grădinile. 
Ouă dau găinile,  
 
5. Norii ne dau ploaia, 
Lâna ne-o dă oaia 

6. Grâu ne dau ogoarele 
Şi lumină soarele. 
 
7. Pânză ne dă inul, 
Strugurii dau vinul.

 
 

Iarnă, să te duci cu bine 
 
 
1. Iarnă, să te duci cu bine 
Primăvara vine, vine.  
Vestitorii au sosit 
În zăvoiu-ntinerit.  
 
2. Mult dorită primăvară 
Ne jucăm din nou pe-afară 
Sub caisul înflorit 
Bine, bine ai venit. 

 
 
3. Iarnă, fugi şi te ascunde 
Vai de tine că n-ai unde! 
Auzi cucul ce-ţi răspunde 
Dute-n munţi şi te ascunde. 

 
 
4. Iarnă, să te duci cu bine 
Primăvara vine, vine 
Râde inima în mine 
Când văd flori şi văd albine. 

 

Eu sunt numai un copilaş, de W. A. Mozart 

 
Eu sunt numai un 
copilaş,                      
Drăguţ şi mititel. 
Zburd vesel ca un fluturaş, 
Nu obosesc de fel. 

Pe Dumnezeu eu Îl iubesc, 
Cu drag eu cânt mereu. 
Când voi fi mare Îl slujesc 
Cu tot sufletul meu. 

De ziua mamei vreau să-i spun 
Cât o iubesc de mult, 
Domnul să fie lângă ea. 

 

Ceasul, de I. M. Potolea 

 
Tic-tac, tic-tac 
Ceasul bate 
Ca să pună  

Rost la toate, 
Şi la munca, şi la joc, 
Vremea să n-o pierzi deloc. 
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Primăvara piticilor, de D. D. Stancu 

 
1. Iarna rece a plecat 
La năsuc m-am dezgheţat; 
Iarna rece a plecat 
La năsuc m-am dezgheţat. 
 
2. Hai să vezi, prin livezi 
Iarbă verde, nu zăpezi 
Hai să vezi, prin livezi 
Iarbă verde, nu zăpezi. 

3. Păsărici prin pomi, cirip, 
Să le numeri nu e chip 
Păsărici prin pomi, cirip, 
Să le numeri nu e chip. 
 
4. Rândunici, mierle mici, 
Cântă şi un cuc pe-aici, 
Rândunici, mierle mici, 
Cântă şi un cuc pe-aici. 

5. Ah, în iarbă un ghiocel, 
Vezi să nu-l papi, mieluşel! 
Ah, în iarbă un ghiocel, 
Vezi să nu-l papi, mieluşel! 

 

Înfloresc grădinile, de Timotei Popovici 

 
Înfloresc grădinile, 
Ceru-i ca oglinda, 
Prin livezi, albinele 
Şi-au pornit colinda. 

Cântă ciocârliile 
Imn de veselie, 
Fluturii cu miile 
Joacă pe câmpie. 

Joacă fete şi băieţi 
Hora-n bătătură, 
Ah, de ce n-am zece vieţi 
Să te cânt, natură? 
Ah, de ce n-am zece vieţi 
Să te cânt, natură? 

 

De ziua mamei, de Alexandru Paşcanu 

 
Mamă, azi e ziua ta, ziua de opt Martie 
Ţi-am adus şi eu ceva, ţi-am adus o carte. 
E o carte cu vederi de la noi din ţară, 
Unde e, ca nicăieri, dulce primăvară. 
Astăzi vreau ca tu să ştii cât eşti de 
frumoasă, 

Viaţa întreagă ai să fii mama mea duioasă 
Pentru că tu mă iubeşti şi-mi dai sfaturi bune. 
Mă-ntăreşti, mă ocroteşti, de necazuri mă 
fereşti. 

 

Mamă, azi e ziua ta!, de Timotei Popovici 

 
1. Astăzi este ziua mamei, 
Zi frumoasă ca şi ea, 
Toate florile din lume 
Ţi le-aş da, măicuţa mea. 
 
2. Grijulie şi duioasă, 
Nu mă laşi să simt ce-i greu 
Şi zâmbind, mereu voioasă, 
Eşti tot timpu-n jurul meu. 
 
 

3. Tu mă-nveţi măicuţă dragă 
Munca să îmi fie dragă 
Şi-ale tale sfaturi bune 
Să le ţin o viaţă-ntreagă. 
 
4. Vreau ca ziua ta să fie 
Zi senină şi-nsorită 
Şi-aş mai vrea, iubită mamă, 
S-ai o viaţă fericită. 
 
Refren: La, la, la... 
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Vulpe, tu mi-ai furat gâsca, Cutiuţa muzicală 

 
Vulpe, tu mi-ai furat gâsca, 
Dă-mi-o înapoi,  
Dă-mi-o înapoi, 
Că de nu eu vin cu puşca şi cu trei copoi, 
Că de nu eu vin cu puşca şi cu trei copoi. 

Lele vulpe, fii cuminte, 
Nu mai tot fura, 
Nu mai tot fura 
Gâşte fripte şi plăcinte 
Nu-s de dumneata, 
Gâşte fripte şi plăcinte 
Nu-s de dumneata. 

 

Broscuţele, Cutiuţa muzicală 

 
1. Ce petrecere frumoasă 
E la margine de lac, 
Broscărimea bucuroasă 
Are vin şi cozonac. 
 
2. Oac, oac, diridiridam, 
Oac, oac, oac, oac, diridiridam. 
 

3. Un broscoi cântă la cobză 
Şi o broască la ţambal, 
O broscuţă mică strâmbă 
Vrea să joace sus pe deal. 
 
4. Oac, oac, diridiridam, 
Oac, oac, oac, oac, diridiridam. 
 

5. Dintr-o trestie înaltă 
A ieşit un câine şchiop, 
Broscărimea speriată 
A luat-o la galop. 
 
6. Oac, oac, diridiridam, 
Oac, oac, oac, oac, diridiridam. 

Barza şi broaştele, joc muzical 

 
Barza ne pândeşte stând 
într-un picior, 
Vă feriţi de dânsa 
surioarelor. 
Să sărim în lac, 
Oac, oac, oac, oac, oac, oac. 
 

Vine, vine barza către lac 
întins, 
Să fugim surate, că de nu 
ne-a prins. 
Să sărim în lac, 
Oac, oac, oac, oac, oac, oac. 
 

Barza are ciocul lung şi 
ascuţit 
Şi cu el ne-apucă dacă n-am 
fugit. 
Să sărim în lac, 
Oac, oac, oac, oac, oac, oac. 

Sunt român, de G. Breazul, N. Saxu 
 
Sunt român, român voinic, 
Tra, la, la, la, 
Şi n-am teamă de nimic, 
Tra, la, la, la. 
România-i ţara mea, 
Tra, la, la, la. 
Drag mi-e să trăiesc în ea, 
Tra, la, la, la. 
Sunt urmaşul lui Traian, 
Tra, la, la, la. 
Pui de dac şi de roman, 
Tra, la, la, la. 
România-i ţara mea, 

Tra, la, la, la. 
Drag mi-e să trăiesc în ea, 
Tra, la, la, la. 
Măi duşmane, te păzeşte, 
Tra, la, la, la. 
Că românul nu glumeşte! 
Tra, la, la, la. 
Nu te-atinge de hotare, 
Tra, la, la, la, 
Că sărim cu mic cu mare, 
Tra, la, la, la. 
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Ghemul (ariciul), de L. Comeş 

 
Ce se mişcă pe cărare, 
Tot pufnind, ce ghem e oare? 
Mă întreb privind la el: neam să fie de 
purcel, 

Bot subţire, ţepi, ochi mici 
Aaa! L-am ghicit, e un arici. 
Arici! Arici! 

 

Voinicii, de Nelu Ionescu 

 
Ceata lui piţigoi 
Trece mândră prin zăvoi, 
Toţi luptători de soi, 
Dai într-unul ţipă doi. 
Aoleu, ce tărăboi,  
Dai într-unul ţipă doi! 
 

Aprigi ca nişte zmei 
Şi cu brâu din sfori de tei, 
Sprinteni şi ocheşei, 
Latră câinii după ei. 
Ham, ham, ham, lângă bordei,  
Latră câinii după ei. 
 

Trenul, de L. Comeş 
 
 
Uuuuuuuuuuu! 
Iată trenul vine, vine 
Trece alergând pe şine 
Pufăie suind din greu 
Alergând mereu, mereu. 
Ş,ş! Ş,ş! Ş,ş! Ş,ş! 
 

Uuuuuuuuuuu! 
Spre oraşe, târguri, sate 
Şi spre ţări îndepărtate, 
Pufăie suind din greu 
Alergând mereu, mereu. 
Ş,ş! Ş,ş! Ş,ş! Ş,ş! 

Acul, folclorul copiilor 

 
Acul harnic, mititel, 
Trage aţa după el 
Şi alergând, ne spune aşa: 
„Bună-i meseria mea!“ 
Tra, la, la, la, la, la 
„Bună-i meseria mea!“ 
 

Eu ciorapii îi cârpesc 
Şi rochiţele tivesc, 
Cos un petic sau feston 
Cos şi nasturi la palton 
Tra, la, la, la, la, la 
Cos şi nasturi la palton. 
 

Orice lucru mi-e pe plac 
Eu sunt cel mai harnic ac 
Acul harnic, mititel,  
Trage aţa după el. 
Tra, la, la, la, la, la 
„Bună-i meseria mea!“ 

Albinuţa mea, joc muzical, după Delcasso 
 
 
Zum, zum, zum, 
Albinuţa mea! 
Prin câmpii şi prin răzoare 
Alergăm din floare-n floare 
Zum, zum, zum,  
Albinuţa mea! 
 

Zum, zum, zum, 
Albinuţa mea! 
Căutăm prin floricele, 
Şi-adunăm mierea din ele 
Zum, zum, zum, 
Albinuţa mea! 
 

Zum, zum, zum, 
Albinuţa mea! 
Ne-am întors cu toate 
acasă 
Şi-am adus mâncare-aleasă 
Zum, zum, zum, 
Albinuţa mea! 
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Ciocănitoarea, de Petre Ţipordei 

 
Cioc, boc, cioc, boc, 
Ciocăne de zor cu foc, 
Cioc, boc, cioc, boc, 
E prezentă-n orice loc. 
 

Cioc, boc, cioc, boc, 
Toată ziua prin livezi, 
Cioc, boc, cioc, boc, 
Ba o vezi, ba nu o vezi. 
 

Cioc, boc, cioc, boc, 
Printre pomi se învârteşte, 
Cioc, boc, cioc, boc, 
Viermişorii ciuguleşte. 

Pe câmp, joc muzical, de Nelu Ionescu 

 
Ce frumos c-acuma vara, 
S-a pornit secerătoarea, 
Cântecul pe câmp răsună 
Şi ţăranii snopi adună 
Tra, la, la, la, la, la, la, la, 
Tra, la, la, la, la, la, la. 
 

A venit la treierat 
O batoză din alt sat 
Ti-ca, ta-ca, ti-ca, tac! 
Curge grâul într-un sac! 
Tra, la, la, la, la, la, la, la, 
Tra, la, la, la, la, la, la. 

 


