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Cu’n prunc la ţâţă
  
amar vomând, gravidă, uneori
mă trec
  prin lumea asta, trecătoale
născând cu stele
  şi prânzind cu sori.

Mă râd
femeile cu şoldu’n modă
şi’n glezna lor
cu zâmbet nebunesc;
eu port
  tot rochia mea
   decolorată
am cearcăne la ochi
    şi’mbătrânesc.

Dar peste vremi,
  când toate’om   sub luturi
şi teii
vor cădea pe noi, desculţi
poate un prunc
  va gânguri ’ntr-o seară
un vers
de “Proasta aia cu plozi mulţi”!
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CUVÂNT ÎNAINTE
 

 “Mâine plecăm, lumea o să se aşeze între noi, cuvintele lor, 
privirile lor, gesturile lor,/ ce înţeleg ei din Marea Iubire?/ Taci, 
Puiul mamii./ Noi avem Taina noastră…” (din ciclul Petala in-
 nitului). Poeta Florica Baţu a plecat dincolo de orizontul vieţii 
pământeşti la 4 septembrie 2010, după o luptă de 23 ani cu o 
nemiloasă boală: leucemia. Suferinţa ei s-a sfârşit pe patul de 
spital din oraşul canadian Kitchener, oraş în care a trăit cu familia 
sa timp de 36 ani.
 Florica Baţu-Ichim s-a născut la 13 aprilie 1945 în Bucureşti, 
al şaptelea copil al unei familii de aromâni. A terminat liceul la 
Gheorghe Şincai din Bucureşti şi a absolvit Academia de Ştiinţe  
Economice, secţia Finanţe şi Credite, în 1968. S-a căsătorit în 
anul 1974 cu preotul şi poetul Dumitru Ichim şi, împreună, s-au 
stabilit în Canada. A debutat pe tărâmul literar cu placheta de 
poezii Mesagerul alb (1970), ca urmare a câştigării concursului 
de poezie Prima verba (1969). A continuat cu volumele de poe-
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zii Oglinzi (1975), Seara lumească (1978), Poezii pentru copii 
(1979), Valea nopţii în culegerea de versuri Agape (1982), Poezii 
pentru copii (1983) şi Petala in nitului alb (2001). A scris un 
volum de poeme în proză (Vinerea mare, 1975) şi două volume 
de proză confesivă (Bolnav de cancer în Medjugore, 1989 şi La 
porţile disperării, începutul speranţei, 1994). A fost codirector 
al emisiunii bilunare de informaţii şi cultură românească “Roma-
nian Kaleidoscope”, la televiziunea locală din Kitchener, Ontario 
(1975-1985).
 Poeta Florica Baţu a rămas un consecvent slujitor al lirei de 
la debutul său literar, când impetuozitatea şi sinceritatea vârstei 
foarte tinere aveau darul de a înaripa versul într-un mod unic 
(“Poate că numai la o anumită vârstă frăgezimea impulsurilor 
e aşa de vibrant autentică, dragostea colportatoare de un lirism 
atât de concentrat, cochetăria cu desăvârşire neincomodă şi 
porţiunile de voliţionism într-un contrast aproape clasic atât cu 
viteza deprimărilor, cât şi cu discreţia. Mai târziu apar simularea, 
misti caţia, logoreea, oxidările şi naraţiunea” - Ion Caraion, 
Prefaţă la Mesagerul alb, Bucureşti, 1970), şi până la sfârşitul 
vieţii sale când, cu simţ sigur şi adâncă înţelepciune, conducea 
Cenaclul literar “Muntele Măslinilor” din Kitchener, în inţat 
împreună cu poetul şi soţul ei, Dumitru Ichim (“un loc nu nu-
mai spaţial şi temporal dar şi spiritual”, cum se exprima Lidia 
Stăniloae vorbind despre cenaclu). 
 Poeta Florica Baţu a fost în primul rând soţie şi dragostea de 
începuturi, pornită parcă sub aura unui destin perfect ca lirism, 
pentru că alesul inimii era un poet - Dumitru Ichim, pe care l-a 
cunoscut la o manifestare literară, a binecuvântat cu bogăţia ei 
întreaga existenţă a  inţei sale exemplare. În versurile primului 
său volum, scris la 25 ani, transpar deopotrivă exuberanţa iubirii 
(“Nu ştiu când,/ dar odată,/ am să-mi desfac pletele negre/ şi am 
să dansez printre ele,/ cu ele,/ până când văzduhul/ va   plin/ 
de pletele mele negre,/ până când universul/ va   negru/ negru 
intens,/ ca intensitatea primei iubiri” - Dans) şi dorul propriu 
acesteia (“Dacă ai   lângă mine/ lumină târzie –/ poate-am găsi 
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al doilea cuvânt/ la singura mea poezie” - Dacă). 
 Dar, din 1975, când a devenit mamă ca o celestă vocaţie, 
aspiraţiile existenţiale ale Floricăi Baţu şi procesul său individual 
de cunoaştere a lumii materiale şi universului spiritual, capătă 
amprenta emoţională a legăturii organice dintre mamă şi prunc – o 
legătură, atât de indisolubilă şi, în acelaşi timp, de inefabilă, care 
prin forţa ei poate transforma timpul în eternitate: “Scăderea/ e 
uneori un adio/ omega mamei/ minus/ alfa pruncului.// Desprin-
derea = perpetuarea în timp/ omega minus alfa/ se trece/ în/ omega 
plus alfa/ timpul mamei/ trăieşte mereu/ alfa plus alfa plus alfa/ 
trecându-se-n copii, / în urmaşi.// Poate de aceea/ întinzând mâna/ 
în Sus// omul/ egal in nit, / in nit,/ in nit.” (Michelangelo). 
După cum se vede, chiar şi inovaţiile sale poetice, poartă cu ele 
semnul distinctiv al maternităţii. Micropoemele, care condensează 
mesajul în 1-3 versuri şi par să constituie părţile componente ale 
unui singur poem de mai mari proporţii, îmbină edi cator aceste 
două elemente. Astfel poemul Gnosă (“0 + 0 + 0 = 0”) alternează 
cu cel întitulat Prohod (“Lumina/ plânsese/ pe braţele mamei”), 
cu Destin (“Stele - cifre -/ câini ai pământului,/ ţipă la noi”) şi 
cu Timpul (Timpul/ adormise/ în braţele Mamei”).
 Fiorul transcendental al mesajului ei liric sună grav, ca un 
ecou al luptei zilnice cu ameninţarea morţii, în poemul Porţile 
in nitului alb: “Porţile in nitului încep cu o scară/  Porţile in-
 nitului sfârşesc printr-o scară./ Între ele/ sunt vămile,/ multele,/ 
neştiutele vămi.// Nu ştiu/ când am bătut/ la porţile in nitului/ 
(voisem să intru?/ doream doar să ies?)/ Treceam/ dintr-o parte 
în alta -/ asemeni/ unei naşteri/ asemeni/ unei morţi“. Dar el 
poate lua un ton jucăuş, oarecum arghezian, când gândurile şi 
grijile proprii universului su etesc sunt întrerupte de chemarea 
copilului la care răspunde prompt instinctul de mamă: “Prin zori, 
prin as nţit,/ mă jucam în in nit.// Îmi râdea un bob de soare:/ 
-Ăsta-i in nitul mare!/ Gângurea un măr peltic:/ - Uite, in nitul 
mic!/ Sughiţa un pui de soartă:/ - In nitul e la poartă!// Cad ne-
dumeriri în gând:/ - Până unde?/ - Până când?// Să mă culc – să 
văd, să ştiu…/ Este vremea. E târziu…” (Joc pentru oameni).
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   Nu este uşor să ai şase copii şi  să-i  creşti  într-un modest 
apartament de bloc. Cristina, fata cea mare, povestea: “Era 
mare dezordine şi gălăgie în casa noastră”. Iar Matei, băiatul cel 
mai mic, adăuga: “Am fost săraci dar aceasta nu ne-a oprit de 
la a merge la facultate. Ea [mama] niciodată nu şi-a cumpărat 
haine, nu aveam mobilă”. Un poem mărturiseşte aceasta, cu o 
tristeţe şi o obidă care ascunde totuşi o nespusă duioşie şi o 
profundă dragoste şi înţelegere a sensurilor eterne ale lumii:  
“C-un prunc la ţâţă/ şi câţiva de poale,/ amar vomând, gravidă, 
uneori/ mă trec/ prin lumea asta, trecătoale/ născând cu stele/ şi 
prânzind cu sori./ Mă râd/ femeile cu şoldu-n modă/ şi-n glezna 
lor/ cu zâmbet nebunesc;/ eu port/ tot rochia mea/ decolorată/ 
am cearcăne la ochi/ şi-mbătrânesc.// Dar peste vremi,/ când 
toate-om   sub luturi/ şi teii/ vor călca pe noi, desculţi/ poate un 
prunc/ va gânguri-ntr-o seară/ un vers/ de “Proasta aia cu plozi 
mulţi”! (Rămânere). A se observa ortogra erea intenţionată a 
cuvântului “trecătoare”. 
 Dar peste pacea dinamică şi luminoasă a familiei, în stare să 
biruie, prin unire, orice di cultate, avea să se abată o teribilă 
ameninţare. “Moartea venea ca o Lebădă Neagră, / noaptea plu-
tea ca o Lebădă Neagră,/ aripile-i/ negări paralele/ foşnind pe a 
 / lovind pe a  .//…// E clipa/ când nimeni nu ştie/ şi-i frig/ şi e 
spaimă.// Moartea curgea ca o Lebădă Neagră (din ciclul Umbra 
lebedei lunecă prin cântecul lunii).
 În 1986 se înscrie la cursurile postuniversitare în specialitatea 
sa economică dar trebuie să abandoneze studiile în anul următor, în 
ajunul Crăciunului, căci este diagnosticată cu cancer. Cel mai mare 
copil, Toma, avea 11 ani iar cel mai mic, al şaselea, Matei, avea 
10 luni. Florica Baţu-Ichim relatează lucrurile în cutremurătoarea 
ei carte confesivă, La porţile disperării, începutul speranţei (Ed. 
Arhidiecezan Cluj, 1996). Când s-a întors acasă soţul a întrebat-
o de ce a întârziat. “Doctorul a spus că am leucemie.” “Şi ce-i 
cu asta?”, a întrebat el. Au căutat în Enciclopedia medicală, au 
a at şi s-au îngrozit. Au plâns toată noaptea. “Măcar dacă am 
şti ce formă, ce formă e…”, a zis el. “Să-l întrebăm pe doctor”. 
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Doctorul le-a spus că media de viaţă a celor bolnavi de leucemie 
este de patru ani dar mai mult de jumătate din pacienţi trec peste 
media aceasta. Copilul cel mai mare, Tom, a visat în noaptea 
următoare că mama lui murise. Ulterior, “primul care s-a dus să-
şi dea sângele, hotărât să dea şi măduva, a fost” Tom. Bolnava, 
mamă a şase copii, s-a simţit uşurată când a văzut că nimeni din 
familie nu era compatibil.  A mers apoi la locul de pelerinaj de 
la Medjugordje din Herţegovina să se roage la Maica Domnului 
şi această experienţă a “scăpat-o de frică”. 
 Pe patul de spital în timpul transfuziei Florica Ichim citea o 
carte, recomandată între doctori şi pacienţii de cancer, despre 
moarte şi despre cei de pe pragul morţii. În carte se spunea că 
“personalul medical trebuie să-i încurajeze pe muribunzi să-şi 
exprime furia faţă de Dumnezeu. Adică cum: nu ajunge că pe 
lumea asta nu mai avem nici o speranţă, vor să ne fure şi nădejdea 
în lumea de apoi?” La sfatul unui pediatru ca să pregătească pe cei 
mici în cazul inevitabilului, mama şi copiii ei au înscenat acasă 
înmormântări. Întâi au înmormântat un  uture, cu discursuri şi 
un marş funebru, dar au fost probleme la pomană, cu împărţirea 
vişinelor; oricum s-a terminat cu o bătaie cu sâmburi şi copiii, 
bucuroşi foarte, au declarat într-un glas că a fost “foarte frumos”. 
Au continuat cu înmormântarea unui bondar, apoi a unei păsări. 
Când, la sfârşitul înmormântării, mama a încheiat discursul cu 
cuvintele “şi nu te vom uita niciodată!”, Gloria, fata cea mică, 
a strigat supărată: ”Mincinoşilor!” “De ce ne faci mincinoşi?” 
“Aşa i-aţi spus şi bondarului şi uite ce-aţi făcut!” “Ce am făcut?” 
“Aţi semănat carto !” 
 În faţa blocului oamenii s-au pornit să taie un arţar bătrân 
care avea o rană pe trunchi şi putea să cadă la vânturile puternice 
canadiene. “Să-l taie, că are cancer!”, a zis careva. Oamenii l-au 
ciuntit întâi de ramuri. Mama nu mai poate suporta: “Lăsaţi-l să 
moară frumos!”, adică să-l taie direct de jos şi nu să-l mutileze 
rând pe rând. “Pomul nu poate fugi”, nu se poate apăra de venirea 
morţii. Mama notează: ”Statisticile scriu: unul din trei canadieni o 
să aibă o formă de cancer în timpul vieţii.”… A venit primăvara. 
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“Din ciotul copacului au ţâşnit mlădiţe noi.”…  “’Băiatul tău’, 
a zis odată psiholoaga şcolii, ‘mi-a mărturisit că-i vine să râdă 
când vorbeşte de cancer’. Şi-a aşezat mai bine ochelarii pe nas, 
s-a încruntat şi, cu o voce de om care încearcă să explice unui 
profan ceva deosebit de di cil pentru mintea lui, a continuat: 
‘Asta e pentru că centrul nervos al plânsului e foarte apropiat de 
centrul nervos al râsului’”.
 Florica Baţu a fost o duioasă mamă şi ingenuitatea copiilor 
ei i-a dat continuu tărie su etească. “Mă sfătuiesc cu Matei [în 
privinţa unei activităţi din rutina zilei]: ‘Dacă ne ajută Dumne-
zeu, mâine…’ [încep a-i spune eu]. ‘O să ne ajute Dumnezeu,’ 
mă întrerupe copilul convins. ‘De unde ştii?’ îl întreb. ‘Pentru 
că Dumnezeu este bun’. M-a uimit înţelepciunea copilului - eu 
uitasem de mult cât de bun este Dumnezeu – şi i-am scris cumna-
tei mele din Moldova toată întâmplarea. Tinca i-a citit scrisoarea 
soacrei mele, pe patul de moarte, când o frică inexplicabilă 
începuse să o chinuie. ‘Tinca’, a zis ea, ‘dacă şi copilul ăla mic 
zice că Dumnezeu e bun, apoi, maică, o   bun şi s-o îndura şi de 
păcatele mele…’ Frica a început s-o lase şi a murit liniştită, că 
era femeie bună, săraca.”
 Florica Baţu nota cândva în memoriile sale: “Cancerul este o 
experienţă de viaţă. Da, este nebinevenit dar este ceva din care 
poţi să înveţi: atât de multe întrebări şi răspunsuri şi câteodată 
lucruri necunoscute. Uneori este fericire, altădată durere, une-
ori este nădejde şi, de cele mai multe ori, frică. Nu ştiu exact 
ce este şi ce nu este, dar un lucru rămâne sigur: nu e niciodată 
plictisitor.” (tradus din textul în engleză, Valerie Hill, Ichim 
family matriarch dies, TheRecord.com. Sept.8, 2010). Acest 
continuu balans între speranţă şi teamă a devenit un drum de 
cunoaştere existenţială. “A u că doctorul a greşit când mi-a 
spus că nu mai e nici o scăpare. Se pare că, prin tratamentul 
experimental pe care-l fac, sunt 10% şanse…. E foarte impor-
tant să ştiu că există o şansă”, scria Florica Baţu-Ichim (în La 
porţile disperării, începutul speranţei). “Cancerul poate   un 
drum spre Dumnezeu. E greu să faci a rmaţia asta şi mult mai 
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greu s-o înţelegi… O să vină o zi când voi   atât de bolnavă, 
încât n-o să mai pot nici măcar să mă rog. De aceasta mă tem 
cel mai mult.” 
 Umbra permanentă a morţii spânzurând deasupra sa a fost zilnic 
biruită de lumina dragostei de mamă, de familie, care are forţa de 
a alunga inevitabilele, grelele momente de angoasă şi teroare, cu 
 orul rece al însingurării în boală şi suferinţă. Volumul de poezie 
Petala in nitului alb (Albatros, 2001) este dedicat “Părinţilor mei 
Temistocle şi Victoria Baţu, Soţului meu, Dumitru, Copiilor mei 
Toma, Cristina, Julian, Gloria, Cristofor, Matei, Şi fraţilor mei 
pe care i-am cunoscut şi pe care nu – Mihai, Toma, Elisabeta, 
Marica, Paraschiva, Petre… Atâţia de mulţi au fost lângă mine… 
Atunci cum pot să mă plâng de singurătate?”
 În plină naraţiune a dramei bolii, care produce atâta tulburare 
şi durere, Florica Baţu-Ichim consemnează totuşi în emoţionanta 
sa carte a Porţilor disperării:  “Cel mai frumos compliment pe 
care l-am primit în viaţa mea a fost acum vreo zece ani de la 
Tom: ‘O mamă, ce frumoasă eşti: parcă ai   o macara!’ La vârsta 
lui colosul ăla era simbolul frumuseţii pământene.” Plină de 
responsabilitate şi devotament matern, pentru a reuşi să susţină 
copiii să crească, să înveţe la şcoală, să-şi facă un rost (Cristina 
povesteşte cât de atent se ocupa mama de educaţia copiilor săi 
în micuţul lor apartament plin de cărţi), Florica Baţu-Ichim 
luptă cu dârzenie cu boala, supunându-se cu curaj la tot felul de 
tratamente experimentale. “Am plâns amândoi [noi părinţii]. Am 
plâns pentru că nu era nimic altceva de făcut. Eram mamă şi nu 
puteam să-mi permit să mor încă”. 
 Copiii mai mari, Christine şi Thomas, decid să-şi ajute mama. 
Împreună cu doi prieteni, Zack Morrison and Orest Szczurko, 
formează o echipă care va traversa Canada de la un ocean la 
altul. La 3 mai 1996 ei pleacă din Victoria (British Columbia) 
– Cristina pe patine cu rotile, ceilalţi trei într-un microbus 
în urma ei. Cristina a parcurs cei 8000 km până la St.John’s 
în Newfoundland, patinând 100-150 km pe zi (10-12 ore) şi 
atingând punctul terminus al călătoriei la 15 octombrie 1996. 
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Un moment emoţionant a fost trecerea celor patru tineri pe la 
Monumentul lui Terry Fox din Thunder Bay. Terry Fox a fost 
un tânăr canadian, al cărui picior a fost amputat pentru a opri 
răspândirea cancerului în restul corpului. Cu o proteză pentru 
întregul picior el a încercat să alerge ceea ce a numit “Mara-
tonul Speranţei”, străbătând Canada pentru a strânge fonduri 
pentru cercetări oncologice. Nu a reuşit căci boala l-a răpus 
prea devreme dar de atunci în diferite comunităţi se organizează 
anual o alergare numită Terry Fox Run. Echipa Ichim a reuşit 
însă. Traversarea Canadei s-a produs iar campania, realizată 
prin strădania plină de energie a celor doi fraţi Ichim, cu scopul 
obţinerii de fonduri pentru găsirea unui tratament curativ pentru 
leucemie, a primit răspuns din partea publicului larg precum 
şi din partea a numeroase instituţii şi organizaţii naţionale şi 
internaţionale, inclusiv a patronajului Guvernatorului General 
al Canadei. 
 Tot aceşti doi fraţi mai mari, Toma şi Cristina, au urmat 
facultăţi care să le dea şansa să cerceteze vindecarea mamei lor 
de cancer. Thomas Ichim, doctor în ştiinţe, este astăzi cercetător 
în biologia moleculară; a devenit Chief Executive Of cer (cel 
mai mare rang executiv într-o companie) la Medistem Labo-
ratories din San Diego şi studiază celulele stem, ca metodă de 
regenerare a ţesuturilor distruse de cancer. Lucrarea inovatoare 
care reuşeşte să creeze celule stem pentru organismul adult din 
celule menstruale, lucrare la care Thomas Ichim este al doilea 
autor, a fost premiată de către guvernatorul Californiei, Arnold 
Schwarzenegger, drept cea mai bună publicaţie ştiinţi că a 
anului 2007 (Xiaolong Meng et al, Endometrial regenerative 
cells: a novel stem cell population, Journal of Translational 
Medicine 2007, 5:57).  Christine Ichim, doctor în ştiinţe, studiază 
mecanismele moleculare ale leucemiei la Sunnybrook Hospital 
al Universităţii din Toronto şi este autoarea unei lucrări impor-
tante în acest domeniu (Christine Ichim, Revisiting immuno-
surveillance and immunostimulation: implications for cancer 
immunotherapy. Journal of Translational Medicine, 2005, Vol. 
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3, No. 1). Împreună au în inţat un centru medical (Batu Center 
for Leukemia Research), a at azi sub conducerea lui Dr. Lisa 
M.J. Smith.
   Cristina spunea despre mama ei care pleda pentru forţa educaţiei 
şi iubea armonia complexă a naturii, că credea cu fermitate în 
adevăr, în descoperire, în frumuseţea înţelegerii funcţionării lu-
crurilor. Florica Baţu a încurajat pe copiii săi să gândească liber şi 
le-a sădit adânc dragostea de cunoaştere. A fost singura moştenire 
pe care le-a putut-o lăsa, căci condiţiile materiale erau modeste. 
Şi i-a ajutat pe  ecare să-şi clădească caractere frumoase. 
 Un mesaj anonim al unei mame circula deunăzi pe internet: 
“Cineva a zis că durează şase săptămâni ca să revii la normal după 
ce ai născut un prunc; acel cineva nu ştie că odată ce ai devenit 
mamă, cuvântul “normal” a ieşit din uz. Cineva a zis că nu poţi 
să-l iubeşti pe cel de-al cincilea copil cum l-ai iubit pe primul; 
acel cineva nu a avut cinci copii”. Florica Baţu a avut şase şi a 
luptat zi de zi ca să amâne plecarea ei din lume ca să-i crească 
şi să-i facă oameni. De-acum îi lasă în grija unei alte mame, aşa 
cum şi-o dorea de mult şi cum a glăsuit în poemul Rugă: “Lacrimă 
a mării,/ mângâierea zării,/ Maică, ocroteşte,/ lumea o păzeşte./ 
Dă-ne pacea somnului/ Sfântă Maica Domnului!”. Pentru noi 
ceilalţi, dacă toate celelalte nouă cărţi pe care le-a publicat se 
vor pierde, va rămâne a zecea, La porţile disperării, începutul 
speranţei, un document de o mare valoare umană, pe măsura 
negrăitei frumuseţi a su etului ei de mamă, al puterii dragostei 
şi vieţii, al nobleţei spiritului omenesc.  
 “Călători suntem noi înaintea Ta şi pribegi, ca toţi părinţii noştri; 
ca umbra sunt zilele noastre pe pământ şi nimic nu este statornic” 
sună un verset biblic (1 Paralipomena – Cronici, 29:15). “Mâine 
plecăm, lumea o să se aşeze între noi, cuvintele lor, privirile lor, 
gesturile lor,/ ce înţeleg ei din Marea Iubire?/ Taci, Puiul mamii./ 
Noi avem Taina noastră…” sună cuvintele poetei Florica Baţu. 
Să punem o  oare pe proaspătul ei mormânt.

Horia Ion Groza
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Balada Mântuirii

Iesle’n Betleem mira,
prunc gingaş încet plângea,
Maica lin îl mângăia:
“Nani, nani”
uite sus’
cor de îngeri, cum s-a spus
preamăresc pe Duhul Sfânt.
Pace-n cer şi pe pământ”.

Golgota se’n ora
Maica Domnului plângea
şi la cruce se jelea:
“Fiul meu, ce ţi-au făcut?
Fiul meu, cât te-a durut?
Sânge curge, Fiul meu,
sânge sfânt din trupul Tău.”

Şi L-au chinuit pe Fiu
şi L-au răstignit pe Fiu.
Cu durere, glas târziu:
“Iartă-I, Doamne, că nu ştiu!”

Şi L-au îngropat pe Fiu. 

Trec trei zile de suspin
de durere
şi de chin...
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Nu e piatră la mormânt,
Înger alb veghea zicând:
“Nu vă temeţi! Ascultaţi:
pe Iisus îl căutaţi?
Nu-I aici
  c-a înviat!”

“Cum?”
  “Hristos a înviat!”

Bucurie şi uimire,
îndoială, dovedire.

“Vreau s’ating!” Toma zicea

Şi Iisus se arăta
rănile îşi arăta
rana, Toma pipăia,
Toma în genunchi cădea:
“Doamne, este mâna Ta!
Doamne, este rana Ta!”
Acum cred: e-adevărat
că Hristos a înviat!”

Maica Domnului zâmbea:
“Da. Hristos a înviat
scăpând lumea de păcat.
Domnul  e lăudat!”
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Închinarea Magilor

Duşi de stea pe drumul lung,
osteniţi, trei crai ajung
la Betleem în cetate
curăţindă de păcate.

Semne peste veac rămâie:
aur, smirnă şi tămâie
pruncului îi dăruiesc
Fiu al Tatălui ceresc.

Precum magii, tare’aş vrea
să-ţi aduc ofranda mea:
uite-mi su etul curat,
uite-mi trupul ne’ntinat,
uite rugăciunea mea
albă ca un fulg de nea.
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Rugă

Mângâind de-acolo, sus,
dă-mi iubirea-ţi veşnic vie!
Mă’chin Domnului Iisus
şi apoi ce-o  , să  e!

Cântec

“Verde-i câmpul, Miel gingaş!”
Mama-L duce, tace...
Curcubeul uriaş
cerne dulce pace.

Mielul zburdă fericit
 orile-L mângâie...
Lutu-i apelor sortit,
 ori pân’la călcâie.

Şi râd sălcii fremătând
frunze de lumină,
mâţişori pe crengi zburdând
duc lumină lină.

“Lângă Tine, noi, mereu,
ieri şi azi şi mâine!”
Şi L-au dus pe Miel... L-au dus...
Şi s-a frânt o pâine.
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Maica Domnului

Vino, Maică Sfântă!

oamenii se’chină - 
 re de lumină.

Chip de mângâiere

îngerii când zboară,
Maică şi Fecioară,
lângă tine vin
adieri de crin.
Maică, bună Maică,
su etu-mi încearcă,
legănându-mi linişti,
liniştind nelinişti,
nu mi-e frică, uite,
sus la ceruri sui-te.
Maică Sfântă’n seară,
Maică şi Fecioară,
când târziul vine
ia-mă lângă tine!
Bună Maica mea,
prinde-mă’ntr-o stea,
licăr de iubire
apărândă  re,
mângâie-ma iară
pururea Fecioară!
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Singur

Cu evlavie te’chină,
nu eşti singur,  ul meu.
Chiar atunci când n’ai pe nimeni
ai pe Bunul Dumnezeu!

Rugăciune

Tată Doamne, Te iubesc
şi umil î-Ţi mulţumesc
pentru tot ce-mi dai mereu,
pentru pâine,
curcubeu,
pentru Îngeraşul meu!

Mulţumire

Doamne, mulţumesc şi eu
pentru tot ce-mi dai mereu.
Mulţumesc că-mi dai mâncare,
îmi dai Lună, îmi dai Soare.
Astăzi, însă, mai cu seamă
mulţumesc că mi-ai dat mamă.
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Vinerea Mare

Luminiţe mici, pe ceară.
Bătrânele cocoşate,
mame cu copii de mână,
taţi cu frunţile’ncruntate.

O fetiţă mică vede
chipul bunului Iisus
răstignit, lovit pe cruce. 
Ea e mică... El e sus...

- Ştiu că doare, ea îi spune.
Să alin, te rog frumos,
vreau să te sărut pe frunte.
Lasă-Te puţin mai jos!

...Domnul o priveşte trist
de sub fruntea prinsă’n spini...

- Ce te uiţi aşa, copilă?
ai uitat să te închini?
Mama iar o ia de mână,
şterge faţa ei de praf,
cu smerenie o duce
pe sub Sfântul Epitaf. 

Fata plânge. Mama zice: 
Hai, închină-te frumos,
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fă mătănii şi sărută
trupul mort al lui Hristos.

- Taci, copilă, ’i zice Domnul,
scris a fost să  e-aşa.
Calc trei zile peste moarte
şi apoi voi învia. 

Mică

Sunt fetică
mititică
dar mă’chin fără de frică
şi când somnu’n pat mă pune
eu rostesc o rugăciune.

Eu mă rog

Eu mă rog, pe tatăl meu
să-l păzească Dumnezeu
să vină cu bine’acasă,
să ne aşezăm la masă,
să mâncăm şi să glumim,
Domnul Sfânt să-L preamărim.
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Tatăl meu

Tatăl meu e foarte bun
ascultaţi-mă ce spun:
când o să mai cresc şi eu
o să  u ca tatăl meu.

Tăticu’

Doamne, vezi, tăticu meu
tot munceşte tare greu.
Rog, ajută-l tu în toate
şi dă-i, Doamne, sănătate!

Tată drag

Tată drag, ascultă bine:
vreau să  u la fel ca tine!

Bunicul

Am un bunicuţ
drăguţ
ce mă’nvaţă să  u bun,
rugăciunile să’mi spun.
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Mămică celor mici

Sunt mămică de pitici
muncesc greu pentru cei mici.

Am luat un sac cu mei
să-l împart la şoricei
şi cu toţii o să spună:
“Mama noastră’i taaare bună!”

Mămica Victoruş

Eu, micuţa Victoruş
sunt mămică de păpuşi
şi le spăl şi le gătesc
şi le’mbrac, le primenesc
şi când nu-s cuminţi în baie
le mai dau câte-o bătaie!
Cum? Sunt rea? Am auzit?
Nu le bat... doar am glumit!

Ziua Mamei

Vreau să’nvăţ o poezie
să îţi fac o bucurie.
Poezia am uitat,
mamă, te-am pupat!
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Eu sunt mică

Eu sunt mică
şi mi-e frică
de gândac
şi de gânsac
şi de moşu cu un sac.

Vrei să nu-mi mai  e frică?
Ia-mă’n braţe, tu, mămică!

Bunica

Bunicuţa-i bătrânică
dar cu ea nu-mi este frică:
la biserică mă duce,
mă învaţă să-mi fac cruce,
Domnul Sfânt să-L preamăresc
să-L ascult şi să-L măresc.
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Rugă la necaz

Tată Doamne, Doamne S nte,
când necazurile vin
mă ajută să ţin minte
milei Tale să mă’nchin.

Să nu uit că totdeauna
Tu veghezi asupra mea
chiar dacă mi-e greu acuma
chiar când viaţa’mi pare grea.

Doamne, ştiu că m’ai în grijă,
eşti aici, mă ocroteşti,
dar goneşte-mi îndoiala
frica’mi, rog, s-o potoleşti.

Mângâind de-acolo, sus,
dă-mi iubire-ţi veşnic vie.
Mă’nchin Domnului Iisus
şi apoi ce-o   să  e!
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Iarna

Ninge.
Minge
de zăpadă
o să cadă
pe năsuc,
pe obrăjori...
Fulgii albi
- albi puişori -
dintre nori
cad încet, pe obrăjori...
- Unde eşti, fetiţa mea?
... S-a ascuns
după perdea...
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Poezii pentru copiii mici

Sunt micuţă

Eu sunt mică
da’ nu-mi pasă:
sunt frumoasă!

Seara

Seara, când mă culc şi eu,
mulţumesc lui Dumnezeu
c-a trecut ziua cu bine
pentru toţi şi pentru mine.

Dă-ne, Doamne

Dă-ne, Doamne, fericire,
bucurie şi iubire
şi mai rog dacă se poate
dă-ne, Doamne, sănătate!
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Bucurie

Am avut o bucurie,
mulţumescu-ţi, Doamne, Ţie!

Mulţumesc

Doamne S nte,
Doamne Bun,
mulţumesc pentru Crăciun!

Copilul

Doamne, sunt copilul Tău,
apără-mă de cel rău!

Îngeraş

Îngeraş micuţ şi sfânt,
apără-mă pe pământ!
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Poemele împăcării
Tată

Tată, de te-am necăjit,
iartă-mă că am greşit! 

Frate

Frate, de ţe-am făcut rău,
iartă-mă că-mi pare rău!

Soră

Iartă-mă, tu, sora mea,
dacă ţi-am greşit ceva!

Bunic

Drag Bunic,
eu sunt mic,
iartă-mă încă un pic!
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Bunică

Bunicuţă, să mă ierţi
şi greşelile să-mi cerţi.

Mamă

Dragă Mamă, cum să spun,
vreau să  u cuminte, bun.
Am greşit şi de-astă dată.
Rog, mai iartă-mă odată.

Bine

Bine e că nu te cerţi,
iar de te-ai certat, să ierţi!

Iertarea

Măi copile, să înveţi
cât de bine e să ierţi.
Dacă tu ierţi la mânie
Dumnezeu îţi iartă ţie.
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În sat

Dragul nostru băieţaş
a crescut tot la oraş.
Într-o zi, dar, l-a luat
mama’n sat.
Cu-cu-ri-guuuu! a cântat
cocoşel împintenat.
- Ce-a făcu, Eluţu’aşa?
- A cântat... o macara!

Frică

Vai, văleu:
în scăldătoare
e-o furnică mare, mare!
- Ce ţi-e frică?
Nu-i furnică,
e fetica mea cea mică
dar de-atâta stat la soare
e bronzată tare, tare!
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Pisi mic

După uşa de din dos
Pisi mic rodea un os.
Dar să vezi: acuşilea
bebeluş de-a buşilea
mi-l apucă de codiţă.

Râde tare-o gărgăriţă.

Strigă Pisi mic, fricosu’:
- Ajutooor! Îmi fură osu’!

La masă

Băieţelul meu cel mic
să mănânce’ar vrea “nimic”!

Îl întreb
  cam necăjit:
- Vrei “nimic” copt
sau prăjit?
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Gluma copilului

- Ulât!
  Ulât!
   Ulât!
Te-am speliat?

Limba lui e leneşă
   exerciţiu
   pentru “l”

Licurici
lucind aici - 
limuzină
cu lumină.

Luna’n luncă
lumea’aruncă.

Libelula doarme’n noapte,
Luna lunecă pe lapte.
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Cântec de leagăn
   exerciţiu 
   pentru “r”

Nani, nani, băieţel,
râde vântul pentru el,
râde gaie
în copaie,
râde cioară
pe afară,
râde scutec - ghiocel,
râde cerul
lângă el,
râde apă, râde grâu,
râde rază dela râu,
râde cale, râde pâine,
râde azi
şi râde mâine.

Mâţa mea

Mâţa mea cu ochii verzi
ce-a făcut nici n-o să crezi:
a ieşit colo’n livadă
făr’ ca nimenea s-o vadă
şi a prins un puişor
micuşor!
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Cântec pentru mâţa neagră

Mâţă neagră, mâţişoară
eşti urâtă ca o cioară,
când vezi pasărea că zboară
tu mi-o prinzi de aripioară,
n-o laşi vie nici să moară
doar o tragi pe ulicioară
şi apoi o duci la gară
şi-i dai drumul şi iar zboară!

Pisi mică şi prostuţă
eşti molatecă, blânduţă,
nu mai prinde păsărele,
uite: o să-ţi dau mărgele!
Cum? Nu-ţi pasă? Vrei fundiţă?
Vrei mai bine-o veveriţă?
Cum? Tu vrei un şoricel?
Fie-ţi milă, ’i mititel!
Tu eşti mică, el e mic,
hai, mai bine-ţi dau lăptic!
El e mic şi tu eşti mică,
hai, mai bine-ţi dau brânzică!

Îţi dau peşte, macaroane,
ciocolată şi baloane
şi brăţară şi inel
doar să-l ierţi pe şoricel!
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Moş Nicolae

Bunul, Moşu’ Nicolae
lin soseşte în odaie
şi’n ghetuţele curate
încep iute să se-arate:
biscuiţi, bomboane, bani,
ciocolată, gologani.

Dar Moşneagul nu mai ştie:
sunt reali sau jucărie?
Printre ghete aşezaţi
râd papucii mici, ciudaţi.

Îi explică păpuşica:
sunt papucii... lu’ Pisica!

Cumintele

- Moş Crăciune, n-am minţit,
sunt cuminte, ai ghicit!
Ştii... când somnul dulce vine,
nu mai necăjesc pe nime’!
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Să spun

O să-i spun
lu Moş Crăciun
că-s cuminte şi sunt bun.
Numai bine să iau seama
să n’o’ntrebe şi pe mama!

Încerc

O să’ncerc
să  u mai bun:
mâine vine Moş Crăciun!

Duşmanul

Ştii duşmanul meu cel gras?
Vreau să-i dau un pumn în nas!
Dar mai bine, Moş Crăciune,
dă-i tu două beţe bune.

(... de ciocolată..!)

Dacă o să-mi dea şi mie,
iar prieten o să-mi  e!
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Fetiţa săracă

- Ce-ţi doreşti, copilă, spune:
mărgeluţe sau alune?
- Mi-aş dori o căciuliţă
cald să-mi ţină, ş-o rochiţă
nou-nouţă şi frumoasă
fără petece şi groasă,
dar mai bine, Moş Crăciune,
dă-mi nişte ghetuţe bune! 

Copilul sărac

Moş Crăciune, vezi prea bine, 
s-au rupt hainele pe mine:
pantaloni’s peticiţi
şi panto i găuriţi,
paltonaşu’mi este mic.
Hai, ajută-mă un pic!
Ştiu, sunt alţii mai săraci.
Fă mata ce poţi să faci.
Nu îţi cer să-mi dai de toate,
doar aşa... cam ce se poate!
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Harnicul

Moş Crăciune’am obosit,
nici nu ştii cât am muncit:
ba m-am dat cu săniuţa,
ba mi-am dat pisica, huţa,
ba m-a fugărit căţelu,
m-am bătut niţel cu Elu,
p’ormă’am fost cu colindatu’
de a răsunat tot satu’!
Vezi, acuma Moşu Ene
Îmi cam vine pela gene.
Tu când treci pe la fereşti
nu uita... să mă trezeşti!

Adevărat

Ce să-i spun
lu’ Moş Crăciun
când mă’ntreabă de-am fost bun?

- Am fost buuun, adevărat!
Drept acuma m’am sculat
şi n-am necăjit pe nime’
de vreo trei minute, pline!
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De Crăciun

Azi, în ziua de Crăciun
Dumnezeul nostru bun
L-a trimis pe Fiul Său
să ne mântuie de rău.

îngeri coborau de sus
şi păstorii se’nchinau,
magii, daruri aduceau.

Azi, în ziua de Crăciun
noi, cu su etul mai bun
Domnului Îi mulţumim,
sănătate vă dorim!

Bun

Moş Crăciune, tu eşti bun,
ne-aduci daruri de Crăciun,
dar tu ai pe cineva
să poarte de grija ta?

Moş Crăciun zâmbeşte blând
ochii luminaţi de’un gând:
- Sigur am, copilul meu:
am... pe Bunul Dumnezeu!
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Vijelie de Crăciun

- Vâjjj! Ce mare vijelie!
Moş Crăciun cum o să vie
pe o vreme-atât de rea
până la căsuţa mea?

- Va veni cu săniuţa!
(ştie, sigur, Bunicuţa),
tras de cerbi şi iepuraşi.
Nu vă temeţi, copilaşi:
va veni la  ecare.
- Miauuuu! Să-i dăm ceva mâncare
zice’un pisoiaş  ămând
şi’nghiţi în sec, oftând:
fripturică
şi cârnaţi...
Brrr...! Ce frig e! Ascultaţi:
o’ngheţa Moşu’ drăguţ.
Hai să-i dăm... lăptic călduţ!

Băieţelul şi Motanul

Motănaşule, să-ţi spun:
mâine vine Moş Crăciun!
Tu să-i spui că-ţi sunt Tătic
harnic, iubitor, voinic!
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Moş Crăciun

- Cât de bun
e Moş Crăciun?
 - El iubeşte lume multă:
toţi copiii ce ascultă
de părinţi şi de bunici.
El iubeşte pruncii mici
şi pe cei mai mărişori,
mai zglobii.
De sus, din nori
el ajută pe oricare: 
băiat mic 
şi băiat mare,
pe bunică
şi pe tată.
El iubeşte lumea toată.

- Mamă,
(’ntreabă băieţelu’)
el iubeşte... şi căţelu’?
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Neastâmpăratul

La căsuţa mititică
e’un băiat cu nas julit.

să nu-l uiţi. Şi’i necăjit.

Dă-te jos din sănioară,
dă-i şi lui cadou, tiptil.
Mângâie-l, Moşnege, doară
chiar şi tu ai fost copil!

Necazuri

Moş bătrân, îţi spun doar ţie
nime’n lume nu mai ştie.
Grijă ai să n’a e satu’:
am necazuri cu’nvăţatu’.

Când încerc să scriu frumos
literele’mi ies pe dos!
Adunarea şi scăderea
mi-au furat toată puterea.
Şi, Moşnege, nu ghiceşti
cât de greu e să citeşti!
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Rugăminţile copiilor

Uite, ieri, băiatu’ bun
se ruga lu’ Moş Crăciun:
 - Dă-mi un avion
să zbor,
ciocolată
ş’un tractor!

O fetiţă, tot aşa,
de Moşneag mi se ruga:
- Să-mi aduci
papuci,
rochiţă,
vreo cinci torturi
ş’o fundiţă.

Iar cel mic,
cred, 
se ruga:
- Oa, oa, oa!
şi 
- Oa, oa, oaaaa...!
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Noaptea de Crăciun

În iubire ocrotită
doarme turma ostenită.

Miel micuţ lipit de Mamă
dragostea din cer îi cheamă.

Îngeri albi se-aud cântând:
“Pace’n cer şi pe pământ”

Naşterea Domnului

Prunc gingaş în Betleem,
Maică Sfântă legănând.
Luminare’n cer vedem
îngeri “Osana!” cântând.

S-a născut blând împărat
într-o iesle colo’n frig.
Nu-I în aur îmbrăcat
boii’L apără de frig.

Magii au pornit la drum
sfânta veste preamăresc.
Omenirea a ă’acum
mila Tatălui ceresc.
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Ajunul copilului sărac

Lumea’i plină de nevoi.
Moş Crăciun, mă’nreb cu teamă
de-o să treci şi pe la noi
când furtuna o să geamă.

Mi-i căsuţa mititică
şi’i cam frig în soba goală.
Moş Crăciun, nu-ţi  e frică:
Azorică nu se scoală
că a  ămânzit săracu’.
I-am frânt colţ din pâinea mea,
pâine’amară şi uscată,
dar aşa’i când viaţa’i grea.

Ce să-ţi cer, Moşnege dragă?
Ţara’i plină de nevoi.
Poate nici nu ai desagă.
Totuşi, treci şi pe la noi!
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Gânduri de ajun

Uite: cântă’acu’ cocoşu’,
neauă multă o să cadă.
Poate sania lu’ Moşu’
va rămâne în zăpadă?

Dar dacă un lup  ămând
sacul vrea să-l şterpelească
şi bomboanele, pe rând,
burta-i mare să-i hrănească?

Sau, dacă o vulpe hoaţă
îi arată drum greşit
şi zicând că-i dă povaţă
l-a furat şi păcălit?

- Moş Crăciun, nu-ţi  e frică!
Nu gândi că eu sunt mic!
Te salvez într-o clipită.
Dar întâi... mă culc un pic.
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Crăciunul orfanului

- Înger bun, ce pot să fac?
Sunt un copilaş sărac
şi de-acuma, poate ştii
cresc în Casa de Copii.
N-am pe nimeni...
N-am nimic...
Îngere, m-asculţi un pic?

- Te ascult, copilul meu
şi-ţi aduc pe Dumnezeu.
Prunc micuţ şi Maica Lui,
Fiul Sfânt al Domnului
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n-are leagăn într-o casă,
doarme’n iesle ’ntunecoasă.
Taci..! Zâmbeşte lin prin vis.
Îngeri vin din Paradis
şi ne cântă cântec sfânt:
“Pace’n cer şi pe pământ!”

Uite magii cum se’nchină
Fiului dintru lumină
darul scump al omenirii
în speranţa mântuirii.

Fiul meu, eşti invitat
la o masă de’mpărat.
Ia din dragostea cerească
fericirea nelumească!
Bucură-te, om s os:
astăzi s-a născut Hristos!

Crăciun

Precum Evei I-a promis
Dumnezeu azi ne-a trimis

însuşi, sfânt, pe Fiul Său.
El ne este Salvator,
Miel jert t, Mântuitor.
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Dar, pruncului Iisus

După semnul cel de sus
cum păstorii Te-au adus
  mieluşel cu blană albă,
Doamne, Îţi aduc şi eu
dulce su eţelul meu!

Talentul

Orice om, priveşte’atent
a primit câte-un talent.
El doar trebui’ să muncească
darul lui să şi’l găsească
şi apoi să şi’l sporească.
Doamne, mulţumesc şi eu
pentru’acest talentul meu!
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Cântec de leagăn
    pentru Gloria

Nani, draga mea fetiţă,
o să-ţi cumpăr o rochiţă
şi fundiţe multe, multe
şi pisici să te asculte.

O să-ţi cumpăr puişori,
şapte stele şi cinci nori,
o să-ţi dau o minge mare,
trei crenguţe şi o  oare.

Nani, nani!
Au, au, au!
Uite vine un Bau-Bau!
Şi-i e frică tare-tare,
haide fuga la culcare!

Acasă 

Mama scrie-un vers frumos,
Victoraş
se joacă jos
iară Elu, dragi copii,
s-a pierdut prin poezii!
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Cântec de leagăn
   pentru Julian

Nani, nani, Julian,
o să-ţi cumpăr un motan;
când bunica nu-i de faţă
poţi să-l tragi de o mustaţă.
De te-ajut’o Victoriţă
o să-l tragi şi de codiţă
şi cu Elu după uşă
poţi să-l tragi de urechiuşă.

Nani, nani, Julian,
dormi în braţe c’un motan.
Vai, săracu’, ce-l aşteaptă:
na un motănaş de vată!

Păsărica

Uite-o păsărică
mică
ciripind fără de frică.
Tot ca ea aş vrea şi eu
să-L măresc pe Dumnezeu!
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N-ai teamă

Biblia mereu ne’ndeamnă:
“Îndrăzneşte şi n-ai teamă!”

Pui de om, să ştii: mereu
te păzeşte Dumnezeu.

Nu uita: te’nchini pios
Domnului Iisus Hristos:
pătimind şi în suspine
ş’a dat viaţa pentru tine.

Maica Domnului, copile,
te’ocroteşte printre zile.

S nţii, cu puterea lor
o să-ţi vină’n ajutor.

Îngeraş mereu cu tine
te ajută tot spre bine.

Sfânta cruce’i semnul tău
împotriva celui rău.

Să  i bun, copilul meu
Să te-ajute Dumnezeu!
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Cântec de leagăn
   pentru Ursuleţ

Nani, nani, Ursuleţ,
o să-ţi cumpăr coşuleţ
să pui mure bune-bune
şi dulceaţă de alune.
Nani, nani, Ursuleţ,
 i atent la coşuleţ
 indcă vin copiii mei
să ţi-l fure din bordei.

Maica Domnului

Preacurată Maică bună
cu uibire ne adună
lângă Fiul ei Iisus
şi la Tatăl cel de sus.
Ea ne vine’n ajutor
că ni’e maică tuturor.
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Fecioara Maria

Maică bună, Maică Sfântă,
auzi îngerii cum cântă,
cum slăvesc şi preamăresc
prunc ceresc
în lut lumesc.

Dincolo de orice  re
învelită în iubire
omenirea se’n oară,
Maică Sfântă şi Fecioară.

Într-o zi
   pentru Matei

Într-o zi, un Puişor
a văzut un peştişor.
Peştişoru’i zice:
- Plici!
Hai cu mine’n apă-aici!

Puişorul e mirat
şi grozav de’ngrijorat.
Apoi strigă:
- Ajutor...!
Se îneacă’un peştişor!
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Pui gălbui

Sunt un pui
micuţ, gălbui
şi mă jălui orişicui:
- N’aţi văzut-o, voi, pe Mama?
Nu ştiu cum, nu îmi dau seama,
nu mai ştiu unde e Mama
şi sunt tare grijuliu...
...piu..piu..piu...

Îi grăieşte un arici:
 - Doamna Cloşcă e aici!
Iar un peştişor 
îi prezintă’un licurici
ce tot sare “aici! aici!”.

Ş’acum 
Cloşca
să vă spui
ş’a găsit micuţul pui
iară el, drăguţii mei...
s-a urcat pe creasta ei!
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Interviu cu o găină

- Cloşcă,
n-ai vrea să ne spui

- Cum nu,
cum, nu, a răspuns,
căci atâtea sunt de spus...

Da-s grăbită tare, tare!
Puişorii cer mâncare
şi avem de colindat
de’ntrebat 
şi de a at
iarbă dulce,
viermişori,
gâze mici ascunse-n  ori,
ş’apoi mergem la nisip
vrăbii cântă: “cip! cip! cip!”,
puişorii: “Piu! piu! piu!”
iară vântu’: “e târziu!”.
Înc’odată la mâncare!
Haide, fuga, la culcare!
Curtea este mare-mare,
drumul poţi să îl greşeşti
şi poţi să te rătăceşti
prin unelte şi maşini,
prin coteţul de găini
sau pe-aproape de-un căţel.
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...Strigă Puiul mititel:
- Piu! piu! piu!
şi ajutor,

- Nu, mămică,
e-o Pisică!

Pui prostuţ

Pui prostuţ şi nu prea mare
’i prima dată la plimbare
şi privind, mirat, la Soare:
- Uite, Mamă, ce ou mare!

Puiul

Bună ziua: piu! piu! piu!
Sunt un puişor zglobiu.
Pentru mine totu’i nou
c’am ieşit acum din ou.
Ce de lumeee! Îmi e frică!
Unde eşti, Mămică mică?
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Mama

Mamă, tu ce m-ai iubit
mult, întotdeauna,
uite: ziua s-a sfârşit
şi răsare Luna.
Nu te teme, Mamă, eu
o să fug prin stele
să-ţi aduc un curcubeu
şi raze mărgele
şi apoi să îţi sărut
mâna obosită:
- Te iubesc, Mămică, mult!

Mamei mele

Toate  orile din lume
Mamă, nu-s de-ajuns
pentru tine, ce pe lume,
Mamă, m-ai adus.
“Ce să-ţi dau
mă’ntreb cu teamă
când e viaţa grea.
Eu îţi dau un zâmbet,
Mamă,
  şi iubirea mea! 
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De ziua Mamei

Mamă, vreau să-ţi spun ceva:

te iubesc, Mămica mea,
multă sănătate!

Mamă

Mamă, azi de ziua ta

te iubesc, Măicuţa mea,
multă fericire!

Mămica

Sunt atât de obosită
şi atâta de grăbită:
să cos nasturi la rochiţe,
să le pieptăn pe fetiţe.

Cum, nu ştiţi că eu acuşi
sunt mămică de păpuşi?
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Florii

Eu sunt salcia frumoasă,

Ştii, în ziua de Florii
eu îi bucur pe copii!

Floarea de cais

Eu sunt  oarea de cais,
sunt frumoasă ca un vis
Şi vă spun: “Adevărat
azi, Hristos a înviat!”

Învierea

Ouă roşii când ciocnim,
ştiţi voi ce sărbătorim?
Biblia la toţi ne-a spus:
“Azi a înviat Iisus!”
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Săptămâna Mare

Mă fac lumii de folos,
cinstesc chipul lui Hristos.
Mă rog cu smerenie
şi mă duc la denie.

Vinerea Mare

Iartă, Doamne, c’am greşit,
azi Hristos s’a răstignit!

Oul colorat

Eu sunt oul colorat.
Ce frumos m’am îmbrăcat!
Vrei să facem o’ncercare?
Eu sunt oul cel mai tare!
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Oul de ciocolată

Sunt fricos, mărturisesc:
nu aş vrea să mă ciocnesc
cât e lumea lungă, lată.
Eu sunt ou... de ciocolată!

La Paşti

Copilaşii toţi ciocnesc
ouă roşii, colorate
şi glumind se veselesc
ba sunt sparte, ba nu’s sparte.

O fetiţă râde-n soare:
are oul cel mai tare!

(o întreab’un băieţel)
tot ciocneşti, ciocneşti cu el,
nu se sparge, zău, defel!

Şi fetiţa’i face’un semn:
- O găină... tot din lemn!
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Floarea de crin

Haină albă, minunată,
de la Dumnezeu mi-e dată.
Eu sunt  oarea cea de crin,
Ţie, Doamne, mă închin!

Rugă

Doamne Bun, te rog frumos,
uită-Te un pic în jos:
cu blândeţe:
frumuseţe,
cu privirea:
miluirea,
cu iubirea:
mântuirea.
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Grădinarul din balcon

În balcon am o grădină
plină, plină:
am ardei
şi pătlăgele
şi garoafe mititele
şi muşcate colorate

cam alintat
îngrijindu-le pe toate.

Astăzi, chiar, băiatu’ vine
fuga, fuga înspre mine
cu o greblă
ş’o lopată
şi o stropitoare lată
şi cu încă doi-trei fraţi
mititei şi alintaţi;
 - Hai, mamă, să semănăm
castraveţi muraţi!

Elu

- Vrei să mergi la şcoală, Elu?
- Vreau, răspunde băieţelu’
şi zâmbi, luptând cu teama:
- Vreau să merg... însă... cu mama!
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Elu plânge

Elu plânge, dragii mei,
dă apă la şoricei!
Şi vin care mai de care
cu căniţe, cu pahare,
să o ia
şi să o bea
să se spele pe nas, faţă,
pe codiţă şi mustaţă.
- Cum...? Ai terminat de plâns?
Şoriceii toţi s-au strâns,
doar un şoricuţ mai mic,
mai prostuţ şi mai peltic,
de-o găleată tot trăgând
vine’ncet şi şchiopătând:
- M-au trimis fraţii de-acasă
să duc apă pentru masă.
Dar... am adormit pe drum.
Ce m-oi face, eu, acum?
N’am luat apă nici un pic,
plângi oleacă, Elu mic!
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Ne iubeşte Dumnezeu

Elu plânge şi şopteşte:
- nimenea nu mă iubeşte!
Nu plânge, copilul meu:
te iubeşte Dumnezeu.

E-o iubire cum nu-i altă 
de curată şi înaltă.
El ţi-e Tată sus, în cer.
Mă închin la El şi’I cer
tot ce cred că îmi lipseşte.

Şi Iisus te mai iubeşte.
El a pătimit, ştii bine,
pentru mine,
pentru tine.
Când necazurile dor
tu
să-L chemi în ajutor.

Puiul mamii, să iei seamă:
tot în cer mai ai ş’o mamă,

curată,
în lumină îmbrăcată,
e o maică-atât de bună!

Hai, Eluţu, împreună,
în genunchi să ne’aplecăm
să’nvăţăm să ne rugăm.
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La şcoală

Băieţelu’ mami’i mare:
bun să’nveţe-o adunare.

Elu’mi s-a pitit în poală:
 - Mă obligi să merg la şcoală?
Printre gene saltă, Nil,
lacrimi mari, de crocodil...

Potrivindu-i un şiret
Mama a zâmbit şiret:
- Taci, Eluţu mamii, lasă,

Elu tace.
Da’ntr’o clipă
altă teamă se’n ripă:
- Sunt bărbat
sau mămăligă?
Nu-mi place când mă obligă.

- Eu la şcoală nu te duc!
Stai acasă singur, cuc!

Elu stă, se socoteşte:
acu’, şcoala’l ispiteşte!
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- Nu te duc
şi nu te duc!
Stai în casă singur, cuc!

...Astăzi mi-i căsuţa goală:
Elu... a fugit la şcoală!

La doctor
   pentru Victoraş
   când s-a lovit la picior

Tu ascultă-mă aici:
trei căţei şi cinci pisici
ba ş’un pui
al nu ştiu cui
şi o gărgăriţă, riţă 
(- Eşti atentă, Victoriţă?)
şi un iepuraş isteţ
au căzut de pe coteţ.

Deci, nu plânge, şi ascultă:
e la doctor lume multă
cu purcei
şi cu căţei
cu părinţii după ei,
ba şi fraţi,
ba şi surori
şi albinele din  ori;



71

zău, mă crede, nu te mint!
“Au...! Au...! Au...!”
Ce rău se simt!!!

Stai cuminte ş’o să vezi:
au luat trei ramuri verzi
ş’au făcut bandaj de foi:
ierburi vechi şi leacuri noi.

Cuţu ş’a lovit lăbuţa,
o mustaţă - Pisicuţa. 
Puii s-au lovit la cioc.
“Poc! Poc! Poc!”
şi “Toc! Toc! Toc!”
abia mişcă un măgar:
“A-a-hîîîîî... şi ce mai dar
să înghită doctorie!
Cine-l ştie?
Cine ştie...
... Iară bietul cărăbuş
s-a lovit la picioruş...

Te mai doare, Victoraş?
Stai ş’ascultă: la oraş
de te duci
să cumperi nuci
vezi o mică veveriţă
ce-i lovită la codiţă.
Iar micuţul gândăcel
(ăla negru, mititel)
a făcut... pipi pe el!
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La doctor, iară

- Iar la doctor, Victoraş?
(...Mai c’ar plânge’un iepuraş...)
Nu ţi-am spus să  i cuminte?
Parc’ai   un bob de linte,
neastâmpăr concentrat!
Ai văzut ce s’a’ntâmplat?

Hai, nu plânge, fată bună!
Eşti un sâmbure de’alună,
tu eşti ghinda mamii dragă!
Nenea Doctor o să dreagă
o mânuţă răsucită...

a căzut odată’n baltă
chiar când peştişorii saltă!
Vai de mine şi de mine,
s-au lovit cu toţii bine!

Ba erau şi trei broscuţe
cu căruţe
din trei frunze de ardei.
Mă a am şi eu cu ei...
A ieşit un tărăboi!!!
S-au mânjit toţi cu noroi,
nu s-au mai spălat pe faţă
până mâine dimineaţă!
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... De te uiţi, aşa, spre seară,
Luna încă e murdară!
Trei ţânţari mai pricopsiţi
ajutară la răniţi.
Au legat - ce zici, ghiceşti? - 
picioruşele... la peşti!
Iară Lunii, cum se cere,
i-au pus un bandaj... cu miere!
... Doar broscuţele, se ştie,
au fugit de doctorie!

Doare, Victoriţă? Gata?
Hai, că ne aşteaptă Tata
frăţiorii
şi Bunica
 
 mititica
 (...ssst!!!
 că
 doarme!!!)
 Pă-pu-şi-caaa!!!



74

Bunicuţa

Ştii ce am? Poţi să ghiceşti?
O bunică... din poveşti!

Ea, în cămăruţă ţine
pentru mine
o drăguţă
cutiuţă
cu alune
ş’alte multe lucruri bune,
iar când Postul Mare vine
are Maia şi smochine!

De bomboane, ce să spun?
Că mi-a dat de Moş Ajun
ş’am fugit după coteţ
să le’mpart c’un ursuleţ!

Şi mai ştiţi ce, Pui şcolari?
Are Maia ochelari!
Nu de sârmă, ca ai mei.
Nu mă credeţi, Şoricei?
Păi... uitaţi-vă pe geam!
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Dar sunt trist:
a mea bunică
n-are, n-are,
zău, pisică.
Măi bunică, ia pisică!
Dacă nu de-adevărată,
ia-ţi un motănaş de vată!

Alintatul

Prea obraznic băieţel
a căzut din scăunel
şi plângea: “văleu! văleu!”
... nu o   băiatul meu...?
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Dimineaţa

Chiar aşa, de dimineaţă
toţi copiii se răsfaţă.
Un bebică
de furnică
a furat pâinică mică
şi mănâncă tot-tot-tot,
ba, se linge şi pe bot!
Prichindel 
de greierel
hopa-hopa “cri!” şi el
doar-doar o fura ceva.
S’a’ncurcat în pijama
ş’acum cade rostogol
lângă raţe, în ocol.
Râd bobocii de răţuşcă:
 - Uite, cântă o găluşcă!

Eu, acuma, ce să zic?
Am şi eu băiatul mic.
- Măi Văcuţă,
 i drăguţă:
am acas’un băieţel
vrea şi el, lapte, niţel!

Vaca zice: “Muuuu...” şi “Muuuu...!”
“Uite lapte: acu’, acu’!” 
- Dar mai am şi o fetică,
mai dă-mi lapte, o târică!
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Pisi zice:
- Am pisoi!
- Vor şi ei lapte, ca voi!
- Şi mai vin vreo trei căţei
rotofei
şi sprintenei:
- Dă-ne lapte, dacă vrei
că ne este tare sete!
Şi’l vom bea pe îndelete...

Şi văcuţa “Muuuu...” şi “Muuuu...!”
“Hai la lapte: tu şi tu!”

Lângă ea, un viţeluş
ce’l aduse barz’acuş
jăluia cu’n greieruş:

- O să bea laptele tot
şi de foame nu mai pot!
Ăştea s-au pornit pe jaf.
Dă-le, mamă, lapte praf!

Rugă

Doamne, timpul ce mi-ai dat
să-l petrec mai cumpătat.
Să învăţ şi să muncesc,
Domnul Sfânt să îl slăvesc.
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La drum

Eu mereu când plec la drum
mă’nchin Domnului cel bun:
“Doamne’ajută!” şi-mi fac cruce
şi povara mi-e mai dulce.

Trist

Când eşti trist, copile mic,
roagă-te încă un pic.
Domnu-ţi vine’n ajutor
şi necazu’i mai uşor.

Dumnezeu e bun

Sunt prea mic
să’ncerc să spun
Dumnezeu cât e de bun.
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Bun

Doamne, ajută să’nţeleg
drumul bun mereu s’aleg.
Te mai rog, umil, acum,
dă-mi tăria să  u bun.

Dorinţă

Astăzi, când m’oi duce iar
să mă’nchin lângă altar
să îmi vină gânduri bune
dintr’o sfântă rugăciune.

Îngeraşul

Am plecat pe drumul greu
eu şi îngeraşul meu.

Nu mi-e teamă, că ştiu bine,
îngeraşul e cu mine

şi îmi vine’n ajutor
îngeraşul păzitor.



80

Rugăciunea de seară

Seara somnul când alină,
copilaşule, te’nchină
Domnului ce te-a creat
să te scape de păcat.

Roagă-L pe Iisus Hristos
să  i bun, să  i milos
şi s’asculţi de Dumnezeu
după sfânt exemplul său.

Roagă-te la Duhul Sfânt
pentru pace pe pământ,
pentru dragoste şi dar
să te-apropii de altar.

Roagă Maica Domnului
în tăcerea somnului
să păzească drumul tău
depărtându-l de cel rău.

Îngeraş cu aripi albe
depănându-ţi gânduri dalbe,
dormi, copile! Pân’la zi
Sfânta Cruce te-o păzi.
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Balada lui Lazăr

Marta şi Maria plâng,
lacrimi pe obraji se strâng.
- Lazăr bun şi Lazăr frate,
unde ai plecat departe?
Între morţi ai lunecat,
în mormânt te-au îngropat.

Dela drum în grab’adus
lăcrimează, blând, Iisus
şi se roagă Domnului
pentru viaţa omului.

- Doamne, eşti atât de bun,
rog, ajută-mă ş’acum!
Lazăr, din mormânt, departe,
’ntoarce-l, Doamne, dela moarte!

Lazăr din mormânt chemat
în picioare s-a sculat.
- Uite, Lazăr a’nviat,
Domnul  e lăudat!
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Tatăl 
  pentru Mihai, să nu  e
  supărat când copiii
  râd de el că nu are tată

Măi copile, niciodată
să nu spui că nu ai tată.
Tu, ascultă ce-ţi zic eu:
tatăl tău e Dumnezeu.
El nu pleacă,
nici nu moare,
nici nu merge la’nchisoare.
El te creşte şi te’nvaţă,
El

Deci, 
când cineva îţi spune:
“Eşti copil singur pe lume”
tu răspunde-i:
“Tatăl meu
este bunul Dumnezeu!”
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Cântec
  pentru un pui de pasăre
  care a căzut din copac

Pui micuţ,
mic puişor,
Domnu’ţi face cuibuşor.
Maica Domnului te-o lua,
îngerii te-or legăna,
zbori spre ceruri,
zbori uşor,
pui micuţ,
mic puişor.
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Balada fetiţei orfane

Colo, la orfelinat
ghemuită într-un pat
 ravă copilă plânge
pumnii lângă ochi îi strânge.
Zice’ncet, mai mult cu teamă:
“De ce n’am şi eu o mamă?”
Murmură îngândurată:
“De ce n’am şi eu un tată?”
Şi de-atât de multă frică
adormi sub păturică.

Adormi... Şi’n ceruri, sus,
îl visă pe Iisus - 
palme sângerânde’n cuie.
Biata fată, ce să spuie?
 - Doamne, dă-mi şi mie’un tată
şi o  mamă-adevărată!

Blând zâmbind acolo sus
trist o mângâie Iisus:
- Ştiu, copilă, că e greu.
Dar ai tată: Dumnezeu!

Îndrăzneşte şi n’ai teamă: 
tot în cer tu ai o mamă.
Vremea când era să mor
am dat lumii ajutor.
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Chin pe cruce... 
    Mă durea.
V-am dat vouă Maica mea.
Roagă-te mereu la ea
Maica Domnului ş-a ta.

Când eşti trist

Când eşti trist şi supărat
un necaz de te-a’ncercat,
uită-te în jurul tău:
“Doamne, scapă de mai rău!”

Rugă

Lacrimă a mării,
mângâierea zării,
Maică, ocroteşte,
lumea o păzeşte.
Dă-ne pacea somnului
Sfântă Maica Domnului!
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Maica Domnului

Copilaşule, ia seamă
să nu spui că nu ai mamă:
Maica Domnului, mereu,
lângă Bunul Dumnezeu,
sus, din cer, te ocroteşte.
Nici nu ştii cât te iubeşte!
- Maică, sunt copilul tău,
apără-mă de cel rău!

Spovedanie

Haideţi să ne spovedim,
su etul să’l curăţim!

Rugăciune

Doamne, noi îngenunchem
şi umili, azi, Te rugăm:
de duşmani să ne-ocroteşti,
de păcat să ne fereşti,
să ne ai în grija Ta
şi acum şi pururea.
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Rugă pentru 
Maica Domnului

Lacrimă a mării,
 ica ascultării,
Maica îndurării,
Maica îmbunării,
omenirea plânge
cu lacrimi de sânge.

Rugând pentru noi,
căzuţi în noroi,
cu duh şi cu apă
vino de ne scapă:
şarpele-l omoară,
Maică şi Fecioară!

Ghetsimani

Rugăciunea către Tată
nu se uită niciodată.

Fiul, coborât de sus,
e umil şi e supus.
Dela el învăţ şi eu
să-L ascult pe Dumnezeu.
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Biblia

Am găsit o carte bună
s-o citim, dar, împreună.
Dela dânsa învăţăm
Domnul Sfânt să-L ascultăm.

Viaţa mea

Doamne S nte, viaţa mea
azi o pun în mâna Ta.
Numai Tu ştii, pentru mine,
ce e rău şi ce e bine.
Mă iubeşti atât de mult!
Cu smerenie te-ascult.

Lămâiţa

Floare albă, lămâiţă, 

în lumina somnului
lângă Maica Domnului.
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Bujorelul

Bujorel
mititel,
îmi dai voie să-ţi fac rană
să te duc lângă icoană?

- Ia-mă, draga mea fetiţă,
du-mă lângă iconiţă
s-a u pacea somnului 
lângă Maica Domnului.

Rugă

Tu, măicuţa mea,
ca un fulg de nea,
pururea curată
şi nevinovată,
Fecioara Maria
Maica lui Mesia,
roagă-te mereu
pentru duhul meu.
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Îngerul Păzitor

Fiecare copilaş
a primit un îngeraş
să-l înveţe ce e bine,
de necazuri să-l aline.

Vezi, şi tu, bun copilaş,
să-l asculţi pe îngeraş,
să-L iubeşti pe Dumnezeu
cu tot su eţelul tău.

Rugăciune

Doamne, mângâierea Ta
blând balsam pe rana rea.
Liniştească frica mea
şi durerea să mi-o ia.

Doamne,  e voia Ta!

Rugă

Dă-ne, Doamne, ce ne dai
şi să ne vedem în rai!
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Mulţumesc lui Dumnezeu

Muţumescu-Ţi, Doamne,
că mi-ai dat viaţă,
m-ai adus pe lume -
zâmbet şi speranţă.

Mulţumescu-Ţi, Doamne,
că mi-ai dat lumină,
razele de soare
trupul mi-l alină.

Mulţumescu-Ţi, Doamne,
pentru Lună, stele,
pentru mare, râuri
şi oceane grele.

Mulţumescu-Ţi, Doamne,
pentru  ori şi  uturi,
pentru cerbi şi nuferi,
pentru greieri, vulturi.

Mulţumescu-Ţi, Doamne,
totu-i bun şi bine.
Mulţumescu-Ţi, Doamne,
că nu uiţi de mine.
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La mare
  pentru Marica

- Tiii!!! Ce soare!
Hai, Maricule, la mare!
Printre valuri şi nisip,
hai prin apă: clip! clip! clip!

- Uite-o scoică!
Parcă-i doică,
îşi tot leagănă hai-hui
scumpă haină-a cerului.

Şi melci mici!
Plici, plici, plici, plici!
Râde Elu şi şopteşte:
- Uite-un peşte!
- Uite-un rac!
Uite-un crocodil în frac!
- Fugi de-aici,
plici, plici, plici, plici!
Crocodili nu vin pe-aici!
- Pun nisip în cratiţă!
- Uite-o caracatiţă!
- Mi-a dus vântu’n cer o bluză!
- Uite, colo, o meduză!
- Vai, văleu şi ajutor,
m-a prins racu’ de picior!
- Nu e racu’, Iepuraş,
e mâna lu’ Victoraş!
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Şoricelul

Uite-l! Colo sub un scaun!
I se vede coada bine!
O să stau fără să miaun
şi de-l văd, cumva, că vine
(zice Pisi bucuroasă)
o să-l prind pe şoricel.
Şi surâde pofticioasă:
 - Ce friptură fac din el...!

Dar de-odată, o mişcare.
Pisi, botul şi l-a lins,
face-un salt, aleargă, sare,
iar aleargă... şi... l-a prins!

Dar un puşti îi râde-n faţă:
şoricelul... e din aţă.
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Nu, nu, nu!
   pentru Julian

Într-o zi, un “Nu” mai mare
a plecat la o plimbare,
şi mergând aşa, un pic, 
întâlni un “nu” mai mic.

- Bună ziua, nene Nu,
unde ai plecat acu’?
- Nu, nu, nu,
nu am plecat!
Mă plimbam niţel prin sat.

- Ai văzut ceva de soi?
- Nu, nu, nu,
vreo trei pisoi!
- Ai văzut ceva frumos?
- Nu, nu, nu,
un mâţ fricos!

- Nu îmi dai o prăjitură?
- Nu, nu, nu,  indcă ţi-o fură
băieţelul alintat,
alintat şi dezmierdat
care după cum ştii tu
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Gospodină

Fata tatii cea frumoasă
mi se vrea bucătăreasă.
Cu şorţ alb pe dinainte,
fata mamii cea cuminte
îmi tot toarnă
şi răstoarnă
dintr-o cană’n
altă cană,
şi tot face
şi desface
sărmăluţe
şi potroace.

Morcovi, pătrunjel, spanac
şi fasole, păstârnac - 
toţi ascultă de fetiţă.
Ba, veni ş’o gărgăriţă
şi o muscă’n ajutor.
Ce-i uşor?
Nu e uşor!
Şi ţânţarii?
Sunt absenţi.
Toţi lucrează foarte-atenţi.

Dar... îi râde-o murătură:
- Scoate-ţi degetul din gură!
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Stânjenelul

A crescut colo’n grădină
stânjenel, stânjenel,
blândă  oare fără vină,
stânjenel, stânjenel.

Şi se leagănă în vânt
stânjenel, stânjenel,
mângâiată de Cuvânt,
stânjenel, stânjenel.

Huţa

Cuţu’i huţa,
Pisi’i huţa,
Elu ş’a lovit mânuţa
ş’acum şade bandajat
şi grozav de bosum at!

- Nu mai plânge,  ăcăiaş,
i-a grăit un greieraş.
Eu, odată, m-am pârlit
la maşina de gătit
şi n-am plâns de loc, de loc!
şi’am cântat cu mai mult foc!
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Ghici!

Fată mică şi frumoasă
(nu e mică!!! am greşit!)
face treabă multă’n casă
(nu prea face! aţi ghicit!)

E curată şi cuminte
(nu-i cuminte! păcăliţi!)
nici nu bate, nici nu minte
(ba mai minte, aţi ghicit!)

Este ea fetiţa mea?
(nu, nu, nu! a mea e bună!).
E fetiţa altcuiva...
(e şi asta o minciună?)

Căţeluş fricos

Plouă, fulgeră şi tună.
Vezi: afară e furtună.
Cuţu-ntreabă:
- Nu e loc
pentru mine, lângă foc?
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La ferma cu numere

1 gândac
şi
1 gândac
stau pitiţi într-un rucsac.
2 pisoi trecând pe-aici
şi simţind ceva mişcând,
“şoricei!” ş’au spus în gând
ş’au sărit peste voinici.

“Ga, ga, ga!”
şi “Miau, miau, miau!”
“Câr, câr, câr!”
şi “Au, au, au!”
a ieşit un tărăboi...!

3 căţei, dinspre zăvoi,
pentru pace vin acum,
dar văzând pisici în drum:
“Ham, ham, ham!” 
şi “Miau, miau, miau!”
“Ga, ga, ga!” 
şi “Au, au, au!”

4 vulpi, şiretele
ce-au furat eretele
au pus ochii pe gânsac...
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5 căpriţe cu un sac
intră fuga’n tărăboi...
Au venit şi 6 oi!

... Se lovesc,
se ciondănesc,
se tot ceartă,
se-mbrâncesc...

7 muşte, ce îşi spun?
“Hai şi noi, cu un tăun!”

8 cocoşi
furioşi
se arată’n fuga mare.

9 raţe vin călare
şi, dacă te uiţi mai bine,
s-au ivit 10 albine!

“Vă-o-leu!”
şi “Câr, câr, câr!”
“Cot, cot, cot!”
şi “Mâr, mâr, mâr!”
“Miau, miau, miau!”
 şi “Ga, ga, ga!”
Zău, mă crede, draga mea, 
a ieşit o tevătură...!
N-ar mai   tăcut din gură
dacă Mama nu venea
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c-o nuia
şi cu’n băţ din ăla maaaare:
“Toată lumea,
   la culcare!”

Nani, nani, Dovlecel...

Nani, nani, Dovlecel,
creşti niţel mai măricel
că te iau acuş-acuş
să te dau la Purceluş.

Nani, nani, dormi uşor
frate bun cu’n carto or
şi cu roşii, cu ardei,
usturoi, mărar sau mei.

Nani, nani, Purceluş,
uite, vin acuş, acuş,
şi-ţi aduc un Dovlecel
să faci felinar din el.
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Pe şosea
   pentru Elu

Pe şosea
o macara
tot căra
“ba-ram-ba-ba!”

Un tractor
cu un motor
salutând pe’scavator
întrebă pe o maşină:
- Ce se vede?
- O combină!

Un buldozăr mititel
a sosit: “bum, bum” şi el.

Pe şenile s-au ivit
patru tancuri,
şi’n sfârşit
cinci maşini... pentru gătit!

Ba, mai vin secerători,
nişte roţi de pe la mori
şi vreo nouă, zece ciori.

...şi-au jucat
pân pe-nserat...
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Vezi?
de-aceea, am a at,
greierele-i ocupat
şi atât de transpirat!

Jocul numerelor

1, 2,
usturoi!
3, 4,
râde satu’!
5, 6,
păpuşele de mătase!
7, 8, 9, 10,
toţi copiii o să plece
astă seară la plimbare!
- Care-i
 cifra cea mai mare?
- 10!
- Dar mai mică?
- 1!
- Ştii
cum să numeri la copii?
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!
- Îmi e rece!
- Ştim!
- Nu cumva o să greşim?
Hai, mai bine, să fugim!
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Unu, doi...

“Unu, doi...”
Pisi’nvaţă’acum cu noi,
uite-o: sare printre foi!
Prin trifoi
joacă un bondar vioi.
În pom cânt’un piţigoi.
Ursu cântă din cimpoi.
Un căţel cu ghete noi
vine tumba înspre noi.

Haide, fuga, din zăvoi
c’o să  e vai de noi!

Eretele

Stai să vezi:
Eretele
vrea să-şi lege ghetele.
 - Care-i picioruşul drept?
A răspuns un pui deştept...
- Care-i picioruşul stâng?
A tăcut un pui nătândg...

Şi acum, Eretele,
o să-şi lege ghetele.
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Avion şi un creion

Uite colo-un avion
se juca cu un creion.
Avionul - vai de mine -
tot pe sus, pe sus se ţine.

Ba mai cade,
mai se’nalţă,
mai loveşte câte-o raţă,
mai ciocneşte câte-o uşă,
mai răpeşte o păpuşă...

Şi creionul?
E-he-hei!!!
Întâlni trei derbedei
ş’acum scrie despre ei.

Dar băiatul?
N-aţi a at?
Elu... s-a ascuns sub pat!
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La şcoală

Dimineaţa, cum se scoală,
puişorii merg la şcoală.
Ce învaţă? E-he-hei...
Ei
învaţă despre mei,
de mălai
şi de Pisică.

Zice-o bibilică
mică:
- Taci, te rog!
   ...că-mi este frică!!!

Meşterul

“Toc, toc, toc!”
şi “Poc, poc, poc!”
cu ciocanul tare bat,
Cuţu s-a ascuns sub pat,
Pisi a fugit de frică,

raţa moare de necaz.
Nu v-am spus că sunt viteaz?

- Tiii...! S-a dumirit Găina,
Elu-a reparat maşina!
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Va veni o barză’n zbor

Va veni o barză’n zbor
să-mi aducă-un frăţior
sau poate o surioară
să mă joc cu ea pe-afară.

- Barză, Barză,
îţi dau varză
dacă vrei să mă asculţi
să-mi dai frăţiori mai mulţi!
Îţi dau cozonac ş’o  oare
să-mi dai multe surioare
şi-ţi mai dau tot ce doreşti
dar te rog... să te grăbeşti!

Rugăciune pentru bunic

Blândul, Bunicuţul meu
să-l păzească Dumnezeu,
să îl ţină sănătos,
lung în zile şi voios.
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Patru purceluşi cuminţi

Patru purceluşi cuminţi
astăzi se spălau pe dinţi
cu pastă
şi periuţă
şi’n lăbuţă
c’o cănuţă.

îi întreabă fără frică:
- Cum pe dinţi voi vă spălaţi?
Dacă vreţi să mă’nvăţaţi
şi pe mine totul, totul,
eu vă’nvăţ... cum e înotul!

Pace

Pace cu părinţi la masă,
pace’n lume şi în casă,
dă-ne pace, Doamne Sfânt,
pace’n cer şi pe pământ!
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O furnică

O furnică
mititică
dar grozav de frumuşică,
transpira
şi asuda
să tot ducă în spinare
o fărâmă de mâncare.

- Ce munceşti atât de greu?
a-ntrebat-o  ul meu.
- De ce nu mănânci tu tot?
Pisi se lingea pe bot.
- Bunătăţuri 
cui îi duci?
o-ntrebară trei bursuci.

- Cum, nu ştiţi?
mustră furnica,
este ziua lu’ Mămica!
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În  copaie

Veselie în copaie!
Toată lumea face baie:
băieţelu’
şi o raţă,
lebăda
ş’o nătă eaţă
de căţel
ca vai de el,
o pisică 
ş’un gândac,
ba ş’o broască:
“oac, oac, oac!”
şi maşina, 
şi găina,
ş’un tractor
fără motor.

Mi se scaldă, toţi, de zor
şi cu spor.
“Ha, ha, ha!”
fac mare haz.

...Doar săpunul, cu necaz,
tot suspină obosit:
 - Am slăbit de-atât muncit!
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Hainele copiilor

Floricică de scaieţi
are mama doi băieţi.
Doi băieţi şi o fetiţă,
frunzuliţă
lămâiţă,
are fata o rochiţă
albă,
creaţă,
rochia  icii
ca rochiţa rândunicii!

Fiul mare - pui gingaş
când se duce la oraş
poartă câte-un costumaş
şi cravată - măi, măi, măi!
Hei, nu-l râdeţi, măi  ăcăi!

Iară cel mai mitititel

îi pun... câte-un scutecel!
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Şcoală

Faţa-şi spală
şi cu fală
fuge iute înspre şcoală
pentru prima oară’n viaţă
în această dimineaţă.

Iar bunica,
bătrânica,
se mândreşte cu fetica:
 - De azi, sigur, (i se pare)
nepoţica este mare!

Doar pisica,
Mieunica,
este tristă mititica
 indcă nu e pe aici
nici o şcoală de pisici!
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Fetiţa mea
   pentru Ella

E fetiţa jucăuşă:
se ascunde după uşă
să n-o văd când vin acasă
cum îmi pune  ori pe masă.

E fetiţa gospodină:
toată ziua prin grădină
ea păzeşte puii mici
de căţei şi de pisici.

E fetiţa mea zglobie:
vrea să a e şi să ştie
cât de mare e pământu’
şi de unde vine vântu’.

E fetiţa tare bună
şi când iese calda Lună 
vom porni la drum spre stele
să se joace şi cu ele.
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Pompierii

Am văzut trecând mai ieri
un şirag de pompieri:
Elu mic era în frunte
cu-n căţel
ş’o pisică după el
(... ş’o balenă
ş’un purcel
ş’un rechin mai mititel
toţi din ciocolată
lată...)

Elu zice: “Este foc!”
Iar Căţelu: “Staţi pe loc,
o să latru!”
“O să zgârii!” zice Pisi, jucăuşă
şi se-ascunde după uşă.

Elu conducea maşina.
“Cââârrr!!! cotcodăci Găina,
ce mă sperii tu acum?”
şi-i făcu un ou în drum.

Maşinuţa face: “Tuuu!!!”,
iar o vacă “Muuu!!!”
şi “Muuu!!!
Hai mai bine să-ţi dau lapte!”
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Elu zice: “Nu pot, şapte
scări am pregătit
să sting focu’, şi-s grăbit!
Am aicea un furtun,
pompierii mi-i adun:
hai, Pisică,
hai, Căţel,
Hai, Balenă!”
“După elll!”
strigă gâştele în cor;
“Ga, ga, ga...!”
şi fug
şi zbor’
să îl prindă pe viteaz.

Pisi lenevea’n pervaz
iar Căţelu sforăia.

...Dacă Mama
nu-l vedea
vai de pantaloni era!

Necazuri

Lume, lume!
Să vă spui:
Elu are un cucui
drept în vârful capului!
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Bal mascat

După cum v-am anunţat
am făcut un bal mascat.

Vulpea
s-a’mbrăcat în raţă;
o găină şugubeaţă
s-a mascat în crocodil
povestind, la toţi, de Nil.

Iepurilă, cel fricos,
ş’a legat de bot un os
şi tot latră ca Grivei.
Gândăceii, vrei nu vrei,
vor să pară elefanţi!
Pelicanii, înbufnaţi
vin să spună că-s... pisici!

Ce mai haz a fost pe-aici...!

Ba, veni ş’un ursuleţ
nătă eţ
deghizat în şoricel.
Ce râdea curca de el...!

Ştiţi cum Elu a ghicit
cine este  ecare?
... După cum ş’au luat mâncare!
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Prudent

Elu întreabă prudent:
- Ce e, Mamă, “accident”?
- Când o pisicuţă’n fugă
trece strada, negândind,
căţeluşii pot s-o prindă!
Şi... lătrând, schelălăind
pot să-i muşte coada, botul,
o lăbuţă! Sau chiar totul
absolut să-i meargă prost!
Ş’o s-o pună apoi la post:
n-o să-i dea nici brânză, lapte
şi nici ouă şi nici coapte
plăcintuţe la cuptor...

Ş’o s-o râdă’un puişor
 indcă nu poate să-l prindă.

Şoricei jucând sub grindă
o să-i cânte’n gura mare:
- Hai la mâţă de vânzare!
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Eclipsa soarelui

Elu strigă orişicui:
- E eclipsa soarelui!
Dar
de cărţi ducând ei lipsă,
puii nu ştiu ce-i eclipsă!

însă puii... mălai cer!

O pisică mai isteaţă
ce se năzări de faţă
vede cerul - ca o pânză - 
şi gândind că-i rost de brânză
nu ştiu cum, târâş, grăpiş,
se sui pe-acoperiş.

Azorică cel voios
bănuind că-i rost de-un os
şi  ind căţel isteţ
mi se suie... pe coteţ!

Dar... “ceva” se’ntâmplă sus:

iară umbra creşte... creşte...
Elu
tace ca un peşte
iar Pisicu speriat
drept sub pat mi s-a băgat.
Păsările
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prind să strige,
a se zbate,
a se’mpinge.
... Iar micuţul “astronom”
nu ştiu cum... căzu din pom!

Are mama

Foicică foi trifoi
are mama doi pisoi:
Victoraş şi cu Eluţu
şi mai vine şi un Cuţu.
Zice tar-un pisoiaş:
- Cuţu, du-te înspre Iaşi!
- Ia, mă duc, acuşi, acuşi.
- Du-te, Cuţu, înspre Huşi!
- Daţi-mi niţeluş năut!
- Cuţu, du-te înspre Prut!
Să’nveţi scrisu’, să’nveţi slova,
Cuţu, du-te în Moldova!
Du-te, nu e prea departe!

...Cuţu răsfoia o carte
şi scânci urmându-i cursu’
- nu mă duc... că vine... URSSU!
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Sandra şi Dănuţ

O să cumpăr un căluţ
pentru Sandra şi Dănuţ.

(Sandra e fetiţă mare,
îi mai place ei călare?)

Dar Dănuţ 
e mai micuţ.
O să urce pe căluţ
ş’o să fugă... e-he-hei!
după casa lui Grivei
printre roşii
şi ardei
după mei
cu şoricei
printre lei
 (u-u-uuu!)
ş’o să bată şapte zmei!
(Mor de frică!
Ce viteaz!!!)
Un balaur
  de necaz,
cu dulceaţă pe obraz
a fugit şi s-a tot dus...
Soarele 
  e la apus
şi Dănuţ a obosit...
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Este vremea de dormit?
- Sandra, spune-mi o poveste...
- ... Un voinic cum nu mai este
e Dănuţ cel mititel...
Nani,  nani,
   băieţel,  
frumuşel...

Primăvara

Se ascunde prin livadă
să audă şi să vadă
fata mamii, sprinteioară,
cum soseşte primăvara.

Şi întreabă încruntată:
- Cine ştie cum arată
Primăvara? Cine ştie?
Arătaţi-mi-o şi mie!

Dar priviţi-o! Deodată
se opreşte fermecată:
 - Primăvară! Ce frumoasă!
Haide, vii la mine-acasă?

Ştiţi, micuţa mea fetiţă
a găsit... o gărgăriţă!
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Printre cuburi

Printre cuburi mici, frumoase
Elu construieşte case.
Cubul roşu e o uşă,
cel albastru stă pe tuşă,
cubul galben - peste el
iar cel verde, frumuşel,
mi-l aşează tocmai sus.

Şi-a mai pus...

Şi încă-a pus...

Cine-i mai grozav ca el?
Are gata un castel!

Dar
în fugă
o fetiţă
veveriţă-gărgăriţă
joacă, râde şi dărâmă
şi sfărâmă
şi sfărâmă...

Unu’ ţipă,
altu’ ţipă,
Mama vine într-o clipă
“vai!” şi “vai!”
“ce dai?”, “tu dai!”
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mai “cioc - poc!”
şi mai “poc - poc!”
plâng doi fraţi
zgâriaţi
şi pe faţă
şi pe nas
să tot moară de necaz.

Râde Cuţu înţelept:
- Vai de bietul arhitect!

Fata mea

Fata mea de prin balade
coada la creioane roade.
O pândeşte-un motănel:
 - N-o  , oare, şoricel?

Fata plânge

Plânge fata: “a-a-aaaa!!!
A bătut-o cineva?
N-a bătut-o nimenea!
Se alintă fata mea...
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Cântec pentru Bebi

Am un Bebi - “oa, oa, oa...!”
nu ştie să zică “a”.
Dă din mâini ca aripioare
parc’ar învăţa să zboare.

Vietatea asta mică
parcă-i pui de rândunică.
Parcă e un pui de nor,
n-are nici un dinţişor.

Parcă e un pui de vânt,
vrea să-i cânt
şi tot să-i cânt.

Puiul mamii, gî-lî-gîîî
a’nvăţat să zică “gîîîîî...”

Bebi

Am un Bebi mic, mic, mic,
nu vorbeşte chiar nimic.
Când i-e foame, sora mea
plânge tare: “oa, oa, oa...!”
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Alt cântec pentru Bebi

Puiul mamii, pui de caş,
parcă e un butoiaş.

Soră bună cu trei raţe,
vrea să-mi stea numai în braţe.

Parcă-i pui de murătură:

- Puiul meu de rândunică,
ţi-a rămas copaia mică!

Betty

Betty, fata mea micuţă,
parcă e o mărgeluţă.

Parcă e o  oricică:
fata mamii, mititică,
vrea să prindă - un  uturel
( uturel 
  sau băieţel?)

“Băieţel!”
  surâde ea,
fata mamii de mărgea...
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Băieţelul desenează

Ursu’nvaţă-o poezie,
Elu cu creioane scrie,
colorează,
desenează
şi se joacă cu o rază.

Însă... scârţâi o uşă:
doi căţei şi o mătuşă
prind să râdă ca băieţii:
Elu-a desenat... pereţii!

- Mă Eluţu’
zice-un cuţu’,
uite casa cum e-acuş!
Te va râde-un greieruş,
iar cel purceluş hai-hui,
v-a gândi... că-i casa lui!
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Băiatu se desenează

Frunzuliţă foi de varză
Elu mic se desenează:
pe-a sa faţă
o mustaţă.
Linii multe, colorate
pe mânuţe şi pe coate,
pe genunchi,
pe picioruşe
şi se-ascunde după uşe.

O pisică
mititică
“miau!” se-avântă fără frică
spre lăpticul alb, să-l bea.

Elu strigă: “Stai aşa!”

... S-a mirat un mâţ prostuţ:
- Tiii!
Ce mare şoricuţ!



127

Cântec de adormit păpuşa

Nani, Păpuşică, nani,
m-am ascuns în patul mamii,
să îţi cânt, să te adorm,
ştii... şi mie-mi este somn.

Nani, nani, Păpuşică,
sunt şi eu fetică mică
şi te legăn, te sărut - 
ohhh! Îmi este somn mai mult...

Păpuşică, nani, nani,
am luat perniţa mamii.
Pune capu’, ’nchide ochii...
Păpuşică, ce de rochii..!
Flori, bomboane, jucării..!
Hai cu mine-n vise, vii?

Domnului să mulţumeşti

Fiule, să-ţi aminteşti
Domnului să mulţumeşti:
de necaz de te-a scăpat,
boala de ţi-a vindecat,
de-ai venit cu bine’acasă,
de te-ai aşezat la masă,
Domnului să-I mulţumeşti
pentru ziua ce-o trăieşti!
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Ghicitori

Cine-i dulce
şi frumoasă
şi o pup
când vin acasă?
   (fetiţa mea)

Cine-i mic
neastâmpărat
şi îl pup
când s-a culcat?
   (băiatul meu)

Cine-i mic 
şi e cuminte
şi îi iese
primul dinte?
   (bebeluşul meu)

Ce e dulce
şi îmi place
şi de ziua mea 
Mama face?
   (tortul)
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Drept în frunte mi-a crescut
după ce-am căzut!
   (cucuiul) 

Polen dulce
’n stup aduce
şi munceşte fără preget.
Dar, vai!
Ieri m-a înţepat
la un deget!
   (albina)

Pisicuţa

Miau, miau, miau,
eu sunt Pisica
nu mi-e frică de nimica,
nici măcar de şoricel!

Pâhhh! Se-arată un căţel
şi în fuga lui năroadă
auuu!
M-a apucat de coadă!
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Mincinosul

Iepuraşul cu cadou
mi-a adus aseară-un ou
şi dintr-însul, eleganţi
ai ieşit... trei elefanţi!
  ...Maaare mincunăăă!

Broscuţa

Sunt Broscuţă, oac, oac, oac!
şi regină într-un lac.
Nu credeţi că-i adevăr?
Ia uitaţi-vă cum săr!

Răţuşca

Sunt Răţuşca, mac, mac, mac!
Ştiu sarmalele să fac
şi mai ştiu să fac un ou!
Nu vreţi să vi-l dau cadou?
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Lebăda

Eu sunt Lebăda, curată,
intru-n apă toată, toată
şi mă spăl, şi mă clătesc
şi de albă, strălucesc!

Dacă vrei să-ţi  e bine
spală-te mereu ca mine.
Chiar şi tu, măi prichindel,
spală-ţi botul frumuşel!

Albina

Bâz, bâz, bâz, sunt o albină.
Cu  ori, lumea, este plină. 
Pentru tot polenul meu
mulţumesc lui Dumnezeu!

Găina

Cot, cot, cot
şi cot, cot, cot!
Să vă spun la toţi ce pot?
Să vă spun sau aţi a at?
Eu fac oul... colorat!
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Barza

Eu sunt Barza cea frumoasă
şi am cuibul sus pe casă.
Cine vrea? La toţi, acuş,
vă dau câte-un bebeluş!

Greieraşul

Bună ziua, dragi copii!
Eu sunt greieraş, cri, cri!

ştiu să cânt din mandolină:
 “Cri, cri, cli!”
Am greşit? Nu e nimic:
sunt un greieraş... mai mic...

Rechinul

- Seara bună! mă închin,
eu sunt Domnul Rău Rechin,
nu vi-e frică chiar de loc?
Vă mănânc pe toţi, pe loc!

Nu mai râde, şmecherie,
ei, şi ce-i de-s jucărie?
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Iepuraşul

- Bună seara, copilaş!
Cum mă cheamă? Iepuraş!
Ce doresc?
Cum să vă spun?
Aş mânca un morcov bun!
Dar... ce mişcă sub covor?
Vai, mi-e frică... Ajutor!!!

Măscăriciul

Lume, lume!!! Hai aici!
Eu sunt Domnul Măscărici!
Am picat, acum, din nori.
Fac trei tumbe. Spectatori!!!
Uite: vine, vine, vine!
Cine vine? Uite-aici!
Am venit eu, Măscărici!
Aşteptaţi pe-altcineva?
Nu e nimeni! Ha, ha, ha!
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Culoarea

Eu sunt o culoare
vin din lumea mare
unde-am desenat de zor
şi de somn acuma mor.

Elefantul

Eu sunt elefant voinic
nu mi-e frică de nimic.

Am o trompă mare-mare,
dacă nu îmi daţi mâncare

Robotul

Ti, ti, tiii! Sunt un Robot
ştiu bomboanele să scot
din cutie! Îngheţată
să mănânc. Şi ciocolată.

Cum aţi spus? Nu ştiu nimica?
Sunt robotu’ lu’ Mămica!
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Cozonacul

Eu sunt dulce cozonac
cu sta de şi cu mac.
Frate bun c-o prăjitură,
tocmai bun de pus în gură!

Mielul

Eu sunt mielul
meee! meee! meee!
Ştiţi voi, colo sus, ce e?
Tata Doamne-I sus în cer
şi necazurile pier.
Te rog, Doamne, că Tu poţi
apără-ne pe noi toţi!

Bucătarul

Eu sunt harnic bucătar,
chiar acuma, la grătar
am făcut un cârnat maaare!
Hai, deschideţi gura mare
să vă dau la  ecare!
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Floricica
   mie!

În grădină mititică
a’n orit o  oricică.
N-a plantat-o nimenea,
a crescut aşa şi ea!

Se înalţă către soare
puişor plăpând de  oare,
nici nu cere,
nici nu-ntreabă,
doar îşi vede’ncet de treabă,
nici nu plânge,
nici suspină, 
doar hrăneşte o albină
şi când orele se scutur’
odihneşte câte-un  utur’.

Domnului petale’nchină
modelând în miez lumină
şi’n sămânţă, apă vie,
 oare mică,
   albăstrie...
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Rugă pentru copiii străzii

Plânge su etul de milă:
uite-n drum copii cerşind.
Vântu-i bate hăulind.
Frig. Zăpadă viscolind
îi loveşte fără milă.

Prunci sărmani, singuri pe lume
nimeni grija nu le-o poartă,
tremură din poartă’n poartă
fără haină, fără nume,
pentr-un colţ amar de pâine.

Doamne, fă iar o minune
strânge-i lângă ieslea sfântă
lângă îngerii ce cântă
Pruncului înţelepciune.
Cu păstorii şi cu magii
lasă-i lângă Pruncul Sfânt,
încălzească-se’n Cuvânt
căci aduc prinos desagii

încărcaţi cu umilinţă
cu durere şi iubire.
Sfărâmaţi în astă  re
în neştire şi uimire
 ămânzesc pentru credinţă.
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Doamne, dă-le ce li-i da:
pâine sfântă şi căldură,
fă-le haină pe măsură
ş’apoi,  e voia Ta!
Mila-Ţi iarăşi să o vadă,
lasă-i unde-i alb şi bine:
Ia-i, Iisuse, lângă Tine,
Strânge-i, Doamne, de pe stradă!
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Balada copiilor pierduţi

Plâng bătrânii, plâng de mila
copilaşilor fugiţi
sau furaţi sau amăgiţi,
duşi de-acasă, duşi cu sila,
înecaţi în soartă spartă 
de familii să-i despartă
şi de Lege, de Credinţă,
bălăcind în umilinţă,
în uitare, neştiinţă.

Lacrimi grele maică poartă
întrebând din poartă’n poartă
copilaşu’i de-aţi văzut
copilaş de-aţi cunoscut.

Uite unde stângu e
pruncii cum se tânguie
şi auzi înspre amiază
îngeri palizi cum oftează
că s-a murdărit o rază.

Lasă, maică, nu mai plânge;
Domnu’ îngerii i-o strânge
ş-o trimite iarăşi semn
veste sfântă’n Betleem:
- Hai, veniţi, că s-a născut
Sfânt Cuvânt fără’nceput!
Hai, veniţi, că este loc
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pentru cei fără noroc!
Hai, veniţi, cu mic, cu mare!
Fiul vă va da mâncare
trupu-I sfânt şi sânge sfânt
jertfă curăţind Pământ!

...Taci, măicuţă: Domnul ştie.
Mâine seară, la chindie
Copilaşii o să’nvie...

Rugă

Doamne, ajută-ne pe toţi
şi pe vii şi pe cei morţi.
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