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Fulg de nea

Fulg de nea, fulg de nea,
Când te prind în palma mea
O minune se petrece:
Te topești, nu mai ești rece!

Cu năsucul roșu tot
Azorel te-a prins în bot
Și se scutură haios...
Fulg pufos, fulg pufos!

Pe covor de catifea,
Mi te-a prins în blana sa
Pisicuța cea fâșneață...
Fulg de ceață, fulg de ceață!

Ai căzut din cer ușor,
Te-a adus un norișor,
Ai umplut ograda toată...
Fulg de vată, fulg de vată!
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Dorința de Crăciun

Când în seara de ajun
Îl aștepți pe Moș Crăciun,
Ce-ți dorești copile drag
Să îți lase lângă brad?

Iar pentru părinții mei 
Moșule, te rog, de vrei,
Să pui în sacul din spate 
Multă, multă sănătate!    
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Îmi doresc o jucărie 
Să-mi aducă bucurie,
Ursuleț de catifea,
Turtă dulce, acadea...



Brăduțul 

Mama mea, lângă pătuț,
A așezat un brăduț.
În crenguțele cu ace 
Un miracol mama face!
Pune globuri colorate,
Bomboane și ciocolate,
Clopoței și fulgi de nea, 
Fundițe de catifea, 
Lumânări mai mari, mai mici, 
Beteală cu licurici…
Cățelușul cel pufos 
Se uită mirat de jos.
Ce te uiți cățel cuminte?
Oare ce îți vine-n minte?
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Sania 

Scândurică fină, fină,
Cu podeț și cu patină,
Stă și-așteaptă cu răbdare
Primul fulg, prima ninsoare.
Cumințică și tăcută
De bunicul e făcută,
Iar bunica îi va da 
Cu un strat nou de vopsea.
Ursulețul cel plușat
Lângă ea stă agățat,
Vrea și el la derdeluș
Nu-i e frig, căci e de pluș!
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Bucuria iernii

Pe la geamuri se agață
Fină dantelă de gheață.
Îmbrăcată-n haină albă
A sosit vestita iarnă.
Și aruncă după ea 
Covor alb de catifea,
Peste dealuri și câmpii
Hai la săniuș, copii!
Apoi faceți în ogradă
Un micuț om de zăpadă
Cu ochi negri de cărbune
Și cu nasturi din alune.
Pe cap are un ibric
Iar nasu-i un morcov mic,
La gât un fular de lână,
Mătură în loc de mână.
Fericit stă, nemișcat, 
De copii înconjurat.


