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Dragi copii,

vă invit, prin versurile

meşteşugite ale  autoa-

rei Elena Bolânu, să in-

traţi în lumea magică a

jucăriilor de grădiniţă,

a universului de acasă

şi, împreună cu priete-

nii, să aflaţi totul despre

mirajul anotimpurilor în

lumea necuvântătoarelor.

O veţi cunoaşte pe fetiţa cu rochiţă  de serbare ce

dă mămicii şi doamnei educatoare flori din grădiniţa

ei, veţi învăţa cum să vă purtaţi frumos şi – mai ales –

veţi şti toate regulile de igienă, de sănătate.

Ilustraţiile  vă vor conduce către poeziile îndrăgite.

Cu adevărat magice sunt filele despre  primăvara

voioasă, toamna darnică, iarna poznaşă şi vara alin-

tată . Veţi deprinde să iubiţi soarele şi vântul, florile

şi copacii, omul de zăpadă şi bradul împodobit din

versurile sprinţare scrise pentru voi cu dragoste.

Recitaţi-le la serbările  şco-

lare sau cu ocazia unor eveni-

mente în viaţa voastră atât de

frumoasă....

Hai la joacă, dragi copii,

Şi să spunem poezii!

Dr. Crina Decusară Bocşan

membru al Uniunii Scriitorilor 

(Preşedinta Asociaţiei

UNESCO IULIA HAŞDEU)



Ala, bala, portocala
Am plecat din zori cu mama,
Cu ghiozdan, la grădiniţă,
Să mă fac o doctoriţă.
Pe copii să-i ocrotesc,
Pe bătrâni să-i îngrijesc.

Ce faci Mirciulică?
Modelez o pisică.
Şi pentru că-i drăguţă,
Primesc şi o biluţă!
Tu, Iulia, ce faci?
Pictez pe foaie maci.
Şi doamnei am să-i dăruiesc
Pentru că o iubesc!

a grădiniţă
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Am trei anişori,
Pe cap cănăfiori.
Merg la grădiniţă
Cu o garofiţă,
Doamnei s-o dăruiesc,
Pentru c-o iubesc!

Cine eşti tu, măi, copile?
Îl întreabă  orişicine.
Ştii să te prezinţi frumos,
Şi atent, şi respectuos?
Eu sunt Mihnea cel isteţ,
Gene lungi şi părul creţ.
Bălăior şi mătăsos,
Mama-mi spune că-s frumos!
Şi mai am şi-o surioară,
O strig, Sara, până-n seară.
Părinţii ne îngrijesc,
Bunicii ne ocrotesc.
Sfaturi bune eu primesc,
De rele să mă păzesc.
Împreună  ne e bine,
Cum doresc la orişicine!

tiu să mă prezint!

etiţa-garofiţa

5



De ziua ta, mămică,
Deşi sunt mititică,
Primeşte un dar mic,
Adică, un pupic!

Mamă, te iubesc,
Munca-ţi preţuiesc.
Grijulie eşti cu mine
Ca mereu să-mi fie bine.
Eu ajut mereu în casă,
Şterg şi praful de pe masă,
Jucăriile le-adun,
Lucruşoarele le pun,
Cu grijă îndoite,
La locuri potrivite.

amă, te iubesc!

e ziua ta
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Azi, de ziua ta,
Îţi aduc o stea.
De mine făcută,
Cu dragoste multă!

Oana, mă strigă mama,
Fata mea, mă strigă tata,
Şi bunica – nepoţică,
Şi mătuşa – măi fetiţă.
Cum mi-ar zice, nu contează,
Mă iubesc şi mă veghează.
Nu duc lipsă de nimic,
De când am şi un pisic.
Şi pe el îl ocrotesc,
De-i bolnav, îl îngrijesc
Şi părinţii şi bunica,
Să-şi ajute nepoţica.

amilia mea

teluţă  pentru mama



Cu nasul miros o floare,
Ochii-mi spun despre culoare,
Urechile – ce sunet are.
Rece, cald, eu simt la deget,
Cu niciunul, eu nu preget.   

De cum intru-mi râde faţa,
Şi spun „bună dimineaţa!”  
De vreau ursuleţ pufos,
Iute spun „te rog frumos!”
Şi de-l am, sunt bucuros,
Şi spun „mulţumesc frumos!”
Când  îmi iau „la revedere!”
Salut cu multă  plăcere.  

espre mine

unt politicos 
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Plouă, bate vântul.
Au cuprins pământul.
Hotărât mă  pregătesc,

La drum, fuga să pornesc.
Iute-mi pun galoşii,

Galoşii, lucioşii.
Şi-mi deschid umbrela,
Să nu-mi ud flanela.
Sunt hărnicuţ ca un pitic

Şi vedeţi cât sunt de mic!

Imediat ce mă trezesc
Gândurile-mi rânduiesc.
Fug la baie de îndată,
Mă spăl pe ochi, pe faţă.
În urechi şi pe mânuţe,
Mă uit şi la unghiuţe.
Dinţii, iute, vor şi ei
Îngrijiţi, că-s mărunţei.
Ca să fie mai lucioşi
Şi să crească  sănătoşi.
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