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Dragi părinţi şi cadre didactice,

Această antologie literară a fost concepută 
special pentru cei mai mici cititori, aflaţi la 
începutul de drum al bibliografiei şcolare. 

Acest titlu este redactat cu litere mari 
şi ilustraţii frumoase, 

spre a le uşura copiilor lectura. 
De asemenea, cei mici pot colora ilustraţiile 

pentru a înţelege mai bine 
mesajul acestor lucrări.

Textele au fost selecţionate pentru a avea un 
impact emoţional pozitiv asupra copiilor.



DEMOSTENE BOTEZ

a

Miaunica

Miaunica e o pisică 
Mică, mică, mititică, 
Cu mustăţile de nea 
Şi botic de catifea. 

Păru-i negru mătăsos, 
Subţirel, dar e frumos.
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Haideţi să colorăm !



În picioare e-ncălţată
Cu ghetuţe moi de vată.

Astea-s ghete? Sau pernuţe?
Stă cu cele cinci gheruţe
Şi cum vede-un şoricel

Tipa, tipa, după el. 
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ELENA FARAGO

a

Puişorul moţat

Puii mamii, pui, pui, pui,
Are cloşca şapte pui:

Cinci pestriţi, unul bălţat,
Numai unul e moţat
Şi curat şi încălţat.

- Spune-mi, puiule, şi mie
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Haideţi să colorăm !



De ce-ţi face numai ţie
Mama ta, ciorapi şi ghete,
Şi îţi leagă moţ în plete?

Oare frăţiorii tăi,
Sunt aşa de proşti şi răi,
Sau că poate mama ta
O fi leneşă, ori rea?

Spune puiul: - Mama mea
Nu-i nici leneşă, nici rea,

Dar e tristă, vai de ea,
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Căci îi fac ruşine multă
Fraţii mei şi n-o ascultă;

Că de-i cheamă, fug pe-afară,
Şi de-i prinde, plâng şi zbiară,

Şi de-aceea-s nespălaţi,
Şi desculţi şi nemoţaţi.

Dar eu stau cu mama mea
Şi mi-e drag s-ascult de ea

Şi de-aceea sunt moţat,
Că-s cuminte şi curat. 
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Haideţi să colorăm !



GEORGE TOPÎRCEANU

a

Câţi ca voi

Sus, pe gardul dinspre vie,
O găină cenuşie

Şi-un cocoş împintenat
S-au suit şi stau la sfat:
-Ia te uită, mă rog ţie,

Cât de sus ne-am înălţat!
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Şi deodată, cu glas mare,
Începură amândoi

Să cotcodăcească-n soare:
-Nimeni nu mai e ca noi!
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Haideţi să colorăm !



Dar de sus, din corcoduş,
Pitulându-se-ntre foi,

Mititel şi jucăuş,
Le-a răspuns un piţigoi:

-Câţi ca voi?!
Câţi ca voi?!...
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OTILIA CAZIMIR

a

De pe-o „bună dimineaţă”

De pe-o „bună dimineaţă”
Cu tulpină de cârcel,
A sărit un gândăcel
Cu mustăţile de aţă.

Alţi gândaci, mărunţi şi roşii,
Care-şi poartă fiecare
Ochelarii pe spinare,

Dorm la soare, somnoroşii!
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Haideţi să colorăm !



Iar pe-un fir de păpădie,
Ce se-nalţă, drept, din iarbă,
Suie-un cărăbuş cu barbă,

În hăinuţă aurie.

Suie, mândru şi grăbit,
Să vestească-n lumea mare:

- Preacinstită adunare,
Primăvara a sosit!
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OTILIA CAZIMIR

a

Puişorul cafeniu

A ieşit din ou, la soare,
Cel din urmă puişor.

Se usucă pe-aripioare
Şi-o porneşte binişor.
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Haideţi să colorăm !



Stă găina la-ndoială,
Că din şapte puişori,

Şase-s galbeni-gălbiori,
Ghemotoace de beteală.
Numai cel de la sfârşit

A ieşit mai ponosit!
Şi se-ntreabă speriată:

Nu cumva-i de ciocolată?... 
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MIHAI EMINESCU

a

Somnoroase păsărele

Somnoroase păsărele
Pe la cuiburi se adună,
Se ascund în rămurele -

Noapte bună!

Doar izvoarele suspină,
Pe când codrul negru tace;
Dorm şi florile-n grădină -

Dormi în pace!
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Trece lebăda pe ape
Între trestii să se culce -
Fie-ţi îngerii aproape,

Somnul dulce!
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