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Otilia Cazimir, pe numele adevãrat Alexandra Gavrilescu
(pseudonim ales de Mihail Sadoveanu), s-a nãscut la 12 februarie 1894
în Cotu Vameº, judeþul Neamþ. Cursurile primare, cele liceale, dar ºi
cele universitare, la Fa cultatea de Litere ºi Filosofie, le face la Iaºi. A
debutat în 1912 în revista Viaþa româneascã. Poetã, prozatoare ºi publi -
cistã, s-a fãcut cunoscutã mai ales prin poeziile destinate copiilor, pe
care îi iubea foarte mult. „Gingãºia copiilor m-a cucerit dintotdeauna.
M-am apropiat de ei vãzând, scriindu-le poezii vesele cu o nuanþã
uºoarã de ironie... Am început prin a spune copiilor poveºti ºi, abia
mai târziu, am început sã scriu pentru ei“, spunea scriitoarea. Critica
literarã apreciazã: „Versurile sunt dominate de atmosfera patriarhalã a
aºezãrilor rustice cunoscute în copi lãrie“. ªi: „Este creatoarea po eziei
graþioase a universului mic“. A fost distinsã cu mai multe premii, printre
care: Premiul Academiei Române (1927), Premiul Femina-Vie Heureuse
(1928), Premiul Naþional pentru Poezie (1937), Premiul Societãþii Scriitorilor
Români (1942). În 1929 a devenit membrã a Societãþii Scriitorilor Români.
A publicat aproape 60 de volume, dintre care amintim: Versuri:
Lumini ºi umbre, 1923; Fluturi de noapte, 1926; Cântec de co -
moarã, 1931; Jucãrii, 1938; Poezii, 1939; Baba Iarna intrã-n sat,
1954; Versuri 1957. Prozã: Din în tuneric. Fapte ºi întâmplãri
adevãrate [Din jurnalul unei doctorese], 1928; Grãdina cu amin -
tiri, 1929; A murit Luchi..., 1942; Prietenii mei scriitorii..., 1960.
S-a stins din viaþã la 8 iunie 1967 ºi este înmormântatã la cimitirul
Eternitatea din Iaºi. Tot la Iaºi se aflã Casa Memorialã Otilia Cazimir.
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PENTRU CEI MAI MITITEI
C U P R I N S U L

Ninge!
Scrisoare

Uite, vine Moº Crãciun!
La drum

Baba Dochia
Mâþiºorii

A-nflorit o pãpãdie!
De pe-o „Bunã-dimineaþã“
Pentru tine, primãvarã...

Þânþarul ºi avionul
Gospodina

Puiºorul cafeniu
Greu la deal ºi greu la vale!

Un cãmin de pãsãrele
Un mieluþ cu zurgãlãu
Cântecul piþigoiului

Hultanul
Cãlãreþul
Nani, pui!

Pentru-o fatã mititcã...
Vine Ene pe la gene

Ca sã adoarmã...
Pentru ce sã-þi fie fricã?

ªase cântece pe motive populare ruse
Trei rãþuºte

Vulpea cizmãriþã
Moº-Andruºca

Motãnaº-motãnel...
Alb-iepuraº

Cântec de leagãn
Ghici! Ghici! Ghici!

Zi-i pe nume!
Cum o cheamã?

Cine nu-l cunoaºte?
Cine-i, oare?
Ce sã fie?





NINGE!

Ssst!... Mãicuþa gerului
Cu mânuþa îngheþatã
Bate-n poarta cerului
ªi întreabã supãratã: 

– Unde-s stelele de sus?
– Iaca, nu-s! 

Vântul rãu le-a scuturat 
ªi le-mprãºtie prin sat.

Uite una: s-a desprins
Dintr-o margine de nor
ªi coboarã-ncetiºor...

– Oare-a nins?

E un fulg ºi-i cel dintâi 
ªi aduce-n vânt ninsoare, 
Drumuri albe peste vãi, 
Râs curat în ochii tãi, 

Sãnioare, 
Zurgãlãi...



SCRISOARE

Moº-Crãciun, toþi îmi spun 
Cã eºti darnic ºi eºti bun.

Eu îþi scriu de mai-nainte 
Cã-s un bãieþel cuminte,

ªi-þi mai scriu, aºa, sã ºtii, 
Cã eu nu-þi cer jucãrii, 
Cum þi-ar cere alþi copii –
Însã nu m-aº supãra
Dacã tot mi-ai da ceva!

Dacã vrei, dã-mi o plãcuþã, 
Cã mi-am spart-o pe cea veche, 
Adã, pentru pisicuþã, 
Motocel roº la ureche.

Lui bunicu – o lulea 
C-a pierdut-o, sãrãcuþu'…
Poate-aduci vreun os lui Cuþu? 
Poate ai vreo acadea?

Lui Dãnuþ cel mititel, 
Care plânge-n copãiþã,
Sã-i aduci un covrigel... 
Noapte bunã!

Niculiþã



UITE, VINE
MOª CRÃCIUN!

Prin nãmeþi, în fapt de searã, 
A plecat cãtre oraº 
Moº bãtrân c-un iepuraº 
Înhãmat la sãnioarã.

Drumurile-s troienite, 
Noaptea vine, gerul creºte... 
Cu urechile ciulite 
Iepuraºul se grãbeºte.
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Uite-o casã colo-n vale, 
Cu ferestre luminate. 
Moºul s-a oprit din cale,
Cu toiagu-n poartã bate:

– Bunã seara, bunã seara! 
Iaca, vin cu sãnioara 
ªi cu daruri proaspete. 
Bucuroºi de oaspete?

– Bucuroºi,
Bucuroºi,
Strigã glasuri de copii.
Moºule, de unde vii?
– Iaca, vin din moºi-strãmoºi,
Încãrcat cu jucãrii! 

... Noapte rece ºi albastrã.
Ies copiii la fereastrã,
Sã se uite cum coboarã
Prin troianul uriaº,
Moº-bãtrân, c-un iepuraº
Înhãmat la sãnioarã...


