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POEZII DE CRĂCIUN 

 

 

 

Ana Maria Gîbu 

Luminiţa Zaharia 

AnyTudoran 

Sorin Micuţiu 

Natalia Roman 

Armina Flavia Adam 

Ottilia Ardeleanu 

Camelia Ciobotaru 

Valeria Tamaş 

Cristina Ştefan 

Mihaela Hură 

Claudia Groza 

 

 

                                      ...ning de Crăciun 

Bacovia şi Dorz 
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 Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite 

 

 

 

 

Decembre- George Bacovia 
 

Te uită cum ninge decembre... 

Spre geamuri, iubito, priveşte - 

Mai spune s-aducă jăratec 

Şi focul s-aud cum trosneşte. 

 

Şi mână fotoliul spre sobă, 

La horn să ascult vijelia, 

Sau zilele mele - totuna - 

Aş vrea să le-nvăţ simfonia. 

 

Mai spune s-aducă şi ceaiul, 

Şi vino şi tu mai aproape, - 

Citeşte-mi ceva de la poluri, 

Şi ningă... zăpada ne-ngroape. 

 

Ce cald e aicea la tine, 

Şi toate din casă mi-s sfinte, - 

Te uită cum ninge decembre... 

Nu râde... citeşte nainte. 

 

E ziuă şi ce întuneric... 

Mai spune s-aducă şi lampa - 

Te uită, zăpada-i cât gardul, 

Şi-a prins promoroacă şi clampa. 

 

Eu nu mă mai duc azi acasă... 

Potop e-napoi şi nainte, 

Te uită cum ninge decembre... 

Nu râde... citeşte nainte. 
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 Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

 

 

Şi ninge... George Bacovia 

 
 

Şi ninge în oraşul mare 

E noaptea plină de orgii, 

Iar prin saloane aurii 

S-aud orchestre, şi fanfare. 

 

Femei nocturne, singurele 

La colţ de stradă se aţin, 

Desfrâu de bere şi de vin 

Prin berării, şi cafenele. 

 

De orbitoare galantare 

De diamant, şi de rubin... 

Şi de averi oraşu-i plin, 

Şi ninge în oraşul mare!... 
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 Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

 

 

ARMINA FLAVIA ADAM 

 

 

Prima ninsoare 
 

Au căzut cu-nverşunare 

Mii de fulgi cu-obraji crestaţi, 

Peste ape şi ogoare, 

Peste codrii marmoraţi. 

 

Alb e cerul de splendoare, 

Nu respiră niciun vis, 

Dau ferestrele în floare 

Şi-i parfum de Paradis. 

 

Doar o cioară sclifosită, 

Croncănind pe limba ei, 

Sparge liniştea, grăbită: 

-De Crăciun, eu vreau cercei! 
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 Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

 

Un fel de colindă 
                                                                                       de OTTILIA ARDELEANU 

 

sărbătorile sunt fluturi 

se aşază pe versuri 

poemele se deschid 

aşteptând colindătorii 

clopoţei veseli literele  

se scutură din mâinile mele 

înaintând pe taste ca prin nămeţi 

urează  

poeţilor  

de pe sufletul meu  

lunecos 

cuvintele se dau cu sania  

trasă de reni porniţi  

din inimă 
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 Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

Moș Crăciun- 
de CLAUDIA GROZA 

 

Când noaptea coboară în oraș, 
Lumini colorate se aprind, 

Spiridușii moșului râd poznaș, 
De noutățile care ca o plasă se întind. 

 

Copii veseli se joacă în parcuri 

Frigul le înroșește nasurile, 

Obosiți pornesc spre paturi, 

Așteptând de la îngeri veștile. 

 

Maria îl naște pe Iisus, 

Un copil frumos și bun, 

Chiar în noaptea de Crăciun, 

Și stelele apar colo sus. 

 

Daruri se aduc micuțului, 

Smirnă, aur și tămâie, 

Bucuria aleargă cu viteza fulgerului, 

Spre sufletele pure să le mângâie. 

 

Brazii se împodobesc îndată, 

Cu globuri, beteală și ciocolată. 

Copiii nu scot nicio șoaptă 

Pe Moș Crăciun așteptându-l încă o dată. 
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 Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

 

Crăciunul Mirunei  
de CLAUDIA GROZA 

 

Moș Crăciun bătrân și bun, 

Poezii nu pot să-ți spun, 

Pentru că eu sunt prea mică, 

Dar și foarte cumințică. 

 

Cu degețelele îți desenez, 

Un ren și un copil chinez. 

Poate și-un brad împodobit, 

Ce merită atent privit. 

 

Eu nu vreau daruri multe, 

Ci numai o păpușă, 

O trusă cu unelte, 

Și o ghirlandă pe ușă. 

 

Colindători de vor sosi, 

În casa noastră de Ajun, 

Cu drag le voi povesti 

De tine, moșule Crăciun. 
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 Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

 

 

lerui casa 
de Cristina Ștefan 

 

anul ăsta n-aş mai pleca 

să colind 

aş rămâne printre obiectele mele 

tot n-au fost colindate vreodată 

o să-i cânt pianului un lerui ler 

şi perdelei o veste minunată 

anul ăsta îmi colind singură casa 

e bine să mă ştie în ea 

să m-audă din ciobul de stea 

o să-mi dau singură nuci şi covrigi 

ca şi cum o credinţă de hrană 

Lui Iisus îi voi pune pe masă 

turte albe din ziua de mană 

stau acasă de Crăciun anul ăsta 

să mă văd în oglindă 

colindă 

 

 

 

 

 
 



 9 

 

 

 

       Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

 

 

întâmplare şi alb 
 

 

mai ninge pe zare 

limanuri dispar 

este somnul de murg 

în cea mai firească-ntâmplare 

înţeleg o tăcere 

şi-o curg 

nechezat înfundat 

ca sămânţa mocnind 

în penumbra de frig 

dârdâind 

slabe şoapte 

altceva 

mă reţine 

altceva 

decât o moarte 

ar fi această zăpadă 

sosire în mine 

 

de CRISTINA ŞTEFAN 
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 Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

 

zori de ler 
 

de CRISTINA ŞTEFAN 

 

pe drum pe câmp singurătate 

şi dorm colindătorii 

aseară ne-au cântat în prag 

acum a mai rămas un vânt subţire 

prin trunchiuri umezi de cireşi 

tot golul lumii e-n lumina sură 

tăceri din ei alunecă memorii 

de sacra dicta 

 

o secundă şi sufletul meu 

se divide-n 1000 de oameni 

sau poate în tot mapamondul 

aud şi văd crăciuni expansivi 

circulând fără reni 

pe o rută gigantă 

 

nu mai există  eu în aceşti zori de iarnă 

sunt specia lipsă 

sunt specia pe dinafară 

de prea multe disipări 

mă vreau un întreg singur 

şi neatins de windows 

sau de sms 

mă strâng într-o blândă dimineaţă de crăciun. 
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                 Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

 

Colind  
de  Sorin Micuțiu 

 

A sosit din nou Crăciunul  

cu colindele cereşti  

ce-s cântate-n nopţi divine,  

pe la case sub fereşti.  

 

Cerul şi pământul cântă,  

totul este ca-ntr-un vis,  

suflete ce azi colindă  

acum cerul li-e deschis!  

 

Tinerii cu dor s-adună,  

în Biserica din sat,  

să ia binecuvântarea  

pentru-al lor colind curat.  

 

Amintind de-acele vremuri  

când la uşi bătea Maria  

să fie primită-n casă,  

ca să-L nască pe Mesia.  

 

Ei duc veste minunată  

pe al nostru drag pământ,  

că-ntr-o iesle, într-un staul,  

S-a născut Domnul Preasfânt.  

 

Saltă deci, descuie uşa,  

că astăzi la casa ta  

s-a oprit din drum şi bate  

Pruncul Sfânt şi Maica Sa. 
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 Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

Urme-n neaua inimii 
 

de  Sorin Micuțiu 

 

Cad din cer fulgi de zăpadă  

Peste sufletu-mi sărman,  

Ce-şi doreşte iar să vadă  

Tineri adunaţi grămadă  

Ca în fiecare an.  

 

Ţurţuri agăţaţi de grindă,  

Braţul lor în gol se-ntind...  

Azi nu-i nimenea în tindă  

Inima să mi-o aprindă  

Cu un minunat colind.  

 

Nu mai e ca altă dată…  

Totul parcă ni-e vrăjmaş.  

Iar colinda-ndătinată  

A început a fi uitată  

Şi la sat şi la oraş  

 

Rezemat stă de-o ulucă  

Un Străin cu ochi de cer.  

Zgribulit, zici că-i nălucă  

N-are unde să se ducă...  

Plânge-n noapte, plânge-n ger...  

 

Dragostea dintâia oară  

I-a deschis inima mea...  

Şi-aud paşii cum coboară,  

Paşii Lui de-odinioară,  

Lăsând urme-n fulgi de nea... 
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 Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

 

Un altfel de colind  

                                                                                               de VALERIA TAMAŞ 

 

 

Am să vă colind, de datină nu-mi pasă  

Ce dacă e uşa-nchisă şi nu mai staţi acasă?  

Am să vă strig pe toţi pe nume  

Şi am să-L rog pe Domnul să v-adune.  

 

În jurul lui să faceţi astăzi roată  

Să vă colind la fel ca altădată.  

Ridicaţi spre mine ochii şi zambiţi  

Nu mă priviţi cu dor şi necăjiţi.  

 

Am să v-aduc în buzunar de-acasă  

Tot ce odată îmi puneaţi pe masă  

Şi rânduiala pentru-un ceas o schimb  

 

Eu să vă cinstesc, tot eu să vă colind  

Mă iartă şi primeşte colinda asta Doamne  

De ei mie mi-e dor şi poate lor li-e foame.  
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                                    Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

 

Promisiunea Moşului 
                                           de  Camelia Ciobotaru 

 

Dintr-o ţară-ndepărtată 

Cât un fluture pe hartă, 

Vine Moşul îndrăgit, 

De copiii toţi iubit. 

 

Pare un bunic preabun, 

Dragul nostru Moş Crăciun, 

Când cu zâmbet de poveste 

Iar soseşte fără veste, 

 

Dar cu sacul încărcat 

Cu tot ce-n taină-au visat 

Toţi copiii, mici şi mari, 

Mai cuminţi sau mai sprinţari. 

 

Ruşinoşi sau îndrăzneţi, 

Prea tăcuţi sau vorbăreţi, 

Îl aşteaptă repetând 

Toate versurile-n gând. 

 

Unii ştiu! Alţii-au...uitat! 

Însă Moşul i-a iertat 

Şi caută-n sacul lui  

Încântare pentru pui 

 

Aşezând, sub bradul mare, 

Cum au cerut în scrisoare: 

Dulciuri, jocuri, sănătate, 

În pachete colorate 

 

Şi-o promisiune scrisă 

Pe cetina albă, ninsă: 

„De n-oi fi bătrân prea tare, 

Vin şi iarna viitoare! 
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Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

 

 

Şi-n astă noapte Moşul va sosi 
 

                                                       de Camelia Ciobotaru 

 

La ceas de taină îngerii şoptesc, 

Copiilor care au fost cuminţi 

Şi-au ascultat întruna de părinţi, 

Că Moşul va sosi cu-alai ceresc. 

 

Şi poposind încet la fiecare, 

În ghete, pantofiori şi papucei, 

Lăsa-va iară toate pentru ei, 

Cum i-au cerut în ultima scrisoare. 

 

Nici de vărguţe Moşul n-a uitat, 

În sacul plin stau toate rânduite, 

Dar voi copii, cu vorbe potrivite, 

Rugaţi-l să le-aducă altă dat’. 

 

Acum grăbit ghetuţa curăţaţi 

Şi aşezaţi-o-ncet chiar la intrare, 

Iar de veţi pune una mult prea mare, 

De Moşul bun, cu drag, veţi fi iertaţi! 
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Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

 

 

Printre anotimpuri 
 

Când râde primăvara printre stele, 

grădina se îmbracă-n lăcrămioare 

și Cosânzene-n rochii de lalele 

așteaptă Feți-Frumoși cu ochi de soare. 

 

Când vara cântă cu cireșe coapte 

și cerul își pictează curcubeie, 

înmiresmează teii calda noapte, 

iar visele te plimbă-n Căi Lactee. 

 

Când toamna printre ploi mărunte plânge, 

din ramuri zboară frunze speriate, 

cocorul aripa de dor și-o strânge 

și pleacă, trist, în țări îndepărtate. 

 

Dar vine iarna și-ntristarea trece, 

colindele renasc în noi Ajunul 

și, cu năsuc lipit de geamul rece, 

copiii își așteaptă Moș Crăciunul. 

 

Prin anotimpuri ceasul se strecoară 

și râde iar prin stele-o primăvară. 

 

de Mihaela Hură 
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    Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

 

Undrea cu anul- de Cristina Ştefan 
 

De cu zori dinspre livadă 

O lumină colorată 

M-a trezit. Vrea să mă vadă 

Sclipitoare-n vis furată. 

 

Ea, o brumă ca beteala 

Cu reflexe argintii 

Vrea să-mi fulguie cerneala 

Prin caiete şi hârtii. 

 

S-o primesc în casa mea? 

Pare foarte fandosită 

S-o servesc cu o cafea? 

Sau un ceai? Prăjiturică? 

 

Hai să-ţi scriu o poezie, 

Lună caldă de undrea, 

Ţesută de-o băbătie 

În fir neted pe andrea 

 

Alb cu roş, nea de Crăciun 

Alb şi roş, basm de culoare 

Îţi aprob să pleci la drum 

În tălpici de sănioare. 
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               Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

                                                         

 

 

                                        Cu Fonfonica de Crăciun 

 
                                                                         - de Cristina Ştefan 

 

 

 

La căsuţa din chirpici 

Mare zarvă în ogradă 

Moş Crăciun va fi aici 

În trei zile să ne vadă. 

 

Câtă treabă au cu toţii, 

Curăţenie, mâncare, 

Şi bunicii şi nepoţii 

Mama, tata, verişoare. 

 

Ca în fiecare an 

De Ignat se taie porcul 

Şi din sobă mai avan 

Pofticios miroase focul. 

 

Fiecare are-un rol 

Bine definit în muncă 

Trei vecine dau ocol 

La cârnaţi, tobă şi şuncă. 

 

Dar deodată, ţipăt mare 

Facem o harababură 

Şi ieşim care de care... 

Vedem ce-i în bătătură 

 

E pisica Fonfonica 

Leşinată de efort 

Trage-un lung cârnat, pitica, 

Sus pe casă, face sport. 

 

Halterele au zburat 

Căci de jos bunica prinde 
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Cel’ lalt capăt de cârnat 

Atmosfera se aprinde 

 

Cine va învinge oare? 

Fonfonica sau bunica? 

Cârnatul luceşte-n soare 

Mâţa nu cunoaşte frica. 

 

Vine tata - stai, măi mamă! 

Moş Crăciun mi-a spus cu haz 

Că-i bună şi o pomană 

La pisici. Nu-i un necaz! 

 

 

Şi-aşa Fonfonica noastră 

Mulţumită şi umflată 

Doarme-acuma la fereastră. 

De Crăciun a fost salvată! 
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Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

Anotimpuri în batistă 

- de  Mihaela Hură 
 

- Mami, ce înseamnă iarnă? 

- Când din nori încep să cearnă 

fulgi de nea, rotunzi și moi, 

îmbrăcând copacii goi,  

așternând pe rămurele 

mii și mii de albe stele 

și acoperind câmpia, 

să-i păstreze rodnicia 

până când, în primăvară, 

grâul verde-o să răsară. 

- Dar ce-i primăvara oare? 

- Un vis parfumat de floare, 

o pictură minunată 

de pădure fermecată, 

un cântec de bucurie 

pentru mugurii din vie, 

un surâs prin rămurele 

și-un somn dulce de lalele. 

- Ce e vara poți să-mi spui? 

- Râsetul copilului 

care-aleargă prin grădină 

ca să bea din flori lumină 

și să-și pună, pentru noapte, 

la urechi cireșe coapte. 

Și mai este vremea-n care 

grâul se alintă-n soare 

și plutește prin câmpii 

ciripit de ciocârlii. 

- Despre toamnă ce mi-ai spune? 

- E-o tristețe fără nume - 

toate fructele-s culese 

iar din nori începe-a țese 

ploaie rece, ploaie deasă, 

peste inimi fără casă,  

peste câmpuri fără soare 

și păduri fără lăstare. 

 

-  
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-  

-  

- Păsările-nfrigurate 

pleacă-n țări îndepărtate 

iar noi le privim cum zboară 

către altă primăvară. 

 

- Mami, tu de ce ești tristă 

și te-ascunzi după batistă? 
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  Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

 

Întrebări cu ochi de soare 
de Mihaela Hură 

 

Pe o margine de zare, 

un copil cu ochi de soare 

ar vrea viața s-o cunoască 

și mai repede să crească. 

- Norule, de unde vii 

aducând ploaia-n câmpii, 

făcând iarba să-nverzească, 

grădina să înflorească, 

ramurile să se-ncline 

și oamenii să suspine? 

Și tu, vântule, ce faci 

când te plimbi printre copaci, 

mângâind frunza din vii 

și pletele de copii, 

smulgând din cer stelele, 

din grădină - florile 

și din om - suspinele? 

Fulgule pufos de nea, 

unde este casa ta? 

Ni-l aduci pe Moș Crăciun 

și colinde în Ajun, 

îmbraci curtea cu ghețuș 
și ne scoți la derdeluș, 

risipești pe câmpuri stele 

și în oameni - doruri grele. 

Dragă Soare, vreau să știu 

de ce ești așa gălbiu, 

unde-ți este rădăcina 

și de unde-ți iei lumina? 

Unde-alungi din ceruri Luna, 

de ce strălucești întruna, 

cum faci pomii să rodească 

și pe oameni să iubească? 
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- Copil drag - șoptește mama - 

de ce vrei să-ți dai tu seama 

de pe-acum ce este viața? 

Stai și-așteaptă dimineața, 

umple-ți ochii de lumină, 

cheamă zânele să-ți vină. 

Lasă întrebările 

și visează-ți visele. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

 

Dumnezeul lui Andrei 
 

de Mihaela Hura 

 

 

-Mami, am visat că eu 

am vorbit cu Dumnezeu! 

-Zău, Andrei? Cum arăta? 

-Era cam... așa și-așa : 

avea barbă, avea plete, 

haină roșie și ghete, 

ochi albaștri și chip bun. 

Semăna cu Moș Crăciun! 

-Și cam ce ați discutat? 

-Ei, întâi l-am întrebat 

de ce vin copiii-n lume 

fără dinți și fără nume 

și de ce doar oamenii 

pot citi și pot zâmbi. 

Dup-aceea, am mai vrut 

să-mi spună cum a putut 

să facă un om din lut, 

că și eu am încercat - 

am luat lut, l-am modelat, 

am suflat pe el un pic, 

dar... nu mi-a ieșit nimic. 

Și-am mai vrut, mami, să-mi spună 

de ce lumea-i rea și bună, 

câți oameni trăiesc pe Lună, 

de ce-s roșii florile, 
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de ce plâng mămicile. 

 

Asta am vrut să știu eu. 

-Și ce ți-a spus Dumnezeu? 

-M-a privit și mi-a zâmbit 

și deodată... m-am trezit. 

 

Spune, mami, cum se poate 

să le aflu eu pe toate? 
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Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

 

Bradul 

 

de NATALIA ROMAN 

 

 

Pomul tăcut 

cu licăre pure 

lin îmbăiat 

renaşte povestea 

în cercul uns de lumină 

Verde-mpărat 

simbolul iubirii 

împărtăşite 

întregii lumi 

stau îngeri cuminţi surâzând 

pe crengile aromate 

pe aripi şi culmi 
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Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

O, Sfânt Colind 

De TRAIAN DORZ 

 

 

O, Sfânt Colind îndepărtat 

din Noaptea neuitată 

ce fericit Te-am colindat 

copil bălai cu glas curat 

când trei păstori 

umblau prin zori 

cu Vestea minunată. 

 

O, Praznic Sfânt şi luminos 

al Naşterii Slăvite 

ce fericit şi ce duios 

ne-aduci în inimi pe Cristos 

când dăruieşti 

trăiri cereşti 

credinţei neclintite! 

 

O, Sfânt Copil dumnezeiesc 

cu Faţa-n raze line, 

ce-adânc şi tainic retrăiesc 

fiorul unic şi ceresc 

din noaptea cea 

ce Te-aducea 

aievea şi la mine. 

 

O, Sfânt Colind, o dalbe flori 

o, Noapte neuitată, 

când vin a voastre Sărbători 

v-aştept mereu cu noi fiori 

s-aduceţi iar 

cerescul har 

ce-l aduceaţi odată. 

 

***  
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Dulce Copilaş Ceresc 
de TRAIAN DORZ 

 

Dulce Copilaş Ceresc, 

Ce Te naşti pe lună, 

vino, eu Îţi dăruiesc 

casa cea mai bună! 

 

Vino, obrăjori de crin, 

mâini de albă floare, 

vino, ochi de cer senin, 

dulce strop de soare! 

Scump Iisus, drag Iisus, 

dulce strop de soare! 

 

Dulce Copilaş Ceresc, 

Ce Te naşti pe paie, 

vino, eu Îţi pregătesc 

inima-mi copaie! 

 

Dulce Copilaş Ceresc, 

Ce Te naşti pe lume, 

– vino, iată, Te doresc 

fraţi, surori şi mume! 

 

Dulce Copilaş Ceresc, 

Fiu de Maică Sfântă, 

vino! Cei ce Te primesc 

cu iubire-Ţi cântă. 

 

Vino, Copilaş Ceresc, 

harul re-nnoieşte 

şi-ntreg neamul omenesc 

iartă-l şi-l sfinţeşte. 

 

*** 
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Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 
 

 

 

 

Omul de zăpadă -CAMELIA CIOBOTARU 

 

 

Am furat azi, din cămară, 

Doi cărbuni, un dop şi-o oală. 

A! Şi-un morcov am luat! 

Dar de foame…l-am mâncat! 

 

Din zapadă am făcut 

Un om mic şi cam urât. 

Nici un băţ nu am avut  

Din el braţ să-i fi făcut. 

 

Omul însă mi-a zâmbit 

Şi mi-a spus încet, şoptit, 

Că m-aşteaptă să mai cresc, 

Mai frumos să-l potrivesc. 
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Iarna- CAMELIA CIOBOTARU 

 

Cotropită prin răzoare 

De surata-i mai haină, 

Toamna-şi lasă haina fină, 

În culori nenumărate. 

 

Doar pe-alocuri, stau uitate, 

Pe crenguţe şi prin glod, 

Triste mărturii de rod 

Şi-amintiri nenumărate. 

 

Cu privirile-i de ceaţă, 

Stăpânire pune Iarna, 

Şi-şi întinde mândră haina, 

De zăpadă şi de gheaţă. 

 

Suflă Crivăţul fierbinte! 

Totu-n cale pârjoleşte! 

Iarna mândră lung priveşte... 

„Nimeni nu-mi va sta-nainte!” 

 

Se înşală „draga” iarnă! 

De copii... ea a uitat! 

Şi de zborul ne-ncetat, 

Al săniilor pe zăpadă. 

 

Iureş, zarvă, bucurie, 

Bulgări, oameni de zăpadă! 

Crivăţul?! Nu par să-l vadă! 

Pentru ei ...e feerie! 
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Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 
 

 

 

MAGICA NOAPTE- CAMELIA CIOBOTARU 

 

 

 

Coboară iar din ceruri de lumină 

Bătrânul drag, iubitul Moș Crăciun, 

Cel așteptat de către toți să vină 

Cu daruri multe-n noaptea de Ajun. 

 

E noaptea-n care timpul nu mai zboară 

Și-n taină visele se împlinesc, 

Iar Moșul blând, pentru a câta oară?, 

Îi bucură pe cei care-l iubesc. 

 

E mesagerul Nașterii Preasfinte 

Și blând trimis al Pruncului Iisus, 

Să ne aducă-n inimă și-n minte 

Iubirea Sfântă-a Domnului de sus. 

 

Copii, părinți, bunici, fără de număr, 

Își pregătesc colindele de zor 

Și-așteaptă tainic, umăr lângă umăr, 

Să îl surprindă coborând în zbor. 

 

De-l văd sau nu... ce importanță are? 

Minunea iară pe toți i-a cuprins! 

Iubirea Sfântă, făr-asemănare, 

Încă o dată inimi a deschis! 
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Promisiunea Moşului-  
CAMELIA CIOBOTARU 

 

 

Dintr-o ţară-ndepărtată 

Cât un fluture pe hartă, 

Vine Moşul îndrăgit, 

De copiii toţi iubit. 

 

Pare un bunic preabun, 

Dragul nostru Moş Crăciun, 

Când cu zâmbet de poveste 

Iar soseşte fără veste, 

 

Dar cu sacul încărcat 

Cu tot ce-n taină-au visat 

Toţi copiii, mici şi mari, 

Mai cuminţi sau mai sprinţari. 

 

Ruşinoşi sau îndrăzneţi, 

Prea tăcuţi sau vorbăreţi, 

Îl aşteaptă repetând 

Toate versurile-n gând. 

 

Unii ştiu! Alţii-au...uitat! 

Însă Moşul i-a iertat 

Şi caută-n sacul lui  

Încântare pentru pui 

 

Aşezând, sub bradul mare, 

Cum au cerut în scrisoare: 

Dulciuri, jocuri, sănătate, 

În pachete colorate 

 

Şi-o promisiune scrisă 

Pe cetina albă, ninsă: 

„De n-oi fi bătrân prea tare, 

Vin şi iarna viitoare!” 

 

 



 33 

 

 

 

 

                                                                                    Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

 

 
 

 

de crăciun – ANY TUDORAN 

 

îți scriu o poveste de crăciun  

pentru copilul din tine  

o trimit cu prima caleașcă de nori  

s-ajungă în pragul serii la ușă  

să-ți cânte colinde știute de noi  

 

voi fi printre cuvinte  

cu glasul tremurând  

poate nu voi termina colinda  

dar vei găsi urme de pași  

topite-n zăpada din prag  

 

și o mănușa  

roșie de lână  

pierdută cândva  

lângă bradul  

sădit de tata  
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*** 

 

Pe la geamul îngheţat al credinţei mele 
 

de Traian Dorz 

 

Pe la geamul îngheţat al credinţei mele,  

trece iar colind curat călător spre stele,  

trec în zbor de-argint, cântând, îngerii Minunii,  

Domnului Hristos ducând razele cununii.  

 

Dar eu ce-am adus Domnului Iisus?  

Peşteră şi ger, lerui, Doamne, ler,  

rele pân-la cer, lerui, Doamne, ler.  

Dar acuma vreau Domnului să-I dau  

casă de oier, lerui, Doamne, ler,  

slavă pân-la cer, lerui, Doamne, ler.  

 

Trec păstorii fericiţi, moşii şi părinţii,  

Domnului ducând smeriţi aurul credinţii;  

trec cuminţii magi plecaţi peste veacul zării,  

Domnului ducând mişcaţi smirna ascultării.  

 

Iar din albul lumii nins de lumina lunii,  

ca tămâia s-a desprins zborul rugăciunii:  

- Doamne, fă-mi în casă, iar, praznic de lumină,  

ca şi de la ea, cu dar, solii dragi să-Ţi vină! 
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 Ce se-ntâmplă sub zăpadă? 
de Ana Maria Gîbu 

 

 

Ce aduce iarna grea? 

Să întreb fulgul de nea? 

Să întreb bobul de grâu? 

Să întreb peştii din râu? 

 

Cred că micul ghiocel 

Ştie singur, numai el 

Ce se-ntâmplă sub zăpadă 

Şi dacă zăpada-i caldă. 

 

- Ghiocel drăgălaş, 

Gingaş ca un copilaş, 

Cu hăinuţă albă, 

Nu ţi-e frig pe sub zăpadă? 

 

- Nu mi-e frig, mă ocroteşte 

Şi somnul mi-l încălzeşte. 

Ea este plăpumioara mea, 

Când afară iarna-i grea. 
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 Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

          

Vine, vine iarna!  

de Ana Maria Gîbu 

 

Ninge, ninge, ninge! 

Fulgi ca o armată 

Umplu strada toată. 

Ninge, ninge, ninge! 

 

Bate, bate vântul, 

Spulberând zăpada, 

Troienind ograda 

Bate, bate vântul! 

 

Vine, vine gerul! 

Scârţâie omătul 

Şi îngheaţă totul. 

Vine, vine gerul! 

 

Ce minunăţie! 

Dantele pe geamuri, 

Chiciură pe ramuri. 

Ce minunăţie! 

 

Ninge, ninge, ninge! 

Câtă bucurie! 

Ce minunăţie! 

Ninge, ninge, ninge! 
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 Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

           

 

 

 

 

 Fulgul de zăpadă 
 de Ana Maria Gîbu 

 

 

Am prins în palmă-un fulguşor 

Ce s-a aşezat uşor. 

Părea aşa micuţ, fragil, 

Părea un fulguşor-copil. 

L-am întrebat: ˝Nu-ţi este teamă 

Să mergi prin lume fără mamă?˝ 

A râs: ˝Cling, cling, ce zici? 

Dar mama mea este aici! 

E Iarna! Ea e mama mea. 

E mama fulgilor de nea. 

Şi gerul este tatăl meu 

Şi el mă mângâie mereu. 

Suntem mulţi, mulţi şi mici 

Ne place să plutim pe-aici, 

Te poţi juca cu noi de vrei, 

Însă la cald să nu ne iei!˝ 
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 Baba Iarna  

de Ana Maria Gîbu 

 

 

A venit baba de sus 

Şi zăpadă iar a pus 

Peste case liniştite, 

Peste drumuri prăfuite. 

Pe la geamuri luminate 

Lasă perdele dantelate. 

Toate casele de-acum 

Torc fuioare gri de fum. 

Ies copiii iute- afară 

Înhămaţi la sănioară. 

Băbuţei îi mulţumesc 

Şi îi spun că o iubesc. 
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 Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

 

 

la naşterea Ta  

de Ana Maria Gîbu 

 

 

trăiesc noaptea 

sfântă 

ca pe un pastel de iarnă 

vălurit de ninsoare așteptată 

 

ascult vocea sufletului 

alungând frigul  

cu mir şi cântec  

 

în dans divin 

mă înalţ deasupra liniştii 

în rugă pentru voi 
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IARNA DAFINEI 

 

Mai ninge, mai ninge pe casă 

Ca şi cum s-ar zidi dintru cer 

Un peplum din voaluri se lasă 

Când nimfele ţes cu mister. 

 

Pe sălcii mai ninge, mai ninge 

Cu neaua din lira zeiască. 

Dafina! Apollo mai plânge 

Cu fulgi de iubire cerească. 

 

Mai ninge pe oameni, mai ninge! 

Din cântecul Ledei, zăpadă, 

Lui Zeus pe mâini se prelinge 

Din nori, el o lasă să cadă… 

 

Ninge pe lume, mai ninge, 

Când zeii se-ntorc pe pământ. 

Într-o linişte, taina atinge 

Vis alb într-un sunet, cuvânt. 

 

Cristina Ştefan 
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 Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

 

dar de decembrie  

de Ana Maria Gîbu 

 

 

m-ai găsit unde-am rămas 

cu o iarnă în urmă 

inventând jocuri 

din culorile lui noiembrie 

rătăcite sub alb  

cel mai bine îmi ieșeau 

combinațiile de roșu  

chiar dacă pentru puțin timp 

 

privirea am lipit-o de albastrul  

care cobora din când în când 

să fie mângâiere  

cât treceai însingurat 

pe sub plopii încărunțiți 
acolo unde dansam amândoi valsul uitării 

 

am complotat cu norii  

cu luna 

cu umbra 

să te-nsoțească în ceasuri mohorâte 

până și timpul și-a reprogramat zborul 

în ritmul tău 

 

am revenit 

ascunsă întrun vis  

dincolo de fereastra 

care luminează noaptea 

pregătită să împart necuvintele 
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rog gândurile mele să adune din strălucirea fulgilor 

liniște 

frumusețe 

iubire 

le pun centura de siguranță 

și le dau drumul... 

 

acum știu 

ce sunt 

ce ești 

unde suntem 

când scriu 

pentru cine... 
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 Un dar de poezie cu urarea de Sărbători fericite! 

 

 

 

și totuși ninge  

de Ana Maria Gîbu 

 

 

a nins în toate nopțile 

dimineața albul se mută în oameni 

pământului îi stă bine fără 

urme la vedere 

 

albul tău pregătit de ducă 

îmi troienește visele 

trezind amintiri 

 

ți-am omătit inima 

în murmur de colind 

rămâi așa  

diseară va ninge iară... 
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 foame de încă o iarnă 
 de Ana Maria Gîbu 

 

 

ascult iar sunetul vieţii 

în acest 24 

din Ningău 

deschide calea spre bucurie 

nădejde 

sărbători 

 

sub priviri de stele 

albul ne adună 

cu murmur de colind 

 

îl las pe moş crăciun  

în vers de poveste 

 

sub streaşină de cer 

înalţ rugăciuni 

pentru pruncul Iisus 

 

 

 

 

 
 

 



 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Selecţie 

Cristina Ştefan 

Decembrie 2014 

 

 

 

 
 

Fotografii, sursa internet 

Autori,  membrii Cenaclului literar online Lira21 

www.lira21.ro 


