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       Călătorie în ţara lui Moş Crăciun 

 

 

 
Personaje: Mama                            Vulpea 

                  Tata                                Ursul 

                  Copilul                           Lupul 

                  Poştaşul                          Ceasul 

                 Albă ca Zăpada               Moş Crăciun 

                 Spiriduşi   

             

                  

Tata 

Vai! Ce frig este afară 

Mâinile nu le mai simt 

Şi zăpada dă năvală 

Totul e alb pe pământ! 

Eu tot stau şi mă frământ 

Şi nu-mi dă pace un gând:  

„Zăpada de unde vine  

Peste case şi grădini? 
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Vântul cum de se porneşte  

De fereastră zăngăneşte? 

Cum de-ngheaţă apa-n lac 

Şi nu pot să-i dau de cap.” 

 

 

 Mama 

Nu te mai gândi bărbate 

Şi vino lângă foc aproape 

Că ţi-am pregătit bucate 

Să mâncăm pe săturate, 

C-asta-i seara de Ajun 

Mâine e Sfântul Crăciun. 

Să privim spre cer în sus 

Şi să-L lăudăm pe Iisus. 

 

 

Copilul 

Tată,tată am visat 

Spune-mi oare e-adevărat? 

Că Moş Crăciun nu mai există 

Şi asta-i o veste tristă. 

( Tata punându-l pe genunchi şi pupându-l pe frunte ) : 

Dragul tatii băieţaş 

Mititel şi drăgălaş 

Ce s-a întâmplat cu tine 

De plângi aşa cu suspine? 

 

 

Copilul 

Eu îl iubesc pe Moş Crăciun 

Mi-aduce tot ce este bun 

Doar fapte bune fac mereu 

Şi nimănu-i eu nu fac rău. 
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Dar aseară vulpea rea, 

Şireata de ea 

A venit în visul meu  

Şi mi-a spus c-am fost cam rău 

Şi de-aceea Moş Crăciun 

Nu va mai fi de-acum. 

  

 

Poştaşul 

Poşta! Poşta! O scrisoare 

Plătiţi timbrul fiindcă n-are! 

Eu sunt Tic-Pitic poştaşul 

Ce cutreier tot oraşul. 

Vin cu tolba în spinare 

Să aduc o veste mare, 

La copii mari şi mici. 

Hei,dar nimeni nu-i aici? 

Ia te uită! Bună seara! 

Îmbrăcaţi-vă de drum 

Să plecăm spre Moş Crăciun, 

Vă invită în ţara lui  

Ţara miracolului. 

 

 

Mama  

Hai băiatul meu frumos 

Cuminţel şi respectuos 

Hai cu tata şi cu mine 

La cea mai mare întâlnire. 

 

Cântec: „A venit,a venit iarna” 

 

Apare „Albă ca Zăpada” 

Albă ca Zăpada sunt 
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Pe pitici îi ajut acum 

Chiar de-s mici ori măricei 

Pentru toţi copii au 

Un dar mare de Crăciun. 

Tot ce voi un an le-aţi scris 

Să v-aducă în pachete 

Păpuşele, lei, caiete 

Dulciuri, haine, jucării 

Le voi strânge imediat 

Şi sub brad le veţi găsi 

Căci Crăciunu-i minunat. 

 

 

Spiriduşii 

Hai ho, hai ho, hai ho 

Suntem spiriduşi mişto! 

 

 

Spiriduş 1 

Într-o lume minunată 

Noi muncim din zori ân seară 

În atelierul mare 

C-aşteptăm o sărbătoare. 

 

 

Spiriduş 2 

Şi-n lumea minunată 

Vă invităm, intraţi 

De toate să vă miraţi. 

Noi trudim întreaga vară 

Cu lipici, creion, beteală 

Cu ciocan şi cu migală 

Ca să pregătim de gală 

Lumea asta-n mare grabă 
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Să aibă cu mic cu mare 

Câte-un pic din fiecare.  

  

 

Spiriduş 3 

Ca să vedeţi şi voi 

Jucăriile le facem noi 

În atelierul mare 

Facem maşini şi tractoare 

Pentru băieţii toţi 

Care-au fost cuminţi şi drepţi. 

Moşul vine, ne arată 

Chiar şi cea mai mică faptă. 

 

 

Spiriduş 4 

Zici ce vrei tu, frăţioare 

Dar la noi munca-i mai mare 

Noi facem păpuşele 

Pentru fete cuminţele. 

Le alegem de pe listă 

Şi le-ndeplinim dorinţa. 

Doamne! Şi cât mai avem 

Că la noapte le-ncărcăm 

Să le ducă Moşul bun 

Chiar în noaptea de Crăciun. 

 

 

Spiriduş 5 

La atelier aici 

Avem rachete şi mingi 

Sunt copii ce fac mişcare 

Cu bicicleta şi trotineta pleacă la plimbare 

Şi pe role, pe patine 
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Sportul face numai bine. 

 

 

Spiriduş 6 

Moş Crăciun e un moşneag 

Cu barba albă, cu cojoc şi un toiag 

Stă singur cuc acolo şi trage din lulea. 

Şi zilele se duc şi iarna vine 

Şi prin căsuţe voi îl aşteptaţi 

Să intre-ncet, încet pe coş 

Şi să vă lase 

Sub brad câte ceva. 

 

 

Spiriduş 7 

Haideţi să nu mai vorbiţi 

Daţi din mâini şi munciţi 

Graba este tot mai mare 

Moşu-i gata de plecare. 

 

Cântec: „Clopoţei, clopoţei” 

Intră personajele negative: 

 

 

Vulpea 

Eu sunt vulpea cea şireată 

Şi de urs mereu vânată 

Dar acum ne-am aliat 

Să-i venim Moşului de hac. 

 

 

Copilul 

A, tu eşti vulpea? 

M-ai minţit 
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Că Moşul meu iubit 

Nu mai este, a fugit. 

 

 

Vulpea 

Hei şi ce-i nu aşa? 

Moşul astăzi o să vină? 

Mult mă bucur c-am aflat 

Poate că are în sac 

Vreun cocoş sau vreo găină 

Să îl scap pe Moş de sac. 

 

 

Lupul 

Las’ cumătră că te-ajut 

Că eu îl pândesc de mult  

Ca de toate să-l golesc 

La copii să-l bârfesc. 

Eu sunt lupul iscusit 

De prin basme am venit 

Şi vă jur pe părul meu 

Că pe iezi nu i-am mâncat eu! 

Poate ursul sau vulpea  

Au trecut pe la cumătra. 

Vă mai jur pe blana mea 

Că am ajutat Scufiţa 

Să ajungă la bunica. 

Nu sunt rău cum cred cu toţii 

Pot să v-ajut cu nepoţii 

Pot să fiu cioban la oi 

Pot încerca lucruri noi 

De Crăciun mă luaţi la voi? 
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Ursul 

Eu sunt personaj vestit 

Moş Martin eu sunt numit 

Ştiţi cu toţi povestea mea 

Cum m-a păcălit vulpea. 

C-am rămas fără de coadă 

De mă râde lumea-ntreagă. 

Moşul nu s-o supăra 

Dacă-i cer şi eu ceva. 

Tare mult mi-ar plăcea 

Coada înapoi să-mi dea. 

 

 

Ceasul  

Tic, tic, tac este ora de sculare 

Moş Crăciun hai în picioare 

Că e timpul de plecare 

Totu-i gata de încărcare. 

Drum lung ai de străbătut 

Cu sania-ncărcată 

Tu colinzi lumea toată. 

 

 

Moş Crăciun 

Ho, ho, ho 

Rudolf, Comet, renii mei 

Săniuţa ne aşteaptă. 

Veţi zbura ca nişte zmei 

Spre copiii ce ne-aşteaptă. 

 

 

Mama 

Moş Crăciun aş vrea să-ţi zic 

Că acest băiat drăguţ 
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Vrea un ursuleţ de pluş 

Şi-o pereche de mănuşi. 

 

 

Tata 

Noi Crăciunul vrem să fie 

Chiar şi pentru cei sărmani 

Un prilej de bucurie 

Celor singuri sau orfani. 

  

 

Moş Crăciun 

Bun rămas, piticii mei 

Şi soţia mea iubită 

Sania cu aceşti zmei 

Va zbura într-o clipită. 

Asta e menirea noastră 

Oamenii să-i bucurăm 

Dragostea şi munca noastră 

An de an să le dăm. 

Haide sus în sănioară 

Şi să zbori chiar prima oară 

Cu renii mei vestiţi 

Hai Rudolf, Comet porniţi! 

 

Cântec: „Moş Crăciun cu plete dalbe” 
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Colindăm, colindăm iarna 

 

 

Personaje: Copil 1 

                 Copil 2 

                 îngeraşi 

                 bradul 

                 copil3 

                 colindători 

 

Copil 1 

Brr! Ce frig este afară 

Mâinile nu le mai simt 
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Surioară hai afară! 

Că zăpada dă năvală 

Cu fulgi mari, strălucitori 

Plini de viaţă, călători. 

 

Copil 2 

O! Ce mare bucurie 

Cerul azi e-n sărbătoare! 

Din el stele au coborât. 

Ninge, ninge liniştit 

Peste tot s-au aşternut 

Mii de stele de argint. 

An de an de sus coboară 

Şi se lasă pe pământ 

Dalbe stele lucitoare 

Şi deodată mi se pare 

Că e raiul pe pământ. 

 

Copil 1 

În Noaptea asta Sfântă 

Vin îngerii din cer 

Şi zboară-ncet de-a lungul pădurilor de brad 

Şi cântă-ncet şi mere şi flori din sân le cad. 

Iar florile s-anină din ramuri până jos 



 14 

Şi-i cântec şi-i lumină şi-aşa e de frumos. 

 

Pe fundalul melodiei „Afară ninge liniştit” apar 

îngeraşii. 

Îngeraş 1 

Iisus se naşte astăzi 

În peşterile lumii 

În ochii noştri limpezi 

În raz-a blând-a lunii. 

 

În  fiecare casă 

Cu licăriri de soare 

În pâinea de pe masă 

În fulgul de ninsoare. 

 

Iisus se naşte astăzi 

Să-i punem la picioare 

Lumina rugăciunii 

Şi-o limpede cântare. 

 

Îngeraş 2 

Te salutăm Hristoase 

Venit azi pe pământ 

Cu inima voioasă 
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Primeşte-al nostru cânt. 

 

Şi dă-ne astăzi nouă 

Drept dar pentru Crăciun 

În piept inimă nouă 

Şi-n minte cuget bun. 

 

Arată-a Ta iubire 

La toţi ce sunt în lume 

Şi varsă fericire 

Peste acest pământ. 

 

Îngeraş 3 

Se-apropie Crăciunul 

Vin-o să te rogi cu mine 

Iisus se naşte astăzi 

Copile, pentru tine! 

 

Se-apropie Crăciunul 

Cu bradu-mpodobit 

Iisus ne cere-n taină 

Să-ngenunchem smerit. 

 

Se-apropie Crăciunul 
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Vin-o să te rogi duios 

Să creşti curat, copile 

Ca bradul de frumos. 

 

Îngeraş 4 

Cu albe flori te-ntâmpinăm 

Că albul e lumină 

Fierbinte naştere-a lui Hristos 

Credinţei rădăcină. 

 

Cu flori de nea te mângâiem 

Că neaua e curată 

O pură naştere-a lui Hrist’ 

Minune-adevărată! 

 

Cu flori de vis te-ntâmpinăm 

Că visul e o floare 

Eternă naştere-a lui Hrist’ 

Şi fără-asemănare. 

 

Bradul 

Din vârf de munte am venit 

Sunt gata de împodobit! 

Toţi copiii bucuroşi 



 17 

Sprinteni şi tot mai frumoşi 

Au adus la globuleţe 

La beteală şi steluţe 

Artificii şi lumină, 

Mândre straie să îmi pună. 

Că-n Ajunul de Crăciun 

Vine Moş bătrân şi bun 

Cu sacul cel plin în spate 

Să ne-aducă sănătate 

Jucării şi dulciuri multe 

Pe copii să îi încânte. 

Se va intona cântecul „Astăzi s-a născut 

Hristos!”  

 

Colindător 1 

E-atâta dragoste şi pace 

În cântul tuturor 

Atâtea inimi freicite 

Ascultă acum cu dor! 

Veniţi, veniţi colindători 

La casele creştine 

Veniţi, veniţi colindători 

Uraţi numai de bine. 

Pe drumul lung şi-nzăpezit 
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Se-adună cete-cete 

De ani şi ani neîncetat 

Ei merg la casele creştine. 

 

Băieţii îmbrăcaţi în costume populare şi vor 

cânta colindul „Domn,Domn să-nălţăm!” 

 

Colindător 2 

Sculaţi gazde nu dormiţi 

Că nu-i vremea de dormit 

Ci casa de-mpodobit 

Cu mireasma câmpului 

Şi podoaba cerului 

Şi lacrima vântului. 

Cu podoabe de smarald 

Şi cu crenguţe de brad. 

Noi vă zicem să trăiţi 

Umple casa de dulceaţă. 

Bate vântul pe din dos  

Umple casa de miros. 

Să trăiţi şi la mulţi ani 

Să ne daţi şi nouă bani. 

Mânaţi măi! 

Hăi, hăi! 
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Colindător 3 

Pe cărarea şerpuită 

Cu argint împietruită 

Vin acum de sărbători 

Cete de colindători. 

Busuioc verde pe masă 

Dă-ne drumu gazdă-n casă 

Că umblăm să colindăm 

Şi pe Hristos îl cântăm 

Din seara Ajunului 

Până-ntr-a Crăciunului! 

 

Colindător 4 

Aho, aho, copii şi fraţi 

Staţi puţin şi ne-ascultaţi 

C-am venit cu pluguşorul 

Că aşa ne-a mânat dorul! 

Iată anul se sfârşeşte 

Creşte şi îmbătrâneşte. 

Dar noi ştim c-am mai crescut 

Anul repede-a trecut 

Ne-am făcut şi mai cuminţi 

Întrebaţi-i pe părinţi. 
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Că din anul ce-a trecut  

Multe lucruri am făcut. 

Am pictat, am desenat 

Despre toate-am învăţat 

Ia sunaţi din zurgălăi 

Şi pocniţi din bice, măi! 

 

Colindător 5  

Ne primiţi la voi în casă 

Căci de ne-o-ţi chema la masă 

Noi frumos vom colinda 

Şi de bine vom ura. 

Vă vestim o veste mare 

Azi e mare sărbătoare 

Căci în ieslea din Bethleem 

Pe Mesia îl vedem. 

S-a născut cel prunc divin 

Şi-ngerii din ceruri vin, 

Să-i aducă flori şi stele 

Ca să-l îmbrace cu ele. 

E un obicei străbun  

Ca în seara de Ajun 

Să-l vestim pe Moş Crăciun 

Şi pe Iisus cel bun. 
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Colindător 6 

Asta-i seara de Ajun 

Vai ce-mi bate inimioara 

Unde-o fi Moşul acum, 

A venit cu sănioara? 

Ridic ochii către cer 

Şi văd steaua ce răsare. 

Unde-o fi Moşul ce să-i cer? 

Va veni la mine oare? 

Frunză verde de busuioc 

Hai copii cu toţi la joc 

Frunză verde de cicoare 

Hai să-ntindem hora mare! 

Până când s-o însera 

Şi n-o mai putea dansa. 

 

Colindător 7 

Vă dorim să aveţi parte 

Numai de noroc în toate 

Şi urăm şi celor mari 

Harnicilor gospodari 

O speranţă de mai bine 

Să se bucure oricine 
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De viaţă, de sănătate 

De iubire şi dreptate.. 

Să aibă de toate în casă 

Şi-nţelegere în casă, 

Mai mulţi bani în buzunar 

Şi mult soare-n calendar. 

Ia mai mânaţi măi flăcăi 

Şi sunaţi din zurgălăi 

Hăi, hăi! 

Fetele, îmbrăcate în costume populare vor 

cânta colindul „Colindiţa” şi „Sorcova”. 

La finalul serbării copii vor dansa „Braşoveanca”. 
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Serbarea pomului de iarnă 

 

Prezentator 1 

Când vine vremea rea,                                                                                            

Cu primii fulgi de nea,                                                                                         

Se scutură din nori,    

De Sfinte sărbători 

Poveşti cu îngeraşi                                                                                             

Pentru copii poznaşi,                                                                                         

Poveşti cu sfinţi părinţi                                                                                             

Pentru copii cuminţi.                                                                                                       

Aflaţi-le acum,                                                                                                

În prag de Moş Ajun,                                                                                             

Cântaţi, vă bucuraţi,                                                                                               

Pe Domnul lăudaţi! 

 

Prezentator 2 

Dintre toate câte sunt,                                                                                              

Sărbători pe acest pământ,                                                                                       
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Nu e alta mai frumoasă                                                                                          

Decât Crăciunul cel sfânt. 

Noi am pregătit colinde                                                                                                   

Şi din suflet le cântăm                                                                                               

Bucurii şi sănătate ,                                                                                                

În pluguşor vă urăm!    

             

Prezentator 3 

Vrem să vină blânda iarnă                                                                                

Şi fulgi moi uşor să cearnă, 

Să aştearnă alb covor 

Peste grâul din ogor. 

Dar ce văd în depărtare? 

Zânele vin pe cărare 

Dragelor, veniţi, intraţi,                                                                                       

Frumos să vă prezentaţi!      

Intră în scenă Zâna Iarnă înconjurată de fulgii de 

zăpadă, Zâna de Zăpadă, Zâna Gheţii. 

Zâna Iarnă: 

-Dorinţa vi s-a împlinit:                                                                                              

Eu sunt Iarna şi-am venit                                                                                               

Să vă dăruiesc, copii,                                                                                                     

Multe, multe bucurii.                                                                                                         

Cocoraş de albă nea,                                                                                                 

Să vă daţi cu sania.                                                                                                       

La fereastră  vă pun flori,                                                                              

Bujorei în obrăjori,                                                                                                      

Aştern haina argintie,                                                                                            
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Peste grâul din câmpie.                                                                                            

Vă trimit să colindaţi,                                                                                         

Pe la case să uraţi,                                                                                                         

Îl aduc pe Moş Crăcin,                                                                                          

Şi brăduţi în casă pun...                                                                                              

Am adus aici la voi,                                                                                                

Fulgi de nea pufoşi şi moi:                                                                                                  

-Fulgi de nea,veniţi aici,                                                                                             

Să-i bucuraţi pe cei mici! 

 

Fulg 1 

Noi suntem fulgişori de nea,                                                                                     

Plutim, ne legănăm în vânt                                                                                    

Şi ne aşternem pe pământ                                                                                          

Ca să vă daţi cu sania! 

Fulg 2  

Aşternem peste grâul din câmpie,                                                                           

O plăpumioară moale, argintie                                                                                 

Ca el de geruri să se-adăpostească                                                                                           

Să crească şi pe voi să vă hrănească! 

Fulg 3 

Noi facem pentru oamenii de nea                                                                            

Hăinuţe moi de catifea                                                                                        

Cât mai frumos voi să-i modelaţi,                                                                                

Şi-n jurul lor să râdeţi, să cântaţi! 

„Ninge, ninge...”(cântec) 
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Ninge, ninge, ninge-ncetisor, 

Cade, cade cate-un fulg usor 

Campul, pomii si intregul sat 

Haina alba toti au imbracat. 

Zâna de Zăpadă  : 

Eu sunt Zâna de Zăpadă,                                                                          

Lumea să mă vadă                                                                                      

Aduc neaua peste ţară,                                                                                     

Până mult spre primăvară                                                                                               

Pe copii îi veselesc,                                                                                             

Casele vi le albesc,                                                                                                    

Pun covor alb peste ţară                                                                                              

Să-aveţi grâu bogat la vară.                                                                                     

Aduc multă veselie                                                                                                                

Scald ochii în bucurie,                                                                                              

La cei mici şi la cei mari                                                                                         

Harnici şi buni gospodari,                                                                                    

Aduc daruri de crăciun                                                                                       

Şi pe moş bătrân şi bun! 

Zâna Gheţii: 

Zâna Gheţii-s şi-am venit,                                                                                           

Să vă dăruiesc copii,                                                                                               

Multe, multe bucurii.                                                                                                

La ferestre vă pun flori,                                                                                    

Bujorei în obrăjori.                                                                                              

Vă trimit să colindaţi,                                                                                                      

Pe la case să umblaţi                                                                                                
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Pregătesc şi bunul drum                                                                                                    

Pentru dragul Moş Crăciun! 

Gazda 1 (îmbrăcată în costum naţional) 

-Dar unde-or fi copiii?                                                                                                                                                

Nu-s aici!                                                                                                                                          

Unde–ar putea fi?              

Gazda 2 

-Îi aşteptăm, trebuie să vină                                                                                               

Doar ştiu că astăzi avem oaspeţi.                                                                              

Iată-i, iată-i! 

Copil 1 

Se vede veselia şi bucuria                                                                                          

În toată suflarea !                                                                                                     

Pe unde am trecut,                                                                                                   

Numai pregătiri pentru iarnă am văzut.                                                                                              

Nu mai am răbdare,                                                                                                        

De-ar veni odată Moş Crăciun!  

Copil 2 

Mare zarvă e-n zăvoi,                                                                                                  

Cum luceşte neaua                                                                                                        

Iepuraşii căte doi,                                                                                                        

Mătură vâlceaua. 

Două veveriţe mici                                                                                                   

Sprijnite-n coadă,                                                                                                   

Se îndeamnă c-un arici                                                                                             

La cărat zăpada. 
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Copil 3  

Alte două s-au oprit                                                                                                    

Sus în deal pe-o creangă,                                                                                           

Şi c-un fir de argint frumos                                                                                                    

Cetina i-o îmbracă. 

Şi frumos cum îl gătesc                                                                                     

Bradul prinde viaţă.                                                                                                     

Sus pe crengi îi strălucesc                                                                                  

Ţurţuri mici de gheaţă. 

Dar cum nu s-a mai văzut                                                                                          

Brad fără lumină                                                                                                          

Din mici ghinde i-au făcut                                                                                       

Cupe de răşină. 

Copil 4 

-Ştiţi ceva? Hai să cântăm un cântec, să nu creadă 

Zâna Iarnă că noi la grădiniţă nu învăţam nimic! 

Toţi: 

-Să cântăm, să cântăm... 

„Pe zăpadă zboară, zboară...”(cântec) 

 

Moş Crăciun 

-Bună seara,bună seara,                                                                                               

Iaca, vin cu sănioara                                                                                             

Şi cu daruri proaspete                                                                                                    

Bucuroşi de oaspete? 
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Toţi: 

-Bucuroşi, bucuroşi                                                                                                          

Moşule, de unde vii? 

Moş Crăciun  

-Iaca, vin din moşi-strămoşi                                                                                     

Încărcat cu jucării                                                                                                   

Pentru voi iubiţi copii!  

Copiii îi spun Moşului poezii 

Copil 1 

Moş Crăciun, Moș Crăciun 

Fii binevenit. 

Pune tolba lângă sobă 

Ești cam obosit. 

Stai puțin, te odihnește 

Că respiri cam greu. 

Tot așa, când urcă scara 

Și bunicul meu.  

 

Copil 2 

Asta-i seara de Ajun. 

Vai, ce-mi bate inimioara! 

Unde-o fi Moșul acum, 

A venit cu sănioara? 

Moș Crăciun cel darnic 

Cel bogat și bun 

Și-a umplut toți sacii 

Gata e de drum.  
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Primiţi Steaua 

 

Steaua când a răsărit 

Pe magi i-a călăuzit 

Pân’ la ieslea pruncului, 

La Domnul Pământului. 

 

De-atunci ne’ncetat cântată 

Steaua binecuvântată 

Toţi copiii o cinstesc, 

Toţi părinţii-o găzduiesc. 

 

- Primiţi steaua? I-auzim, 

 Vlăduţ sare să-i primim. 

Steaua intră strălucind, 

Cu copii voioşi zâmbind. 

 

Bibliografie 
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Moş  Crăciun 

     

 

               

Moş Crăciun e bătrânel 

Cu barba albă şi cojocel 

Iar in spate abia duce 

Sacul cu jucării multe. 

 

 

Moşul are suflet bun 

Nu ma uită de Crăciun, 

El vine cu sănioara 

Peste mări şi peste ţări 

Ajunge chiar şi la mine, 

Cş am fost copil cuminte. 

 

 

 

Moşul ştie cel mai bine 

Cât de cuminţel am fost, 

Aşa că doar el decide 

Ce cadou mi se cuvine. 
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Moş Crăciun 

 

Moş Crăciun împarte daruri 

Dintr-o traistă fermecată 

Scoate-ntr-una, cât ar scoate 

Nu termină niciodată. 

 

El suflă greu printre troiene 

Dar nu se lasă orice-ar fi 

Şi pentru copiii lumii 

Aduce brazi şi jucării. 

 

Şi-n seara de Ajun îi iartă 

Pe cei ce-au zis o vorbă grea 

Pe leneşi, pe cei puşi pe ceartă, 

Convins că se vor îndrepta. 
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Iarna 

 

Tristă ar fi iarna dacă 

N-ar fi copiii s-o placă. 

Cu părinţii, fără sfadă, 

Clădesc oameni de zăpadă. 

 

Chiar de-aluneci pe gheţuş 

Sau mai cazi la săniuş, 

Viaţa este minunată, 

În veşmânt de nea-mbrăcată. 
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