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VIAŢA
Ioana CODREAN, XE
Atât de scurtă este viaţa
Cu necazuri şi-mpliniri;
Aşa se duce, precum ceaţa
Şi-n urmă rămân amintiri.

Soarele se urcă iar
Sus pe bolta cea cerească,
Cu raze de mărgăritar
Pământul să-l încălzească.
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CE E IUBIREA?
Bianca HAIDU, XD
Ce e iubirea?
Este zâmbetul cald al fiinţei
Căreia, când am început a
merge copăcel,
I-am spus cu drag, mama.

Căci ea este ca o suflare,
Ca şi un abur ce se pierde-n
zare,
Ca apa ce trece printre pietre la
vale,
Ca o floare ce creşte şi apoi
moare!

Iar freamătul zilei începe
deodată
Şi liniştea nopţii s-a dus.
Lumina s-a întins peste ţara
toată
Din Răsărit şi până-n Apus.

Ce e iubirea?
Este privirea îngăduitoare a
celor
Cărora, când am început a mă
deştepta,
Le-am spus, cu drag, bunici.

Şi mii de păsări cântă pe rând
Cu al lor glas văzduhul umplând
Şi cucul cântă din nou liniştit,
Căci dimineaţa din nou a venit!

Ce e iubirea?
Este învăţătura pe care mama,
tata, bunicii
Mi-au dat-o începând cu
basmele
Şi cei şapte ani de acasă.

SFAT
Ioana CODREAN, XE
Nu privi-napoi când valurile
zbuciumate ale vieţii
Cu-o mare putere lovesc în
viaţa ta;
Priveşte mereu la răsăritul
minunat al dimineţii,
La soarele ce e cu tine mereu în
calea ta!
Nu privi-napoi când un necaz
vine
Şi toate speranţele tale s-au
dus;
Căci unul trece şi altul vine,
Dar toate se duc tot pe rând
spre Apus.
Tu nu uita nicicând că în nevoi
Tu, cel ce eşti o floare în noroi;
Înconjurat de valuri care curg
şiroi,
Nu trebuie nicicând să
dai-napoi!
SIMTE ANOTIMPUL
Florica TILEAGĂ, XIE
Mirosul florilor din pomi
Să îţi înveselească chipul,
Să râzi, sub raza soarelui de
mai
Când iarba, iar va mângâia
pământul.

DIMINEAŢA
Ioana CODREAN, XE

UITAŢI DE LUME
Ioana CODREAN, XE
Atâţia copii sărmani uitaţi de
lume
Ce pribegesc hoinari pe-acest
pământ
În căutarea unei lumi mai bune
Ce vor s-o afle cât mai curând.
Ei nu mai au nimic în astă lume
Decât tristeţi ce inima ţi-o frâng
Nu au pe nimeni să-i strige pe
nume
Şi nimănui nu-i pasă când ei
plâng.
De multe ori aşteaptă o
încurajare
De multe ori aşteaptă un ajutor
De multe ori doresc o
mângâiere
Atunci când rănile sufletului îi
dor.

Un strop de rouă să te-aducă,
Din nou în lumea primăverii,
Să inhalezi şi tu puţin
Parfumul ucigaş al serii.

O, cât de mult doresc în astă
lume,
Să fie şi ei ca şi ceilalţi copii,
Părinţii lor să-i strige pe nume,
Să aibă şi ei case, haine şi
jucării.

În crâng să stai şi să asculţi
Un glas de rândunică
Care-a sosit din alte ţări,
Cu mult drag şi căldură.

De tu în astă lume
Ai tot ce îţi doreşti,
Să ştii că ar fi bine
Şi la alţi copii să te gândeşti!
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Ce e iubirea?
Să fie oare fiorul
Care mă cuprinde în fiecare zi
Când băiatul dintr-a zecea mă
salută?
DRAGOSTEA
Bianca HAIDU, XD

Omul
este
fiinţa
superioară
care
populează
planeta Pământ. Este o fiinţă
socială, capabilă să transforme,
prin gândirea sa, lumea
înconjurătoare. Poate că tocmai
pentru că este o fiinţă socială,
Dumnezeu l-a binecuvântat cu
sentimentul de a iubi.
Iubirea este sentimentul
de admiraţie, de afecţiune
pentru cineva. Astfel, de la
naştere,
conştient
sau
inconştient,
copilul
îşi
manifestă iubirea faţă de cei
apropiaţi: părinţi, fraţi, bunici.
Iubirea părinţilor contribuie la
realizarea
unei
educaţii
armonioase, prin care un copil,
devenind adolescent se poate
integra uşor în societate. Tristă
este soarta oamenilor sau a
copiilor care nu cunosc acest
sentiment. Copiii abandonaţi nu
cunosc acest sentiment tocmai
pentru că majoritatea oamenilor
îi
ignoră,
iar
ignoranţa
înseamnă absenţa iubirii.
(Continuarea în
www.lciordas.as.ro)
›

