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Eşti cel mai bun poet pe care l-am avut, 
Eşti pentru noi un idol al timpului trecut. 
Voi învăţa să-mi cresc copiii cu versurile tale, 
Un lung şirag de perle şi mărgăritare. 

Liniştea gândului tău coboară 
În suflete, în fiecare seară. 
Tu eşti Luceafăr care străjuieşte 
Deasupra celui care te iubeşte. 
 
 

LUI EMINESCU 
Prof. Theodorescu Daniela 
Şcoala cu Clasele I-VIII, Nr.120, „Mărțișor”, 
Sector 4, Bucureşti 
 
Cât am dorit, Luceafăr bland, 
Să te mai văd odată; 
Să stăm sub teiul înflorit, 
Sub bolta înstelată. 

Cele lumeşti să le uităm, 
Şi script ca şi cobzarul. 
Pe bancă, lângă tei să stăm, 
Spunându-ne amarul. 

Auzi tu cum şi teiul tău  
Te plânge şi te recheamă ? 
Ascultă cum şi din Ţicău,  
Un om la scris te-ndeamnă ! 

Doară în vise te-am văzut 
Ca un Luceafăr între stele, 
Uitându-te la mine, mut, 
Lumină dând zilelor mele. 
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Luceafăr eşti şi-aşa vei fi 
Până ce viaţa s-o-ncheia ; 
Dar oare îţi vei aminti  
De mine, aşa, cândva ? 
 
 

TRISTEŢEA CODRULUI 
Ghergan Alexia, 
Şcoala cu Clasele I-VIII, Nr.117, Bucureşti 
Coord. Prof. Tibacu Florenţa 
 
Codru, codru minunat, 
Păsările ţi-au plecat, 
Frunzele s-au veştejit 
Şi pe tine te vad trist. 
Tichiuţele pătate 
Din frunzele colorate 
Şi pe frunte aşezate, 
Ţi le-a luat vântul pe toate. 
Copacii sunt goi 
Parcă sunt strigoi 
Şi sunt supăraţi 
C-au piedut mulţi fraţi. 
Şi izvoru-i supărat 
Că de-acuma-i îngheţat 
Nu mai şuşoteşte lin 
Şi nu mai e cristalin. 
- Codrule îngândurat, 
Te rog, nu fi supărat ! 
Primăvara va veni 
Haine noi tu vei primi !. 
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EMINESCU 
Prof. Ungur Rodica 
Grădiniţa P.P. „Zori de zi”, Hunedoara, Jud. Hunedoara 
 
Eu sunt mic şi ştiu puţine, 
Dar am auzit prea bine 
De-un luceafăr răsărit, 
Poet nemaipomenit, 
Eminescu e numit ! 

Poezia lui e sfântă, 
Toate rândurile cântă, 
Şi te lasă plin de dor 
Strălucitul scriitor, 
Suflet mare din popor. 

Cântă codrul şi izvorul, 
Lacul, râul călătorul, 
Toate sunt în versul său 
Şi vor dăinui mereu! 
Eminescu-i…tu şi eu! 

Şi de-o vrea vrăşmaşul nostru 
Să ne strice neamul, rostul, 
Versul său e scut de fier ! 
Vorba – spadă de oţel ! 
Eminescu ni-e străjer !  
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CĂLĂTOR NEMURITOR 
Ed. Anastasiu Iulia 
Grădiniţa P.P. ,,Floare de colţ”, Piatra Neamţ, Jud. Neamţ 
 
Tăcere şi mister 
Plâng stelele în cer,  
Prin tăiniţe de noapte 
Întrezăriri de şoapte 
Şi legănări codreşti 
Întreabă :  
- Unde eşti ? 
 
Prin lume călător, 
Mereu nemuritor 
Pe malul lacului, 
La umbra codrului, 
Prin plete, flori albastre, 
Prin gene, stropi de astre, 
Buze de săruturi dulci, 
- Un’ te duci? 
 
Să-mi plimb dorul, 
Călătorul, 
Cu luntraşul printre nuferi, 
- Tot mai suferi? 
 
Aripă de-alean şi vis, 
Porţile ţi s-au deschis 
Peste timp, nemărginire 
De dureri şi fericire, 
Niciodată şi mereu 
Doar al meu, 
Prin ceruri călător, 
Astru nemuritor. 
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