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Poeziile copiilor mici


Cine?

Cine, cine m-a făcut?
Domnul fără de’nceput
Cine, cine ne-a creat?
Domnul sfânt și minunat.

Doamne, Doamne

Doamne, Doamne Te slăvesc! 
Mamă, tată, vă iubesc.

Scuze, scuze
(Copii de la trei ani)

Scuze, scuze!
Am greșit.
Iartă-mă,
Că te-am lovit!

Nu, nu! N-ai păţit nimic –
Mami, tati, dă-mi pupic.
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Copii fericiți

Suntem mici și fericiţi,
De părinţi suntem iubiţi.
Ne jucăm, dar uneori
Ne certăm cu frăţiori,

De la joacă, jucării –
Că așa-i între copii.
Însă iute ne-mpăcăm,
Că din inimă iertăm.

Iar când jocul terminăm,
Strângem tot și-apoi mâncăm.
Tata, mama ne citesc,
Din Scripturi ne povestesc.

Toţi cântăm și ne rugăm,
Și pe Domnul lăudăm.
Adormim toţi fericiţi,
Că de El suntem iubiţi.

Sunt micuț 
(Copii de doi-trei ani)

Sunt micuţ(ă) și drăguţ(ă), 
Sunt dorit(ă) și iubit(ă).
Să vorbesc știu doar un pic.
Vă iubesc! Asta vă să zic.

Cânt, mă rog și mă joc,
Că eu nu stau pe loc.
Cad jos, poc! Nu mă lovesc,
Slavă Domnului ceresc!
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Am trei ani 

Am trei ani și sunt micuţă,
Frumușică și drăguţă.
Sănătoasă și cuminte -
Doamne, mulţumesc fierbinte.

Mamă, tată, vă iubesc,
Sănătate vă doresc.
Noi pe Domnul mult iubim,
Ca în veci cu El să fim.

Am trei ani 

Am trei ani, sunt fericit
Și de Domnul sunt iubit.
Sunt deștept și sănătos,
Totdeauna bucuros.

Tată, mamă, mulţumesc,
Vă-ngrijiţi ca eu să cresc.
Domnul să ne dea de sus
Mântuirea prin Isus.

Patru ani

Patru ani am împlinit, 
Domnul mi i-a dăruit.
Și sunt recunoscător 
Că azi sunt mai mărișor.
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Sunt setos și-nvăţ mereu,
Multe despre Dumnezeu.
Mai învăţ și poezii
Și cântări pentru copii.

Jucăriile-n sertar
Le adun, că-s gospodar.
Camera-i curată-ntruna,
Îmi fac patul totdeauna.

Când ascult și-s ordonat,
Sunt ades recompensat.
Mamă, tată, vă iubim
Și cu Domnu-n cer să fim.

Cinci ani

Dumnezeu mi-a dăruit
Un cadou deosebit.
Un buchet de doar cinci flori,
C-astăzi am cinci anișori.

Vreau să știu tot, sunt setos,
Mai ales că-s curios.
Povestiri vreau să ascult 
De la mami, tot mai mult.

Seara, ascult de la tăticu,
Dar mai mult de la bunicu.
Iar apoi mă rog și-adorm,
Că îmi este-așa de somn.

Dimineaţa mă trezesc
Patu-mi fac, mă pregătesc
Și la grădi mă grăbesc,
Să nu-ntârzii, îmi doresc.
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Zburd, mă joc și multe-nvăţ.
Vin acasă, mă răsfăţ.
Sunt copil ascultător
De părinţi și Creator.

Îmi doresc să fiu iubit
Și de Domnul mântuit.
Cu părinţii-n cer să fim,
În Noul Ierusalim.

Șase ani

Mai întâi Îi mulţumesc 
Domnului sfânt și ceresc,
Că am șase anișori
Plini de viaţă și comori.

Mulţumesc de sănătate,
Viaţă, apă și bucate.
Mulţumesc că am părinţi,
Frăţiori dragi și cuminţi.

Mulţumesc de surioare,
De bunici și adunare
Și de jocul creativ,
Fiindcă sunt mereu activ.

Jocul de-ascunselea,
Școala și biserica;
Jocul și de-a magazinul,
Care-l știe și mezinul.

Mai pictez, mai colorez
Și nisipul modelez.
Mă mai plimb cu bicicleta
Uneori cu trotineta.
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Însă cel mai fericit
Sunt că Tu ne-ai pregătit
Un Rai plin de bucurii,
Unde sunt ai Tăi copii.

Am șapte ani 

Am șapte ani și simt că zbor,
Sunt plin de vise și de dor;
Sunt bucuros că sunt școlar
Învăţ tot din abecedar!

Încet, eu mă debarasez
De jucării, căci progresez.
Probez mai multe munci de-adult,
Că-mi plac de-o vreme, tot mai mult.

Părinţi-mi dau instrucţiuni,
Să fiu printre copiii buni.
Să mă comport cu toţi frumos,
Să-I placă Domnului Hristos.

Cu fraţii, hei, ne mai certăm,
Dar repede ne împăcăm.
Cu ușurinţă ne iertăm
Și-apoi în grabă și uităm.

Ce-i drept, părinţii mă iubesc,
Și-mi place mult să-i însoţesc
La lucru sau în drumeţii,
Că-s pline de peripeţii.

Uniţi cântăm și ne rugăm
Și-n adunare ne-nchinăm.
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Uniţi dorim și-n cer să fim
Și-n veci să nu despărţim.

Dormi, copile 

Dormi, copilul meu iubit!
Nani, nani, puișor…
Să crești mare, mântuit
De cerescul Salvator.

Dormi, copile, scump puiuţ!
Nani, nani, scump odor,
Dormi copilul meu drăguţ;
Domnu-ţi fie protector.

Dormi, copile sănătos!
Nani, nani liniștit…
Să fii bun și credincios,
Și în viaţă ocrotit.

Dormi, copil de Împărat!
Nani, nani, prunc de dor…
Să fii binecuvântat
Azi și-n vecii vecilor.

Copile drag

Pentru tine Domnul are
Un ceresc belșug de har.
De rămâi în ascultare,
Multă binecuvântare
Îţi va revăra în dar.
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Și izvoarele divine,
Și izvoarele de jos
O să curgă peste tine,
Și vor fi de ele pline
Toţi ai tăi, chiar de prisos.

Vor fi binecuvântate
Rodul muncii mâinilor,
Câmpuri de livezi bogate,
Meșteșugurile toate,
Dar și rodul turmelor.

Fi-va binecuvântată
Orișicând plecarea ta!
Șederea, nelimitată,
Și venirea, așteptată,
Fiindcă este-n mâna Sa.

Domnul ceru-ţi va deschide
Și belșugul de pământ…
Ploi la vreme va trimite;
Împlinește ce promite,
Că Se ţine de Cuvânt.

Însă binecuvântarea
Cea mai mare-o vei avea
Când vei auzi chemarea:
„E sfârșită alergarea,
Moștenește Gloria!”

Copile 

Copile, ştii că Domnul scrie
Ce faci, ce spui şi ce gândeşti?
Ce-i scris, rămâne-n veșnicie,
Ai grijă-n tot ce-nfăptuiești.
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Te vede când te scoli devreme
Şi la pătuţ te rogi cu zor;
În ziua aceea, nu te teme!
Ai îngerul Său păzitor.

Te vede când faci pozne, şotii, 
Eşti auzit și când mai minţi… 
Şi când te cerţi cu frăţiorii,
Şi când nici ei nu sunt cuminţi.

Te vede ce vorbeşti la joacă
Şi când pierzi timpul la ecran
Ca un pescar de baltă seacă,
În gheara crudului tiran.

Te roagă, cântă şi citeşte 
Cu-ai tăi părinţi şi frăţiori,
Că Domnul scrie pagini sfinte
Şi o să-L vezi venind pe nori.

Copilul Domnului

Sunt copilul Domnului,
Sunt copilul Regelui.
Tot ce are Dumnezeu
E, desigur, și al meu.

Sunt voios și fericit,
Bucuros că sunt iubit;
Și pe Domnul preamăresc,
El e Tatăl meu ceresc.



14

Pruncia trece-n zbor 

Pruncia trece-n zbor şi-ades zăduful 
Se-ncinge, se aşterne prematur;
Vă-ntreb, părinţi: mi-aţi pus la drum burduful,
Am pâine, apă, prin deşertul dur?

Mă ţineţi şi de mână? În pustie
Sunt scorpioni ce-atacă din priviri,…
Sunt şerpi cu clopoţei ce mă îmbie
S-audiez păgâne izvodiri.

Îmi scrieţi voi în suflet… foaia albă…
Cerescul crez, al Domnului cuvânt?
Sau pana înmuiată în otravă
Îmi scrie moarte-n sufletul plăpând…?

Vreau să mă învăţaţi eterna cale
Ca s-o urmez pân’ voi îmbătrâni…
Trasaţi principii sfinte şi reale
Că, de pe Stâncă, nu mă vor urni!

Scumpii mei

Scumpa mea mămică,
Dragul meu tătic,
Vă iubesc din suflet,
Cât nu pot să zic.

Domnul să ne dea
Sfinte revărsări:
Viaţă, sănătate,
Har și îndurări.


