1 Iunie - Ziua Copilului

 
Mesajul nostru azi de 1 Iunie,
E un cânt de pace şi de drag!
E sol trimis spre toţi copiii lumii,
De pe-al nostru românesc meleag.
 

 
 
Azi e zi de sărbătoare,
Porumbei ca albul spumei
Pace scriu rotund sub zare,
Pentru toţi copiii lumii.

Am dori să fie vară,
Cu flori şi cânt de păsărele,
Cu pâraie reci sub soare,
Să ne răcorim în ele.

1 Iunie, tu vii, cu bujori şi ciocârlii
Şi cu cântec de copii;
Scuturând peste pământ,
Zâmbete şi-al păcii cânt!
Sol gingaş de bucurie, slavă ţie, slavă ţie!

Veveriţa sprinteoară, dă de veste iar în ţară,
Că-n poiana cu izvoare, azi e zi de sărbătoare:
Flori, gândaci şi licurici, păsărele şi pitici,
Toţi s-au pregătit de zor, că-i Ziua Copiilor.
 
 
1 Iunie - Ziua Copilului

 
Este 1 Iunie,
E prima zi de vară,
Soarele e sus pe cer,
E frumos afară.
 
Suntem astăzi mai voioşi
Căci avem serbare,
E Ziua Copiilor,
E zi de sărbătoare.
 
La serbare a venit
Astăzi multă lume.
Cântece şi poezii,
Fiecare spune.
 
Ionel s-a încurcat,
Şi s-a-nroşit ca focul.
“Nu-i nimic”, cu toţii au zis,
“Bată l-ar norocul”.
 
Sandu cel cu ochelari,
Cu a sa chitară,
Singur s-a acompaniat,
Pentru prima oară.
 
Şi o coardă i s-a rupt,
Când lovi mai tare.
Nimeni nu s-a supărat,
C-aşa-i la serbare.
 
 
E ziua ta, copile!

 
Lunecând pe bolta-albastră
A venit întâi o stea
Ca să-mi scrie pe fereastră:
- Să trăieşti, e ziua ta!

A venit şi-o rândunică,
Tot lângă fereastra mea!
Ciripind a vrut să-mi zică:
- Să trăieşti, e ziua ta!

Şi salcâmul plin de floare,
Frunza-ntr-una-şi leagănă;
Să-mi şoptească la ureche:
- Să trăieşti, e ziua ta!

Dar şi flori şi cânt şi stele,
Toate le-am putut afla,
În urarea mamei mele:
- Să trăieşti, e ziua ta!

 
Sărbătoarea verii                  
 
Pe obraz, pe nas, pe ochi,
Soarele m-a mângâiat,
Cu o rază jucăuşă,
Ce-a pătruns până la mine.
 
Larg fereastra o deschid
Şi-un parfum îmbietor,
Din grădină a pătruns
În odaia mea.
 
Florile se-nveselesc
Când la ele eu privesc.
Şi-au pus rochii colorate,
Fiindca ştiu că astăzi
Toţi copiii lumii
Sunt în sărbătoare.

