
Poezii

De Găleanu Fabrian și

Răzvan Pandur



Iarna
De Găleanu Fabrian

Focul in sobă l-am aprins,

Venirea ta ne-a cam surprins.

Frigul aspru te-a vestit,

Tu devreme ai venit.

Zăpada s-a așternut,

Pe pământ,ca un scut.

Crengile s-au dezgolit,

De la gerul înnăsprit.

Schiul este îndrăgit,

De copii e mult iubit.

Movilele s-au înmulțit,

Îngerii de zăpadă s-au ivit.



Primăvara
De Găleanu Fabrian

Soarele a rasărit,

Primăvara a sosit.

Florile au înflorit,

Copacii au înverzit.

Păsările călătoare au revenit,

La fiecare cuib părăsit.

Vântul parcă s-a oprit,

Mai vorbește doar șoptit.

Afară s-a încălzit,

Zăpadă s-a topit.

Copiii s-au cam necăjit,

Când iarna i-a părăsit.

Animalele s-au trezit,

Din hibernarea care le-a amorțit.

Ghioceii te-au vestit,

Îti urăm bun venit!



Soarele nu mai e blând,

Pe-afara nu mai adie  vânt.

Ploile sunt mai rare,

Copiii se joacă la soare.

Cerul este foarte senin,

Norii se retrag încet si lin.

Vacanța mult așteptată,

Va începe de îndată.

La plajă este veselie,

Jucării si mingi o mie.

Apa este foarte caldă,

Toți în ea se scaldă. 

Vara
De Găleanu Fabrian



S-a întors vara
De Răzvan Pandur

Primăvara s-a oprit.
Vara,tocmai a venit,
Copiii sunt fericiți,
Și de soare mult iubiți.

Iar,căldura s-a întors,
Și albinele au scos,
Muncitoare zi de zi:
Miere bună,dragi copiii!

Ziua noastră e aici,
Iar noi suntem fericiți.
Toți copiii,mari și mici,
Și de vară mult iubiți!



Toamna
De Găleanu Fabrian

Toamna se va termina,

Copiii abia așteaptă iarna.

Iarna iși cere drepturile,

Și-aduce cu ea frigurile.

Toamna e in criză,

Ea aduce o briză.

Toamna nu mai are putere,

Zăpada se așterne peste sere.

Gerurile se-ntețesc,

Ninge-afară nebunesc.

Frunzele pe jos se-adună,

Parcă ar forma o dună.

Toamna ție-ți mulțumesc,

La anul te mai poftesc,

Dar acum trebuie să pleci,

Pentru a face loc zilelor reci.                     



Poezii realizate de Găleanu Fabrian



Desene realizate de Răzvan Pandur



Proiect realizat de Răzvan Pandur și 
Găleanu Fabrian



Sperăm că v-a plăcut!


