Cele mai frumoase
poezii de Crăciun

Crăciunul copiilor
de Octavian Goga

Dragi copii din țara asta,
Vă mirați voi cum se poate,
Moș Crăciun din cer de-acolo
De le știe toate - toate...
Uite cum, vă spune badea...
Iarna-n noapte pe zăpadă
El trimite câte-un înger
La fereastră să vă vadă...
Îngerii se uită-n casă
Văd și spun... iar Moșul are
Colo-n cer la el în tindă,
Pe genunchi o carte mare.
Cu condei de-argint el scrie
Ce copil și ce purtare...
Și de-acolo știe Moșul!

În seara de Crăciun

de George Coşbuc

Afară ninge liniştit,
În casă arde focul;
Iar noi pe lângă mama stând,
De mult uitarăm jocul.
E noapte, patul e făcut,
Dar cine să se culce?
Când mama spune de Iisus
Cu glasul rar şi dulce.
Cum s-a născut Hristos în frig,
În ieslea cea săracă,
Cum boul peste el sufla
Căldură ca să-i facă.
Cum au venit la ieslea lui
Păstorii de la stână
Şi îngerii cântând din cer,
Cu flori de măr în mână.

Scrisoare

de Otilia Cazimir

Moș-Crăciun, toți îmi spun
Că ești darnic și ești bun.
Eu îți scriu de mai-nainte
Că-s un baiețel cuminte,
Și-ți mai scriu, așa, să știi,
Că eu nu-ți cer jucării,
Cum ți-ar cere alți copii Însă nu m-aș supăra
Dacă tot mi-ai da ceva!
Dacă vrei, dă-mi o plăcuță,
Că mi-am spart-o pe cea veche,
Adă, pentru pisicuță,
Motocel ros la ureche,
Lui bunicu’ - o lulea C-a pierdut-o, sărăcuțu'...
Poate-aduci vre-un os lui Cuțu?
Poate ai vre-o acadea?
Lui Dănuț cel mititel,
Care plânge-n copăiță,
Să-i aduci un covrigel...
Noapte bună!
Niculiță

Scrisoare lui Moş Crăciun

de Elena Farago

Dragă Moş Crăciune,
Eu nu pot să-ţi scriu,
Că sunt încă mică
Şi carte nu ştiu,
Dar îti scrie acuma
Sora mea, Florica.
Noi în anul ăsta
Nu-ţi cerem nimica,
Şi de poate-n traistă
N-ai daruri destule,
Din ce-avem noi, uite,
Iaţi-le şi du-le
De le dă prin case
De părinţi sărmani,
Sau pe-acolo unde
Sunt copii orfani.
Şi, de poţi, pe urmă,
Tare te rugăm:
Să ne spui şi nouă
Unde să-i cătăm,
Ca să le mai ducem,
Pâna vii tu, iar,
În tot anul ăsta
Câte un mic dar.

Scrisoare pentru Moş Crăciun
de Lidia Batali

- Moş Crăciun, azi, o scrisoare
M-am gândit să îţi trimit;
Te aştept cu nerăbdare
Lângă bradu-mpodobit.
Şi s-aduci în sănăoară
Sacul plin de jucării.
Am să stau la geam, pe seară,
Când răsar stele făclii.

Moş Crăciun vine la toţi
de Aurora Georgescu

Bunicuţo, toţi îmi spun
Că în Seara de Ajun,
An de an, doar la copii
Moşu-aduce jucării.
Dar eu văd că sub brăduţ,
De la bebe la tăicuţ
Toţi din casă au un dar!
Ce să cred eu, aşadar?
Râde-ncetişor bunica,
Mângâindu-şi nepoţica:
– Drept am spus şi nu greşesc:
Doar copiii-un dar primesc.
Dar îţi pun o întrebare:
Orice om, la întâmplare,
Că e puşti sau e om mare
Nu-i copilul unei mame?

Fulguleţ şi Moş Crăciun
de Elia David

Moş Crăciun în sănioară,
Fulguleţ în barba-i deasă,
Azi străbat întreaga ţară
şi, prin horn, daruri îndeasă...
Stau braduţi împodobiţi
Pe la geamuri şi veghează,
Iar ştrengari neobosiţi,
Laţi, sub pături, îi visează.
Totu-n taină, pe furiş,
Să fim siguri că-i aşa:
Un Moş pe acoperiş
şi c-un fulg se vor lăsa...
Vor privi, atent, în casă:
Este linişte? Curat?
Lumânarea e pe masă?
Cozonacul e muşcat?
Fulguleţ, din barba lungă,
Moşului-i va zice: "Este!"
El va pune, să le-ajungă,
Sub brad, daruri... şi-o poveste.
ş

Scrisoarea unui copil către Moș Crăciun

de G. Păsculescu - Orlea

Moș Crăciune,
În atâția ani de-a rândul,
Mi-ai citit în taină gândul
Și, în noaptea de Crăciun,
Mi-ai trimis un înger bun.
Multe daruri mi-ai adus,
Când dormeam în visuri dus!...
Uite, ce te rog acum:
Să te-abați puțin din drum
Și, din sacul fermecat,
Parte bună să le faci
Și copiilor săraci!
Și mai fă-le-o bucurie:
Scapă-i, zău, de sărăcie!
Pâine să le pui pe masă,
Veselie dă-le-n casă...
Apoi, te-aș ruga fierbinte,
Adu-ți și de mine aminte:
De mai ai vreo jucărie,
Poți să mi-o aduci și mie!

La drum

de Otilia Cazimir

Moş-Crăciun, la urcuş,
S-a pornit cu sacu-n spate.
Drumu-i rău şi-i lunecuş
Şi moşneagul nu mai poate.

Lung se uită îndărăt,
Scuturându-şi barba rară
De omăt,
Şi oftează sub povară:
- Greu tătucă, greu de tine!
Iaca, stau şi mă socot,
Dacă nu cumva-i mai bine
Să mă mut mai cătră vară,
Că-s bătrân şi nu mai pot!

Moş Crăciun
de Emilia Plugaru

Cu toiagul strâns în mână,
Cu desaga în spinare,
S-a pornit la drum batrânul,
La drum lung, în graba mare.
Stăm cu ochii spre ferestre,
Să-l zărim atunci când vine,
Dar ne copleşeşte somnul,
Mai e vreme până mâine.
Trece noaptea-i dimineaţă…
Moşulică e în prag.
Îl îmbrăţişăm cu toţii,
Căci ne este foarte drag.
- A trecut un an de zile,
De când n-am fost pe la voi.
Ia spuneti-mi, ce mai faceţi,
Copilaşi isteţi, vioi?
V-am adus în dar brăduţul,
Doldora de jucării.
Hai veniţi, veniţi cu moşul,
Să ne veselim, copii!

Uite, vine Moș Crăciun
de Otilia Cazimir
Prin nameți, în fapt de seară,
A plecat către oraș
Moș Crăciun c-un iepuraș
Înhămat la sănioară.
Drumurile-s troienite,
Noaptea vine, gerul crește...
Cu urechile ciulite
Iepurașul se grăbește.
Uite-o casă colo-n vale,
Cu ferestre luminate.
Moșul s-a oprit din cale,
Cu toiagu-n poartă bate:
- Bună seara, bună seara!
Iaca, vin cu sănioara
Și cu daruri proaspete.
Bucuroși de oaspete?
- Bucuroși, bucuroși,
Strigă glasuri de copii.
Moșule, de unde vii?
- Iaca, vin din moși-strămoși,
Încărcat cu jucării!
Noaptea-i rece și albastră.
Ies copiii la fereastră,
Să se uite cum coboară,
Prin troianul uriaș,
Moș Crăciun c-un iepuraș
Înhămat la sănioară.

Moş Crăciun

de Octavian Goga

Moș Crăciun cu barbă albă, moș Crăciun cu traista plină,
Vechi stăpân atât de darnic al copilăriei mele,
Azi la noi în sat te-așteaptă toată casa cu lumină,
Cu colinde și cu cântec și cu crai ceteți de stele.
Tu te furișezi în taină pe la fiecare poartă,
Cu pășirea ta tiptilă nu lași urme pe zăpadă,
Dar te simte-ntreg cuprinsul oropsiților de soartă,
Când lași binecuvântarea peste capul lor să cadă.
Tu cobori și-n sara asta, tu cobori ca totdeauna,
Pe pământul greu de rele, sol bătrân de gânduri bune,
Și-nveșmânți c-un văl de pace răzvrătirea-n-viforată...
Cum te-așteaptă-n sat la mine !... Du-te, du-te, Moș
Crăciune...
De nu ți-o fi peste mână, treci și pe la casa noastră,
Biată mama-ngândurată azi e singură la masă...
Tu măcar o rază-n suflet îi trimite pe fereastră,
Când vezi neatins și vinul și colacul de pe masă.

