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I. MOŞTENITORII
Bunicul meu a fost ţăran
Şi tatăl meu e fiul lui.
Pe mine ei m-au învăţat
Să fiu român adevărat.
Mi-au spus că-n ţara strămoşască
Românii ştiu cum să trăiască :
Arau ogorul, semănau,
Şi pâine pe masă aveau.
Păscând oiţele cornute
Cântau doinele pe-ntrecute.
Ţărăncile coseau de zor
Cămăşi cu flori copiilor.
Torceau cu furca la fuioare,
Legănau pruncii pe picioare,
Alături de perechea lor,
Mai creşteau un moştenitor
II. NU MA DAU PE CATI SUNTETI !
Dintre dealuri roditoare
Vine-un bobocel de floare,
O mândreţe de flăcău,
Şi acela uite-s eu !
Căciula din astrahan,
De la unchiul Decebal.
Cămaşa plină de flori,
Cum stă bine la feciori.

Brâu ţesut din fir de lână,
De bunica mea cea bună,
Pantalonii din aba,
Au şăbac, uite colea.
Bunicul a cam uitat,
Opincile cui le-a dat !
Uite-aşa cum mă vedeţi,
Nu mă dau pe câţi sunteţi !

III. COSTUMUL DE LA BUNICA
Bunicul când era flăcău
Purta cămaşă ca şi mine.
Mama mare a păstrat-o
Şi uite, mie ea mi-a dat-o!
S-a străduit s-o răscroiască
Pe mine să se potrivească
Şi brâul cel cu fir subţire
E puţin mare pentru mine…
Dar când eu voi fi bunic
Îl voi da la alt voinic
Cu-aşa mândreţe de flăcău
Se mândreşte şi tatăl meu….
-Credeţi- mă, pe cuvânt, zău!

IV. HĂRNICUŢA DE BUNICA
Când dealul în flori se-mbrăca
Bunica mea le culegea
Şi uite unde ea le-a pus:
Pe ia ce eu v-am adus!
Ea înşira cu fir subţire
Mărgele pentru vesta mea,
O vedeţi, e din catifea!
Apoi torcea fir după fir,
Fierbea-n ulcele floricele

Să vopsească betele cu ele.
Zăvelcile a şi uitat
De la cine le-a luat
Din moşi-strămoşi le-a tot păstrat
Şi-acuma mie mi le-a dat
Să fiu cea mai frumoasă-n sat!

V. ZESTREA DE LA BUNICA
Dragi copii, dragi spectatori!
Dacă staţi şi-aici priviţi
O mândreţe de fată găsiţi!
Costumul ce îl port acum
Îl am de la bunica mea.
Ea mi-a povestit într-o seară
Că bunica ei i l-a dat
Dar şi ea l-a căpătat
De la bunica ei odată.
Sunt mică şi nu pot afla
Cine a lucrat ia
Şi cine mi-a ţesut fota,
Dar ştiu că eu o voi păstra
Să o dau la nepoata mea!
VI. AM COSTUM DE LA BUNICA

Chiar dacă sunt atâtica
Am costum de la bunica!
Bunicuţa l-a scurtat
Şi uite cum m-am îmbrăcat!
Tulpanul meu e cu mărgele
Şi am ie cu floricele,
Zăvelci brodate cu mătase
Şi poalele cu flori frumoase.
Costumul e de sărbătoare
Şi am opincuţe în picioare!

Poeziile acestea au fost compuse pentru a-i ajuta pe copii, să-şi prezinte într-un
mod mai atractiv, costumul popular, la concursul „Costumul de la bunica”, desfăşurat , în
oraşul SLATINA- COLEGIUL „ALEXE MARIN”, la care am obţinut toate premiile,
respectiv, I, II, III şi două menţiuni!

