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Ion-Cristea Marilena

Plus, pentru
Martinus,

LITERPRESS, 2021
Bucureşti

Nepoțelului meu, Martin Coroian, cel pentru care, în
2019, am început să scriu poezii pentru copii și am creat pe
Facebook pagina “Pluș pentru Martinuș”.
Lui i-am citit prima poezie, el a fost primul meu critic,
dar și cel mai mare fan al acestor poezioare. I-au plăcut
foarte mult, fapt ce m-a determinat să-i promit această carte
pe care i-o dedic cu toată dragostea și afecțiunea mea.
Marilena Ion-Cristea (Mena)

Prefață
Bun venit în lumea magică a poveștilor în versuri a

Marilenei Ion Cristea, autoarea - Mena, cum îi spune nepotul ei.

Începeți acum o carte cu poezii, care vi se va părea

mai mult o joacă veselă și amuzantă, printre personaje cu

mult șarm, animăluțe, păsărele și copii mulți care trăiesc
între paginile ei.   

E de joacă, da, dar întrebați orice copil dacă jucatul

nu e o treabă serioasă.

Versurile par a fi scrise fără efort, candide și pline de

energie, cu răsturnări amuzante de situație.

În paginile cărții, vedem lumea copiilor prin ochii lor,

care, deși sunt mici, sunt deschiși mereu către acele lucruri
aparent simple, dar extraordinare, în realitate.

Mena capturează eficient entuziasmul, bunătatea și

uimirea din jocul copiilor și se joacă și ea, alături de noi,
alături de ei, de la început până la sfârșit.

E o carte frumoasă, caldă și senină care îi va fascina

pe copii și va fi citită cu plăcere și de adulți, sunt sigură.
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Poeziile au versuri scurte și pot fi ușor memorate de cei
mici, recitate sau jucate în roluri.

Mena păstrează inocența gândirii magice a copiilor,

dar folosește și multe referințe moderne, limbajul este
proaspăt și nonconformist.

Mă simt onorată că e dedicată fiului meu, Martin. Îl

văd și pe el în multe din poeziile care probabil au fost in-

spirate de jocurile nenumărate dintre bunică și nepot.

Pentru că, să fiți siguri, Mena se joacă mult și în viața reală,
nu doar în versuri.  

E magnet de copii de când o știu, veselă și activă, dar

și plină de atenție și compasiune pentru problemele micimari ale partenerilor ei de joacă.

Copiii îi simt entuziasmul și iubirea adevărată pentru

aventurile lor și de aceea o urmează pe Mena oriunde ar
merge. Sunt sigură că o vor urma și în paginile acestei cărți.

Alexandra Coroian
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Pluş pentru Martinuş
Invitație
Veniți repede, acuș,
La Blogul lui Martinuș!
Vă așteaptă poezii
Și povești pentru copii!
Veți găsi animăluțe
Cu povești puse-n cănuțe,
Pisici, iepuri, cățeluși,
Toate, toate sunt de pluș!
Păsărele sus pe ram,
Care bat cu ciocu-n geam,
Invitându-vă la joacă,
Numai jocul să vă placă!
Veniți repede, nu stați,
Pe mânuțe vă spălați,
Să intrați curați în casă
Și cu gândul că vă pasă!
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Ion-Cristea Marilena

Și-acum, dacă ați intrat
Cu pas hotărât, curat,
V-așezați și, prinși în “horă”,
Vom începe prima oră!
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