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1. Notă mica 
  
Când şapte la română am luat, 
Ai casei toţi s-au cam mirat. 
Bunicul, însă, a povestit 
Un caz real ce a-ntâlnit, 
Când un coleg a luat un doi 
Şi iată ce-a urmat apoi׃ 
Cel ce notă mică-a luat 
A ajuns poet şi literat. 
Când după ani s-au întâlnit, 
Profesorului i-a mulţumit 
Că, datorită-acelui hop, 
În viaţă şi-a făcut un scop. 
Profesorul, glumeţ din fire, 
Răspunse fără şovăire 
Că nota doi i-a dat în clasă, 
Că nu putea lăsa să iasă 
Un literat şi un poet 
Care să fie-analfabet… 
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2. Intelectual 
  
Doamna de limba română, 
Îmi dă în fiecare săptămână, 
Să scriu şi să citesc, 
Drept pentru care-i mulţumesc. 
  
Cred că îmi va fi uşor, 
Să devin chiar scriitor. 
Nu ştiu dacă poţi trăi, 
Doar dacă citeşti şi scrii. 
  
Aşa că stau şi la calculator, 
Să mai prind ceva din zbor: 
Un vampir sau un pokemon 
Iar „like-uri” vreau, un milion. 
  
Între timp îmi amintesc 
Să mai şi scriu şi să citesc. 
Căci nu pot fi intelectual, 
Numai în mediul virtual. 
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3. Luni 
  
Acum aş vrea ca să vă spun 
Orarul meu din fiecare luni. 
Când mă trezesc, mănânc, mă-mbrac, 
Ghiozdanul repede mi-l fac. 
Spre şcoală îndată mă îndrept, 
Chiar dacă-mi pare cam nedrept. 
  
La prima oră ajung cu greu, 
Mă rog la bunul Dumnezeu, 
Căci sunt năuc şi nu-nţeleg 
Ce zic doamna şi-un coleg. 
Ei pe română nu vorbesc, 
Ci, poate, în graiul păsăresc? 
  
Încă nu m-am lămurit, 
De ce e foarte diferit. 
Căci una scrie-n cartea mea 
Şi-aud cu totul altceva. 
Ce zice doamna că citeşte, 
Fireşte… este-n englezeşte. 
  
Urmează ora de zoologie, 
Şi mă gândesc cu nostalgie, 
Cum astă vară prin păduri, 
Prindeam insecte şi fluturi. 
Căutam în ascunzătoare, 
Şi scoteam… o rozătoare. 
  
Nu ştiu doamna ce ne face, 
Că româna ne cam place. 
Şi ora trece parcă-n zbor, 
Iar eu am ajuns s-ador, 
Să conjug,  s-analizez, 
Verbele să le visez. 
  
Iar pentru disciplinare, 
Mai facem şi o derivare. 
Sinonime, antonime, 
Paronime şi-omonime, 
Toate astea le ştim bine, 
Nu ne mai produc suspine. 
  
Şi-nvăţăm de scriitori, 
De poeţi şi prozatori, 
Care limba ne-au schimbat, 
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Capodopere au creat: 
Eminescu, Sadoveanu, 
Iorga şi Teodoreanu. 
  
Şi în plus, pentru-a mea cultură, 
Avem „Clubul de lectură”. 
Basme, schiţe şi nuvele, 
Câte-n lună şi în stele. 
Astfel, nu-mi va fi deloc greu, 
Să întocmesc chiar… un eseu. 
  
Ne zice doamna de franceză, 
Că la Nisa, pe faleză, 
Dacă nu vorbeşti corect, 
Nu ai parte de respect. 
Eu încerc să-i fac pe plac, 
Să vorbesc precum Balzac. 
  
Cred c-aţi sesizat nuanţa, 
Vreau s-articulez ca-n Franţa. 
Pentru asta tot muncesc 
Şi mereu mă pregătesc, 
Ca măcar un mic week-end, 
Să mă joc la… Disneyland. 
  
La T.I.C. eu am crezut mereu, 
Că ne vom juca la greu. 
Însă nu e chiar aşa, 
Doamna referate vrea. 
Despre programe şi aplicaţii, 
Şi alte mii de situaţii. 
  
La computer sunt strateg, 
M-aş juca şi-un an întreg. 
Însă nu ştiam defel, 
Că poţi face şi altfel. 
Cine este cel mai tare? 
Cel ce ştie… programare. 
  
Dar ce noroc pe capul meu, 
Acum, când este cel mai greu, 
Şi sunt foarte supărat, 
Clopoţelul… m-a salvat, 
Orele s-au terminat 
Şi ziua de luni s-a încheiat. 
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4. Marţi 
  
Mereu zic vecinele mele, 
Că marţi sunt trei ceasuri rele. 
Nu-i adevărat, declar, 
Sunt chiar cinci, pentr-un şcolar. 
Şi în cele de mai jos, 
Voi detalia frumos. 
  
Prima e tehnologie, 
Şi m-apucă o alergie, 
Numai cât stau şi gândesc, 
De bugete mi-amintesc. 
Fiindcă ora-i dificilă, 
Şi nu-mi pare prea utilă. 
  
Nu e nimic mai firesc, 
Ca bugete să-ntocmesc. 
La cheltuieli, ca orişicine, 
Mă pricep eu cel mai bine. 
Însă am o lipsă mare, 
Căci veniturile-s… sumare. 
  
La algebră avem dispute, 
Fiindcă apar necunoscute. 
Doamna vrea să le aflăm, 
Ne pune să calculăm, 
Adunări, scăderi şi fracţii, 
Şi-alte mii de ecuaţii. 
  
Astea sunt lucruri ştiute 
Pe „X” pot să-l aflu iute. 
Dar, mi-a spus mama, serios, 
Să nu fiu deloc curios, 
Şi chiar dacă mă salută, 
Să nu vorbesc c-o… necunoscută. 
  
Urmează dirigenţie, 
Unde-ar trebui să fie, 
Discuţii pe teme diverse, 
Şi subiecte atent alese. 
Însă ne cam ia cu febră, 
Căci noi facem tot… algebră. 
  
Doamna de desen, apoi, 
Cu planşa ne cheamă pe noi. 
Eu îi duc o frumos o coală, 
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Albă, curată şi goală. 
Acest fapt o cam uimeşte, 
E un peisaj de iarnă… fireşte. 
  
Când credeam c-am terminat, 
Şi la joacă am plecat. 
Ce să vezi, ora de sport, 
Este un real efort. 
Probe, sprinturi, sărituri, 
Până facem bătături. 
  
Are domnul un ceas mare, 
Care ne stresează tare. 
Cronometru se numeşte, 
Şi timpul îl şopteşte, 
Noi cu el ne tot luptăm, 
Şi… recorduri arătăm. 
  
Dar ce noroc pe capul meu, 
Acum, când este cel mai greu, 
Şi sunt foarte supărat, 
Clopoţelul… m-a salvat, 
Orele s-au terminat 
Şi ziua de marţi s-a încheiat. 
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5. Un sfat bătrânesc 
  
Bunicul mă tot plictisete, 
Și mereu mă sfătuiește: 
Să fac sport, să fac mișcare, 
Gimnastică de înviorare. 
Să merg în parc și să stau drept, 
Și-mi spune-ntruna: ,,Fii deștept!” 
Zice el, că țara geme, 
De cei cărora le este lene. 
Cred că într-o bună zi, 
O să-ncep chiar a gândi. 
Şi o să mă hotărăsc, 
Să aplic şi ce gândesc. 

 


