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Prietenul pierdut 

Ești un prieten bun, 

Pe care nu l-am mai avut până acum 

Unei prietenii ca a ta 

Nimeni nu-i poate rezista 

mi-a plăcut să te cunosc 

și să știi că nu te voi uita 

Fiindcă ești un prieten bun 

Pentru inima mea 

Într-o zi.... 

Totul se va nărui 

Dar să știi că nimeni nu te poate înlocui 
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Vara 

Vara este frumoasă, dar și călduroasă 

Umblând în toată țara luminoasă 

Soarele străbate 

Mii de țări și mii de sate 

Mergem la plimbare, 

Să facem mișcare 

Mâncăm sănătos, dar și gustos 

Strălucește soarele 

și se coc cireșele 

iarba pe izlarui crește 

vara imediat sosește... 
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Buburuza 

O buburuză mică și roșie 

fiind destul de bucălaie 

a ieșit la plimbare 

de cum s-a făcut seară 

 

Când se întoarce acasă, 

adormind pe o narcisă 

își închide aripile 

fiind destul de subtile 

 

Când se face dimineață 

totul se trezește la viață 

călătorind în lumea fermecată, 

buburuza este fermecată 
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Fluturele 

Vreau să zbor 

Ca un fluture color 

Ce vestește primăvara... 

Vine în toată țara... 

 

Florile au înflorit 

Este și însorit 

Când privesc soarele,  

Parcă trec și orele 

 

Păsările călătoare 

Vin din țări îndepărtate 

Peste munți și văi 

În locul d-apoi 

 

Vreau să zbor 

Ca un fluture color 

Ce vestește primăvara... 

Vine în toată țara... 
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Anotimpurile 

Frigul pleacă, ziua crește 

Natura se trezește 

Vântul cald adie-n țară 

Este iarăși Primăvară 

 

Soarele apare și-ncălzește, 

țara toată se dezmorțește, 

iarba pe izlazuri crește 

Vara sosește 

 

Frunza cade, ruginește 

Copacii îmbracă haine colorate 

Totul îngălbenește 

Toamna simte că trăiește 

 

Câte-un fulg a început să cadă 

Frigul sosește iar în țară 

Aduce Iarna minunată... 


