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Tu, draga copilarie! 

 

 

Tu, draga copilarie 

Treci ca vantul de usor, 

Nu am reusit de tine 

Sa ma bucur, vis de dor... 

 

Anii trec, copilul creste 

Alti prieteni isi alege, 

Insusi el uita cu cine 

Se juca-n copilarie... 

 

Ieri am fost toti mici prieteni 

Iar acum, cand ne-am marit 

A ramas doar amintirea, 

Caci prietenii se-aleg...  
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Dragi cuvinte 

 

 

Vreau s-astern doar dragi cuvinte, 

Despre ea, familia mea 

Suflet drag, cea mai iubita 

Soarele din viata mea!  

 

Mama mea este frumoasa,  

Trup inalt, isteata, creata... 

Ochii ei senini, caprui, 

Mari, gingasi si amarui. 

 

Tata este amuzant, 

Stie sa creeze glume, 

Cu ale sale anectode 

Tu vei rade cat o suma... 

 

Insa sora mea iubita, 

Mi-as da viata pt ea. 

Ea mereu imi este aproape, 

Soarele din viata mea! 
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Viitorul meu 

 

 

In viitor eu mi-as dori 

Ca sa renunt la visuri gri 

Si vreau sa fiu doar fericita 

Si vesnic vreau sa fiu iubita. 

 

Insa un vis mai indraznet, 

As vrea sa cant, sa fiu maret 

As vrea cu-al meu talent mereu 

Sa incant lumea in jurul meu. 

 

Nu ar fi singurul meu vis 

As vrea sa fiu si politist 

Sa fiu in centrul actiunii, 

Sa ma simt star in centrul lumii. 

  

Sau poate-o roba am sa imbrac 

Sa fiu un mandru avocat 

Insa indiferent de tel, 

Voi fi acelasi om cu suflet bun si demn. 
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Primavara, dar frumos 

 

 

 

As vrea sa-ntreb ce-i mai frumos, 

Decat un soare luminos?... 

Pe camp, pe dealuri si in sate 

Cand primavara haina-si poarta... 

 

Stii, primavara a sosit, 

Frumoase flori au inflorit... 

Si pomii tineri inverzesc, 

Prin vai si pe ogoare-i vezi... 

 

Cu toti muncim, trudim de zor 

Caram, greblam, aram cu spor 

Sa avem hrana cat cuprinde 

O casa plina cu merinde... 
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Prietena draga... 

 

 

Draga si sincera amica 

Eu te iubesc atat de mult! 

Asa cum tu mi-ai aratat  

Ca ma iubesti la infinit. 

 

La bine si la greu  

Cu stari mai bune sau mai rau, 

Indiferent de circumstante 

Am plans, am ras cat pentru-o viata. 

 

Cu tine am crescut de mica,  

Pe o straduta fericita 

Imparteam totul impreuna  

Vecina mea, amica buna. 

 

Eu nu voi renunta la tine 

Si imi doresc nici tu s-o faci, 

Caci tu mi-ai aratat ce-nseamna 

Prietenia adevarata! 

 


