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Fat-Frumos 
 Ceasul suna desteptarea, 
Ma trezesc, privesc in jur 
Si uimita eu zaresc 
Chiar la mine-n dormitor, 
Un domn tanar si frumos. 
Ochi caprui si trupul zvelt, 
Parul blond pana la umeri, 
Pantaloni stransi pe picior, 
O camasa alba, simpla, 
Cu brau lat si tinte multe. 

• Cine esti si ce poftesti? 
• Fat-Frumos mi-e numele. 

Din povesti eu am venit 
Sa-mi gasesc in lumea ta 
Linistea. 
Sunt satul de lupte, stres, 
Ba cu zmei, ba cu balauri 
Ba cu babe cotoroante, 
Spani si Mume ale-Padurii. 
Eu sunt pasnic, nu vreau lupte, 
Vreau sa nu am nicio grija 
Uite-asa cum nu ai tu. 

• Ba am griji, nenumarate. 
Sa invat la geometrie, 
La algebra radicali, puteri si fractii 
La romana adjective, substantive 
Cazuri de dativ, acuzativ, 
Moduri verbe si pronume… 

• Ce sunt astea, lighioane? 
Sunt periculoase oare? 
Am si palos, buzdugan 
Cred ca le razbesc pe toate. 

• Nu-i pericol, ca n-ataca. 
Daca insa nu inveti 
Se razbuna toate odata 
Si-o incurci pe ani intregi. 

• Si sunt dese astfel de lupte? 
• Zilnic ma caznesc cu ele. 
• Vai de tine, ca mi-e mila. 

Sunt pe viata si pe moarte? 
• Doar pe viata de elev. 
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• Dar rasplata-i pe masura? 
Dupa lupte eu primesc 
Pe Ileana de sotie si cate o imparatie. 

• Nota mare-n catalog sau o diploma, candva. 
• Diploma? Ce-i o comoara? Bogatie? 
• Nu-i comoara, doar un petec de hartie. 

Bogatia este stiinta si cultura 
Ce le capeti invatand. 
Dar ce faci tu, Fat-Frumos? 

• Plec in lumea mea, a povestilor 
Unde viata-i mai usoara 
Doar o data, maxim trei 
Vin de hac la niste zmei… 
Daca vrei te iau cu mine. 

• Nu, mersi. Am parinti, am si prieteni 
Ii iubesc, nu vreau sa-i las. 
Iara maine e concurs. 

• Ce concurs? 
• De poezie. 
• Nu-i frumos sa fugi de lupta. 

Du-te, mult succes iti zic 
Si o diploma sa iei. 
Asa zise si-a plecat. 
Eu din pat m-am ridicat, 
La birou m-am asezat 
Si-am compus 
Versurile de mai sus. 
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In biblioteca, II 
  
  
  
“ Iar tabla inmultirii, fiindu-i simpatica, 
A gustat si din cateva carti de matematica” 
( Ana Blandiana) 
Aritmetica si geometrie- 
Pana a ajuns sa stie 
Adunare si scadere 
Si chiar ridicare la putere! 
Satul de matematica, 
S-a apucat de informatica, 
Dar vazand ca e prea grea, 
A renuntat usor la ea. 
Fiind curios din fire, 
Se duse la o carte de chimie. 
De la substante si reactii 
Se ingrozi de intoxicatii! 
Asa murdar pe bot si speriat 
Fugi intr-un top de colorat. 
Si rontaind cu strasnicie 
O bucatica de hartie, 
Dadu in tuse si stranut mare 
Ce-l obosira atat de tare, 
Incat dori o relaxare 
Si se lungi pe dictionare! 
Adormi usor, usor 
Si se visa un calator 
Pe o strada mititica 
Urmarit de o pisica. 
Din cosmar el se trezi 
Si din camer-o zbughi, 
Lingandu-se usor pe bot 
Ca un mare poliglot, 
Luand de pe o etajera mica 
Si cateva limbi de pisica! 
Pisicile mele 
  
Patru pisici eu am: 
Pe Gheisa, Coltisor, 
Lip-lip-lip si pe Marita. 
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Trei sunt pui si una mama, 
Toate fete, cucuiete, 
Cu blanita fara pete. 
Am prieteni, chiar vecini 
Care au zis si au promis 
Ca vor lua una acasa 
Doar sa creasca, doar sa creasca! 
Au trecut doi ani de-atunci, 
Nimeni nu mai vrea nimic, 
Iar Gheisa, Coltisor, 
Lip-lip-lip si cu Marita 
Stau cu mine-n dormitor. 
Noaptea ma trezesc din somn, 
Vor afara sa se joace. 
Nu ies toate, ca-s cu toane, 
Intai una, apoi alta. 
Ma dau jos din pat o data, 
Ma dau jos si-a doua oara, 
Chiar si-a treia, a patra oara, 
Deschid usa si-o zbughesc 
Ca sageti in noapte-afara. 
Cand sa pun geana pe geana, 
Miorlaie la geam Gheisa, 
Vrea in casa repejor 
Sa manance din castron. 
Deschid geamul si in pat 
Vreau apoi ca sa ma bag. 
Din pacate, n-am scapat! 
Coltisor e pe pervaz, 
Vrea sa faca taraboi. 
Atunci eu far’de ragaz 
Deschid geamul usurel 
Ca sa intre incetinel. 
Intre timp Gheisa insa 
Cere cu tarie afara. 
Starea vremii e placuta 
Are o nevoie acuta. 
Deschid usa, iese mandra, 
Intra dupa ea Marita. 
N-ajung bine-n dormitor, 
Ca Lip-lip plange de zor, 
Ca sa intre la culcus 
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Pe pernuta lui de plus. 
Deschid geamul, Lip tasneste 
Iar cu el si aer rece. 
Mi-a fugit somnul de tot. 
La fereastra, e Gheisa. 
Miorlaie incetisor 
Vrea in casa binisor. 
Hai ca-i liniste acum, 
Cred ca voi dormi usor. 
Ma cufund in somn, dar brusc 
Suna ceasul, desteptarea! 
Ora sapte, deci scularea! 
Ma dau jos sa plec la scoala. 
Ies pe usa si zaresc 
Patru cosulete mari 
Cu pisici facute ghem: 
Dorm, viseaza linistite 
Ca sunt toate obosite. 
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Pis, motanul de la colt@gmail.com 
   
Eu sunt motanelul Pis 
Si sunt tare necajit: 
Am boticul roz-bombon 
Mic, cu nari, umed si rece, 
Nu e, insa cum as vrea, cu dichis! 
O fi botul el curat, 
Dar nu-i bine la motan 
Cu culori asa suave: 
Roz-inchis ca de capsune. 
(Le-am mancat 
Si nici nu-s bune!) 
Eu vreau botul maroniu 
Ca sa par motan de soi 
Si nu-n amarat pisoi… 
Credeti-ma, mi-e si rusine 
Sa mai ies cu botu-n lume! 
Ce sa fac? 
Sa-l colorez? 
Sa-l tin oare bandajat? 
Sa merg numai deghizat? 
Mama zice ca-i grozav, 
Ca-i frumos, tocmai ca-i roz. 
Nu mai vreau exagerari! 
Cat ar fi de grea metoda, 
Vreau sa-ncerc rapid ceva. 
(Sunt motan, pot suporta). 
Dati-mi sfat, va rog urgent 
La adresa de mai jos: 
“Pis, motanul de la colt@gmail.com 
Alb, pufos cu botul roz”. 
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Tortul 
   
Sunt in tabara la munte 
Cu amicii mei din clasa, 
Ne simtim toti minunat 
Iar de casa nu ne pasa. 
Jocuri, glume, cantecele 
Si intreceri de tot felul, 
Chipuri noi din alte clase 
Si chiar din alte orase. 
Ne cunoastem mic cu mare, 
Iar in cele sase zile, 
Chiar si cei de la cazare 
Stiu acum al nostru nume. 
Astazi eu ma simt grozav: 
La concurs am alergat, 
Premiul-intai am castigat! 
Intr-un hol si vreau sa urc, 
Insa doamna receptionera 
Ce foarte bine ma stie 
Imi zice sa dau fuga, 
Pana la bucatarie. 
Am ajuns si bat la usa, 
Bucatarul se iveste 
Si ma-ntreaba cum ma cheama 
Eva-i zic si el zambeste. 
Vine cu un tort pe tava 
Imi da tortul, ma saruta, 
Imi ureaza sanatate 
Cu ani multi si bafta-n toate. 
Multumesc si plec cu tortul. 
Sunt uimita peste poate. 
Au aflat c-am castigat 
Si-asa iute s-au miscat, 
Un tort mare au ornat, 
Strasnic m-au felicitat. 
Asa da, organizare! 
(Zisei eu, uimita tare) 
Merg la mine-n camera, 
Tortul il asez trofeu 
Chem pe doamna invatatoare, 
Pe colegii mei de clasa 
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Sa se bucure si ei 
De rasplata delicioasa 
Care sta acum pe masa. 
S-a mancat in cinci minute! 
Cum sa mai pastrez eu oare 
O farama pentru doamna 
Aparuta mai tarziu 
Cu o alta-nvatatoare? 
Vrea sa stie cum sta treaba. 
Eu ii spun toata povestea, 
Doamna mea este uimita. 
Insa cea care-o insoteste 
Ii sopteste la ureche 
Lucruri doar de ea stiute 
Si pe usa o zbugheste. 
Aflu insa imediat 
Ca trofeul nu-i trofeu 
Si ca tortul nu-i al meu. 
Alta fata ce tot Eva se numeste 
Astazi zece ani ea implineste! 
Mi-e rusine, de fetita, mi-este mila, 
Mila-mi este si de mine 
Ca ma stiu fara de vina. 
Alta sansa nu mai este 
Tortul sa revina … 
La final, a fost chiar bine: 
Vrand surpriza sa ii faca 
Au venit parintii fetei 
Si-au adus ca se ne placa 
Doua torturi-nsiropate, 
De ajuns la toti si toate. 
 
 


