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1. SINGUR 
  
Mă simt bătrân şi obosit 
Şi acum mi-aş fi dorit 
Să fii şi tu cu mine. 
Sunt singur undeva, departe, 
În sobă, focul care arde 
E precum inima ce bate 
Şi arde după tine. 
O, de ce nu vii? 
De ce nu eşti cu mine? 
Optzeci de ani parcă aş avea 
Dacă sunt fără tine. 
Ramurile îmi bat în geam, 
De parcă te-ar chema, 
O, cât de dor îmi este 
De dulce vocea ta. 
As vrea să zbor… 
Să te găsesc, 
Durerea să mi-o potolesc! 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



NIŢĂ	CĂLINA	
Clasa	a	VII-a	C	
Şcoala	Gimnazială	Nr.195	”Hamburg”	
Prof.	Rusan	Oana-Raluca	
	
2. TOAMNĂ… 
  
       
Toamnă aurie, 
Ce treci mândră ca o doamnă 
Printre vii, peste livezi, 
Frunze arămii pictezi. 
  
Ai trimis vara departe, 
De parcă au fost deşarte 
Legănatul spicelor, 
Pârguitul fructelor. 
  
I-ai spus verii harnice 
Să-ţi lase grădini darnice, 
Să le coci, să le-aureşti, 
Pe oameni să-i mulţumeşti. 
  
Când un foşnet ai trimis 
Vara nimic n-a mai zis. 
S-a gândit că toamna, poate, 
Vine doar cu blânde şoapte, 
  
Nu cu şuierat obraznic, 
Cu ploi reci şi vânt năpraznic. 
Vara, cu căldura-i leneşă, 
Nu mai este gureşă. 
  
A plecat tiptil, 
Ştiind că-i inutil 
Să se-agaţe de un tril. 
  
Toamna vine hotărâtă, 
Vara pleacă amărâtă, 
Poate superficială 
În vacanţă oficială. 
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3. LA MASA DE PAŞTE 
  
Pe-o uitată farfurie, 
Care stă-n sufragerie, 
Un ou mic şi pricăjit 
Cu vopsea era mânjit. 
Era foarte, foarte trist. 
 – Haide, dragă frăţioare, 
Fii mai optimist! 
Spuse oul mai din spate. 
– Cum să fiu? Nu vezi că-s 
Mărunt şi chel 
Şi arăt ca un purcel?! 
– N-arăţi! Ai un stil aparte! 
Zise-un glas mai subţirel. 
-Uite, şi eu sunt cam mititel. 
Toate arătăm la fel. 
Şi se luară-apoi de mână, 
Să petreacă împreună. 
La aşa o sărbătoare, 
Nu încape supărare. 
Cozonaci, pască, colaci, 
Cu arome nouă dragi, 
Şi fripturi îmbietoare 
De mieluţi şi de mioare 
Drob, verdeţuri şi stufat, 
Toate masa-au încărcat. 
Ouăle pe rând ciocnite, 
La festin au fost primite. 
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4. NOSTALGIE 
  
Ne-am săturat 
De toamna rece, 
Umedă, cețoasă, 
Ce-a alungat 
Vremea frumoasă. 
  
Iubim cu ardoare 
Soarele fierbinte 
Prin sălcii plângătoare 
Din nou să ne alinte. 
  
Ne este dor să stăm 
Pe malul apei curgătoare 
Și fără griji să depănăm 
Povești nemuritoare. 
  
Întinși pe iarba grasă 
Cu ochii minții să visăm 
Despre natura generoasă 
Și inima s-o bucurăm. 
  
Dar, în emisfera noastră 
Este o ordine firească: 
După vara călduroasă 
Toamna să poposească. 
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5. POVESTEA FAPTELOR BUNE 
  
Cu toții am putea scrie o carte 
Numai despre bune fapte. 
În ea cu drag am povesti 
Cum am făcut un om zâmbi, 
Cu un “Bună ziua!” dat 
Chipul cuiva am luminat. 
Ceva măreț nu trebuie să fie! 
Doar inima și glasul 
Aflate-n armonie! 
 
 


