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    ,,Prietenie"? 

 

Ce-nseamnă ,,prietenie''? 

Împărtășire, bucurie, frăție. 

Uite, sinceri, cum grăim, 

Așa prieteni tre' să fim! 

 

Prietenia-i dă culoare vieții. 

De n-o ai, guști din amăreala tristeții! 

Lasă detaliile de-o-parte, 

Trebuie doar să fie o prietenie aparte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Misiune : Tabăra de vară 

 

Hai aici, c-avem un plan 

Și-avem nevoie de un clan! 

Noi mergem în tabăra de vară, 

Că acolo nu-i povară! 

 

Nu ne spălăm pe dinți, 

În toiul nopții noi mâncăm! 

Uraa! Am scăpat de părinți 

Care spun să ne culcăm! 

 

Deși, unii dintre noi, 

Aduc părinții să ajute. 

Și, credeți-mă pe mine, 

Fără ei am face muult mai multe! 

 

,,Părinții știu ce-i bine pentru noi!" 

Bla, bla, bla, o știți și voi! 

Prostioare și năzbâtii 

Facem de ei nu-s cu noi! 

 

 

 

 



 

Școala de acasă 

 

Când facem școala de acasă, 

Pentru unii-i mai frumoasă, 

Dar pentru alții e mai rea 

Că-i lipsește culoarea... 

 

Mereu o să ne amintim 

Cum de la ore puteam să chiulim! 

Închizi camera și gata! 

Nu-ți pasă dacă profesorilor li se pune pata. 

 

Pleacă din cameră, ia masa, 

Se plimbă prin toată casa, 

Iar când înapoi la laptop vine: 

,,A-ntrebat profa de mine? 

Nu îmi merge netul bine...'' 

 

 

 

 

 

 

 



Gellu Naum, pentru prima oară decis 

 

Gellu Naum a scris Apolodor 

Și despre faptele micului tenor. 

Pe urmă Gellu s-a gândit : 

,,Uite, Apolodor a zis precis 

Că se-ntoarce-n țara lui. 

Și dacă și mie mi-e scris 

Să mă duc, hăt, departe, 

Unde, în polara noapte, 

Cerul e albastru-nchis?'' 

 

Și s-a gândit, și s-a gândit, 

Până când mintea i s-a deschis. 

Și scriitorul nostru s-a convins 

Să rămână unde e... 

Și nu-ncerca să-i schimbi părerea 

Că astă dată e decis! 

Nu ca-n alte dăți în care 

Nu știa dacă să se mute la Paris! 

 

Și dacă ai altă părere, 

Du-te, pa-pa, la revedere! 

 

 



La coafor... 

 

Am fost astăzi la coafor 

C-a bătut un vânt puternic, 

Se-arăta și-un negru nor, 

Iar părul nu-mi stătea prielnic. 

 

Era o tanti acolo 

Cu un tricou larg polo 

Și-o frizură ce ieșea din tipare 

Am zis că nu-i ceea ce pare! 

 

Era și-un bărbat nepieptănat 

Ce vorbea cu-oglinda neîncetat. 

Și părea foarte speriat 

De ceva cred... inventat! 

 

Un băiețel pe un înalt scaun 

Cu tricou galben cu verde 

Se juca și era, presupun 

Să plece cât mai repede! 

 

Iar eu, trecând pe-acolo, 

Așteptând-o pe coafeză 

Am văzut alt om pe geam 

Care nu putea să-și facă freză. 


