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Copii în pandemie 
 
E ciudat cum, dintr-odată, 
Lumea toată e schimbată, 
De Covid îngenuncheată! 
 
Azi suntem în pandemie 
Adio, copilărie…! 
Nu mai alergăm pe corridor, 
Ne salutăm prin monitor, 
Nu mai împărțim pachetul, 
Învățăm de-acasă alfabetul. 
Nu mai avem emoții la lucrare 
Sau că urmăm la ascultare. 
Nu mai împodobim brăduțul împreună, 
Veseli că nu facem azi română! 
Nu ne mai ceartă nimeni 
Că nu-i curat în clasă. 
Azi stăm în pijamale 
Și facem scoală acasă. 
Școala noastră e pustie, 
Tristă și în agonie. 
 
De tot ce era greu, azi ne este dor 
Și vrem să fim din nou copii normali, 
Să profităm de viața de școlari. 
 
Coronavirus ne-a furat 
Tot ce era mai minunat! 
Și vrem să treacă pandemia… 
Să ne putem trăi copilaria! 
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În poiana mare 
 
Astăzi, în poiana mare, 
Este zi de sărbătoare. 
În acest colț din paradis 
Începe un concurs de miss. 
 
Publicul civilizat 
Stă pe locuri așezat, 
Așteptând cu nerbădare 
Să-nceapă marea sărbătoare. 
 
Pe scena ridicată, 
Cu levănțică decorată, 
Iată, apare dintr-odată, 
O vrăbiuță aranjată, 
În frac îmbrăcată. 
 
Buna ziua, tuturor! 
Mă numesc Apolodor. 
Astăzi sunt prezentator, 
De valori promovator. 
 
Haideți să aplaudăm,  
Juriul să il invităm, 
Să-și ocupe locu-n sală, 
Să-nceapă minunata gală! 
 
Intră întâi lupul cel sur 
Cu chipul lui bătrân și dur. 
Urmă  doamna vulpiță  
Cu tocuri și albă rochiță. 
 
Doamna buhniță, bătrână, 
Vine c-un baston în mână. 
Cu un intelect aparte, 
Din juriu face și ea parte. 
 
Al patrulea jurat 
Este domnul avocat, 
De noi foarte admirat, 
Leul cel neînfricat. 
 
Ultimul membru al juriului, 
Fiul elefantului, 



Un tânăr foarte educat, 
La Oxford învățat. 
 
Juriul tot fiind prezentat, 
Publicul fiind minunat, 
Le invităm acum pe concurente 
Să culeagă aplauze și complimente. 
 
Pe scenă- apoi s-a prezentat 
Un show fantastic, variat. 
Porumbița cea cochetă 
Pisica cu bonetă violet, 
 
Maimuțica acrobat, 
Papagalița colorată, 
Fazanul grațios, 
Cerbul maiestuos. 
 
Și dintre-atâtea concurente minunate, 
Toate foarte talentate, 
S-a întâmplat c-a câștigat 
Taman o fiica de jurat. 
 
Nu-i treaba mea s-acuz pe nimeni, 
Dar chiar și eu la 13 ani 
Realizez că, dacă ai tatăl jurat, 
Ai viitorul asigurat. 
 
Și ne-ntrebăm naiv atunci, 
De ce, în biata noastră Românie, 
Chiar de muncești pe brânci,  
N-ai loc în ierarhie?! 
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Cocoși needucați 
 
Supărată, într-o zi, o profesoară 
Le-a spus elevilor o povestioară 
Despre niște cocoși mai fizic înzestrați 
Ce prin ogradă se plimbau înfumurați; 
Și toți fugeau înspaimantați 
De gașca de needucați. 
 
Rațe, gâște, pui, găini, 
Toate stăteau speriate 
Prin colțuri întunecate, 
Căci cu ei de se-ntâlneau, 
Îndată le înconjurau, 
Cu ciocul le ciupeau 
Și din aripi le loveau. 
 
Pe toți cu degetul îi arătau 
Și mereu de ei râdeau; 
Porcul că-i gras și murdar, 
Calul că e prost ca un măgar, 
Oaia c-are blana încâlcită, 
Vaca, că vorbește bâlbâită. 
Însă cățelul, fiind mai îndrăzneț, 
Pe vulpe a chemat-o în coteț. 
Și-atunci cocoșii noștri și-au pierdut 
Tot zelul ce-l aveau la început! 
 
Deci, dragii mei, cei ce vă știți cocoși înfumurați! 
Vă dau un sfat: să fiți mai educați, 
Căci bullying-ul e aspru criticat. 
Și de vă pierdeți aripile, chiar ar fi păcat.  
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Mama 
 
Mama e un înger păzitor, 
E ca un ghid îndrumător. 
Știe mereu ce-i rău, ce-i bine 
Și ce n-ar face pentru mine! 
 
Nu mânca cioco, că nu-i bună! 
E gata tema la română? 
Să te îmbraci că-i frig afară! 
Cazi de acolo și-o să doară! 
 
Fii bun și înțelegător mereu! 
Fii demn întotdeauna, dragul meu! 
Cu fruntea sus să mergi mereu prin viață !  
Și ia mereu cuvântul meu ca pe o povață ! 
 
Așa ești tu, draga mea mamă! 
Mereu ești blândă și ești calmă…  
Și vreau să-ți spun că te iubesc! 
Ești  îngerul meu pământesc! 
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 Moștenirea 
 
Sângerează azi planeta… 
I-am tăiat demult plămânii 
Crezând că am găsit rețeta 
Să dovedim cine-s stăpânii! 
Așa că schingiuită și înjosită 
Bătrâna noastră mamă încă ne suportă 
Așteptând ca într-o zi să-i înțelegem durerea, 
Dar arătându-ne-ntre timp 
Cine deține de fapt toată puterea… 
 
Sângerează arborii-n păduri! 
Plânge cerul cu furtuni! 
Pământul pleacă la vale! 
Oceanul ne lovește cu multe uragane! 
Ghețarii lăcrimează în ocean 
Și vai de noi de mai erupe și-un vulcan! 
 
E o minune că biata Terră încă ne suportă, 
Căci nu mai are sânge în aortă. 
Cu inima slăbită încă te susține 
Ca o mamă ce și-ar da viața pentru tine. 
Așa că, n-ar fi rău să faci și tu un bine, 
Să o-ngrijești așa cum se cuvine, 
Căci sângerează inima în mine, 
Când văd ce primim noi ca moștenire!!! 
 


