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Aho, aho!!! 

Frunzuliţă foi de fragi, 

Ziua bună dascăli dragi! 

Profesori, învăţători,  

Şi voi dragi educatori. 

Dacă nu v-om supăra, 

Ne daţi voie a ura? 

Să urăm de Sânt Vasile, 

Că pân’ la anu’ cine ştie. 

Să urăm, să povestim, 

Cât de mult școala iubim 

Ca strigoii usturoiul, 

Și spinarea, măturoiul… 

Când sub plapumă dorm frate, 

Sună ceasul ora şapte. 

Sună-a pacoste şi boală, 

Că tre’ să mă duc la şcoală. 

De când mama m-o făcut, 

La şcoală nu mi-o plăcut. 

Că mă pune să citesc, 

Iară eu la somn gândesc 

Şi când trebuie să fac teme, 

Nu mă lasă sfânta lene!... 

Aoleu ce să mă fac, 

Că pe azi n-am învăţat, 

De m-ascultă stau ca mut, 

Şi nici tema n-am făcut! 

Şi mă mir de vrei, nu vrei, 

De ce am patru şi trei… 

C-aşa-s eu şi n-ai ce-mi face, 

Nici tăiat şcoala nu-mi place! 

Fug de ea cum fug de dracu’ 

Şi de mine râde satu’ 

Roata-n brazdă măi flăcăi, 

Şi strigaţi odată hăi… 

Să se-audă-n munți și văi… 

Hăăăi, hăăăi!!! 

 

Foaie verde pe toloacă, 

La română nu-i de joacă, 

Cum se sună de intrare, 

O şi pun de ascultare, 

Şi cumva de n-am citit, 

Cu-n trei profa m-a servit. 

De nu învăţ nici pentru mâine, 

N-ar să-mi fie deloc bine. 

Când predă lecţie nouă, 

Stau cum stă cloşca pe ouă, 
 

Ochi şi-urechi îs tare-atent, 

Că mă lasă corigent!.... 

Iar la mate nici măcar, 

Să socot nu am habar, 

Mă uit la un radical, 

Precum mâțu-n calendar. 

Şi privesc la o mulţime, 

Ca la filmele străine. 

De triunghi nu mai vorbesc, 

Una, două ameţesc. 

Doamna stă şi mă priveşte, 

Şi la tablă mă pofteşte. 

Credeţi că m-am deşteptat? 

Nici aici n-am învăţat… 

Ce să fac, acum săracu… 

Că şi-aici am nota patru 

Şi să vezi jale la toamnă 

Când oi da… olimpiadă!... 

Zurgălăi şi clopoţei, 

Ian strigaţi odată hăi, 

Și pocniți din bice măi!... 

Hăăăi, Hăi! 

 

De urat am mai ura, 

Dacă nu veţi supăra… 

La franceză ce să fac, 

Că şi-aici îs în copac, 

Când m-ascultă profa iar, 

Nici o boabă n-am habar!... 

Mă întreabă-n franţuzeşte, 

Şi eu stau mut ca un peşte 

Când caietul corectează, 

Mult stă şi se minunează, 

Căci în el am scris băieţi, 

Numai cai verzi pe pereţi!... 

Şi-n catalog, eu săracu’ 

Am colecţie de patru. 

La engleză nu-s de bază, 

Mi-a zis profa că sunt varză. 

Şi să vezi aicea jale… 

Iar o pun de corijare!... 

Când mă pune la citit, 

Stau ca oul la clocit, 

Şi la tradus măi bădie, 

Tremur tot ca o piftie. 

Dau şi teste, dar degeaba, 

Să vă spun cum stă ea treaba, 
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Iau şi-aici o notă mică, 

Şi de ciudă faţa-mi pică. 

Iar când tata o afla, 

Vai şi-amar de chelea mea!... 

Plug cu doişpe cai putere, 

Ian strigaţi odată nene… 

Hăăăi, hăăăi! 

 

La geografie măi frate, 

Știu la fel ca și la mate… 

Continente, munţi şi mări, 

Reliefuri, clime, ţări. 

Tre’ să le arăt pe hartă, 

C-altfel Doamna nu mă iartă! 

Şi-aţipesc, bătu-mar vina, 

Visez că-s prin Argentina, 

Mă trezesc confuz măi frate, 

Că la lecţie mă scoate, 

Tre’ să ştiu şi nu-i minciună, 

Învăţatul nu e glumă! 

Că de mă pune păcatu’ 

Hop, în catalog, un patru!… 

La istorie frățioare, 

Revoluții și războaie, 

Eu învăț cu doamna noastră, 

Da’ mă războiesc și-n clasă… 

Cu cărți dar și cu caiete, 

Cu cretă și cu burete. 

Iar la tablă n-am ce face, 

Decât un tratat de pace… 

Căci Doamna mă liniștește, 

Cu-n trei, cât ai zice pește… 

Vreau nu vreau, tre’ să învăţ, 

Căci îmi pune chelea-n băţ!... 

Clopoţei şi zurgălăi, 

Ian să vă aud flăcăi… 

Hăăăi!!!, Hăăăi!!! 

 

Foaie verde și-o lalea 

Rău mă doare inima, 

Când aud de greutate 

Vectori și-electricitate… 

Ce consum de energie, 

Am când produc gălăgie? 

Că la lecții, vai, vai, vai… 

Imediat trec în stand-by 

Am o profă, vai de mine, 

Numa-n doi și trei mă ține.  

Fizica îi tare grea, 

Şi-am dat neică de belea, 

Când mă scoate la probleme, 

Am îmbulinat-o nene!... 
 

La chimie, arz-o boala, 

O să sară-n aer şcoala! 

Căci profa s-a supărat, 

Și cinci pagini ne-o predat! 

Iar la ora următoare, 

M-o scos la tablă frățioare, 

Eu-i spuneam de bombe, zău, 

Ea zicea că-s bombă eu. 

Și mi-o pus măi frățioare 

Uite-un patru-atât de mare!!! 

Foaie verde de trifoi, 

Mânaţi plugul tras de boi, 

C-avem nasurile sloi!... 

Hăăăi, hăăăi. 

 

De urat am mai ura, 

Înc-un pic dacă veți sta, 

La Tehnologie tată, 

Iar o fac lungă și lată, 

Căci avui chef de-nvățat, 

Fix ca porcul de tăiat, 

Cum să-nvăț despre metale, 

Lemn și alte materiale? 

Iar la desen tehnic vere, 

Mă uit precum curca-n lemne. 

Doar știți  cartea-mi este dragă, 

Ca mâței când o tragi de coadă. 

Totuși stau bine aici, 

Că-mi iese media cinci. 

La Religie oameni buni 

Despre sfinți și de minuni, 

Ne spune un Domn Părinte, 

Da nicicum nu mă-nvăț minte!... 

Că și-aici m-a pus păcatul 

S-am un trei și doi de patru 

Când Domnul m-a ascultat 

Eu la îngeri m-am rugat, 

Ca să facă o minune, 

Să nu m-asculte pe mine. 

Și minunea s-a-ntâmplat… 

Chiar pe mine m-o săltat 

I-am spus una printre dinți, 

Despre sărbători și sfinți. 

Și-uite-așa cum vă spusei, 

Am luat chiar și aicea trei… 

Și tot sper ca să mă treacă, 

Dar nu la Sfântul Așteaptă… 

Foaie verde trei scaieți, 

Ian strigaţi cât ce puteţi… 

Hăăăi, hăăăi!!! 
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Foaie verde din ogradă 

La sport am un prof de treabă 

Dar şi-aicea măi bădie, 

Ia să vezi militărie… 

La-ncălzire jar halim, 

Şi apoi ne pregătim, 

De la mic şi pân’ la mare, 

Pentru proba de-alergare. 

Şi să vezi bătu m-ar Sfântu’ 

La viteză fug ca gândul… 

Ţineţi-vă colegi bine, 

Că scot flăcări după mine! 

Și-apoi de vrem, sau nu vrem,  

Și un fotbal scurt facem, 

Și pe vre-unul mai distrat, 

Îl lovim cu mingea-n cap 

Aoleu şi vai de mine, 

Ce mă fac la Biologie, 

Că Domnul m-a ascultat, 

Şi eu iar n-am învăţat!... 

Să vezi poznă că nu ştiu, 

Creierul să îl descriu… 

Cu mulajul stau în mâini, 

Da’ eu tai frunză la câini… 

Oare cum stă el în cap,  

Şi din ce îi el format, 

Şi în ce regiune creşte? 

Căci din capul meu lipseşte!… 

Proful însă n-a glumit, 

Cu-n trei mare m-a servit… 

Pluguşor tras de tractor, 

Ia-ndemnați băieți cu spor! 

Hăăăi, hăăăi 

 

Foaie verde și-o sipică, 

Eu la ora de Muzică, 

Învăț despre Porumbescu, 

Verdi, Mozzart și Enescu 

Cântă ei, da’ n-ai ce-mi face, 

Muzica lor nu îmi place, 

Nici cu sârba, nici cu hora, 

Mie tot nu-mi place ora… 

Mai bin’ pun boxele-n geam,  

S-ascult Guță și Salam, 

Să moară dușmanii mei,  

Că și-aici am doi de trei!... 

Am uitat pe cineva? 

Au… Ia cât pe ce era… 

Și pe pânză și pe lemn,  

Zi şi noapte fac desen, 

Că sunt foarte talentat, 

Profa mea m-a învăţat, 

Şi dacă mă gândesc bine, 

N-o fi vai şi-amar de mine. 

Când oi fi şi eu om mare 

N-o să fiu baci la mioare 

Că-mi deschid în bătătură, 

Un atelier de pictură. 

Şi-am să mă umplu de bani… 

La anul şi la mulţi ani! 

Mânați plugul măi flăcăi  

Și pocniți din bice măi! 

Să s-audă-n munți și văi! 

Hăăăăăi, Hăăăăi… 

 

Aho, aho, copii şi fraţi, 

De profesori s-ascultaţi 

Că ne-nvaţă doar de bine, 

Ca să câştigăm o pâine, 

Ne învaţă multă carte. 

Ca s-avem în viaţă parte. 

Oameni mari s-ajungem toţi, 

Să scăpăm ţara de hoţi. 

S-ajungem noi toţi măi frate, 

Cu liceu şi facultate, 

Să fim oameni de oraş, 

Nu la oi un ciobănaş… 

S-avem minte, bani cu sacii, 

Nu să stăm la coada vacii. 

Busuioc bătut pe masă 

Domni profesori staţi pe acasă 

Urătorii să-i primiţi, 

Şi cu-n ban să-i omeniţi! 

În ajun de Anul Nou, 

O urare drept cadou. 

Anul rodnic să vă fie, 

Să v-aducă bucurie 

Să aveţi elevi în clasă, 

Numai cu mintea aleasă! 

S-aveţi vilă cu piscină, 

Pe Madonna ca vecină, 

Drumuri bune fără glod, 

Şi o viaţă ca Irod! 

O lopată pentru bani, 

La anu’ şi la mulţi ani! 

 

Opriţi plugul măi flăcăi… 

Aho!, Ahoooo!!!... 
 


