
Manifest rock-Risipa de alimente

(versuri create de grupul rock al claselor a VIII-a)

REFREN:  Ieri, acum, oricând,
                   Trăind pe pământ,
                   Ne alimentăm,
                   Viața o cântăm.

Dar…
Nu ne batem joc,
De rod și noroc,
Pâinea-i lucru sfânt,
Pentru-un om flămând.

Să nu risipim,
Viața ce-o clădim,
Să nu aruncăm,
Tot ce încercăm!

REFREN: Ieri…

Dar…
Oamenii muncesc,
Copiii și-i cresc,
Hrana adunând,
Nimic risipind.

Pământul rodește,
Și-omul folosește,
Dacă risipim,
Lumea pustiim!

REFREN: Ieri…
GRUPUL ROCK

Brajinca Daniel (VIII B); Ștefan Constantin (VIII B); Macsim Oana (VIII B); Cojocaru Doina 
(VIII B); Chelaru Andra (VIII C); Lupu Vasile (VIII C)

Profesor îndrumător: Luncănița Maria



Manifest rap - Risipa alimentelor

Trebuie să ne gândim…când aruncăm mâncarea

Deoarece pe altu'…îl macină răbdarea

Să mănânce un colț de pâine…chiar și în ploaie

În timp ce-un grup de săraci mănâncă din gunoaie.

Despre asta-i vorba-aici…despre risipă

Despre cum altuia …îi este frică

Să înceapă să cerșească…din casă în casă

Cu gândul că nu poate…să primească

Câteva firimituri…prin care să hrănească

Două surori…și o mamă zgrimțuroasă

Pentru că-l trimite…în fiecare zi

Să fure tot ce prinde…chiar și de la copii.

Poate că sunt mic, dar știu că adevărul doare

Deci în concluzie vă rog, n-aruncați mâncare!

Savu Flavian

Clasa a VIII-a C

GRUPUL RAP

Botoșanu Daiana (VIII A); Gavrilescu Marina (VIII A); Țipău Denisa (VIII A); Moroșanu 
Narcisa (VIII A); Axinte Rareș (VIII B); Ciuntu Andrei (VIII B); Jora Ștefan (VIII B); Oniciuc 
Ovidiu (VIII B); Săndulescu Răzvan (VIII B); Vatamanu Sebi (VIII B); Zamfir Claudiu (VIII B);
Savu Flavian (VIII C); Munteanu Cezar (VIII C); Răileanu Alexandru (VIII C)

Profesor îndrumător: Luncănița Maria



DIALOG LA RECE

În ziua de…dar ce importă data?

Un biet cașcaval voi

A convorbi

Cu carnea macră.

- Mi se pare mie

Vorbi cu îndrăzneală mare

Soro, cât te mai ține oare,

De ce nu te face mâncare?

-O, frate, nu te întrista

Că o să mai stau lângă tine.

Că multe sandwișuri va mânca

Până mă va face mâncare

Eu nu-s așa de supărată

Mai mult mă simt cam indignată

Că dacă nu-s de trebuință

De ce mă ține-n neputință?

Pe alții să-i bucurăm

Și cu mult saț să-i săturăm.

Așa tot povestind cei doi

Concluzia o tragem noi.

Ce nu e de folos

Întotdeauna-i de prisos.

Gheorghieși Nona

Clasa a V-a A


