
 
Focul  
 

 
Auzi flăcările cum şoptesc,  
Pocnesc, scârţăie şi trosnesc, 
Vâjâie, şuieră şi vuiesc, 
Murmură, frâng şi clocotesc? 

 
 
Vezi flăcările cum se-ntind, 
Limbi de foc ce se preling, 
Sălbatic dansând şi ţopăind, 
Totul în cale înghiţind ? 
 

A flăcărilor respiraţie tu miroşi, 
Straturi de fum ca nişte nori groşi, 
Ce umplu încăperea fioroşi 

Şi pentru viaţa ta periculoşi ? 

 
Simţi flăcările cum se-apropie, 
Expiră căldură când pâlpâie, 
Te încing în a lor grea mantie 
Şi cu arşiţă te-nvăluie ? 
 
Auzi flăcările lin trosnind ? 
Vezi limbi de foc sleite pâlpâind ? 
Miroşi stratul de fum slab respirând ? 
Simţi căldura dispărând ? 
 
Focul a-nghiţit pe loc totul 
Ce-a găsit de-a lungul şi de-a latul. 
Şi fiind de fel nesătul, 
Din lipsă de mâncare şi-a dat duhul. 
 
James Krüss, Feuerwehr und Rettungsdienst 112 
(Varianta în limba română, Constanţa ENE) 
 
 

 
Mic şi mare 
O grămadă uriaşă de lemne 
Unui chibrit mândră îi spune: 
„Ar trebui să mi te-nchini un pic 
Căci eu sunt mare, iar tu mic.” 
Chibritul mititel a chibzuit 



Şi-apoi îi răspunse uluit: 
„I-auzi la astă obrăznicie. 
Cum aş putea să mi te-nchin ţie ?” 
Aşa cum mă vezi  - mic şi plăpând 
Eu pot într-un minut să te mănânc. 
 

Feuerwehr und Rettungsdienst 112 
(Varianta în limba română, Constanţa ENE) 

 
 
 
 
 
 
 
Ghicitoare 
Sunt un omuleţ plăpând 
Cu un cap mic şi rotund. 
Dacă-mi freci chelia 
Îmi ia foc scăfârlia. 
 

Feuerwehr und Rettungsdienst 112 
(Varianta în limba română, Constanţa ENE) 

 
 
Ghicitoare 
Fără gură mă hrănesc 
Iar atunci din plin trăiesc. 
Când beau apă 
Mor de-ndată. 
 

Feuerwehr und Rettungsdienst 112 
(Varianta în limba română, Constanţa ENE) 

 
Scânteia 
Ieri o scânteie jucăuşă 
Născută în cuptor la o mătuşă, 
Zburdalnică, tare de gură  
Şi dornică de aventură, 
A sărit din focar cu putere 
Direct într-un butoi cu pulbere. 
Pe butoiul, de mulţi respectat 
Isprava l-a cam supărat 
Şi atunci, foc şi pară, 
El a făcut-o de ocară. 
Gâlceava ce s-a ’ntâmplat ieri 



Au stins-o nişte pompieri. 
 
Feuerwehr und Rettungsdienst 112 
(Varianta în limba română, Constanţa ENE) 
 
 
Stingătorul 
 
O butelie şi-un furtun 
Fac mereu un lucru bun 
Incendiul îl sting pe loc 
Scuipând prompt apă în foc. 
 
Pentru curajul dovedit 
Un loc de preţ au primit 
Care este neapărat 
Cu acest simbol marcat. 
 
Oriunde-n lume călătoreşti 
Pe ei la braţ îi întâlneşti 
Ca mijloc de intervenţie manual 
De renume mondial. 
 
În engleză-i extinguisher, 
În germană-i feuerlöscher, 
În franceză-i extincteur, 
În română-i stingător. 
 
Constanţa ENE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ghici cum mă numesc? 

 
Vă onorez cu a mea prezentă 
Doar în situatii de urgentă. 
Sunt prietenul vostru când vă este greu 
Și vă ajut cu aceste obiecte mereu: 
 
Sticle cu apă, două pături și alimente suficiente, 
Haine și după caz medicamente. 
Un radio, o lanternă și câteva baterii,  
Un fluier, iar pentru cei mici jucării. 
 
Cu atâtea lucruri îndopat 
Sunt rotofei și îndesat. 
Să mă prezint, făcând o reverentă: 
Rucsacul pentru situatii de urgentă. 
 

 

Constanţa ENE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÂ�TECE 

 
ALO, 1 1 2 ! 
Text: Constanţa Ene; Muzica: Heino Gaze 
 
Dacă ţi se-aprinde haina de frică să nu te pierzi 
Există câteva reguli ce te-ajută să te salvezi 
 
Nu alerga, stai pe loc. 
De hainele ţi-au luat foc 
La pământ te trânteşte,  
Stânga, dreapta te roteşte. 
 
Dacă simţi fumul cel toxic de frică să nu te pierzi 
Există câteva reguli ce te-ajută să te salvezi. 
 
Fumul toxic e perfid 
Ieși de-a bușilea rapid 
Lasă ursuleţul și păpușa  
Iar când ieşi, închide uşa. 
 
De te surprinde-un incendiu de frică să nu te pierzi 
Există câteva reguli ce te-ajută să te salvezi. 
 
Ieși din casă de foc a luat. 
Și-anunţă vecinii imediat. 
În casă nu te ascunde 
Sub pat, în dulap, niciunde. 
 
De casa ţi-a luat foc de frică să nu te pierzi 
Există câteva reguli ce te-ajută să te salvezi. 
 
1 1 2 formează 
Pompierii vin și te salvează. 
1 1 2 e salvator 
Când ai nevoie de-ajutor. 
 
 
 



Când se scutură pământul 
Text: Constanţa Ene; Muzica: Svoboda/Cusano 
 
Când Pământul e răcit 
Face temperatură. 
Iar când tușește subit 
Din rărunchi se scutură. 
 
De cutremur nu mi-e teamă 
Căci casa este consolidată. 
Rucsacul l-am făcut de bună seamă, 
Iar mobila a fost fixată. 
 
De cutremur nu mi-e teamă 
Căci casa este consolidată. 
Rucsacul l-am făcut de bună seamă 
Apă, pături, alimente suficiente, 
Haine și medicamente. 
 
Când se scutură Pământul  
Mă adăpostesc sub masă. 
Nu fug pe scări și nu iau liftul, 
Ci rămân liniștit în casă. 
 
Când e seism de frică nu tremur 
Căci la școală eu am învăţat 
Ce să fac când e cutremur 
Și la simulări am participat. 
 
De cutremur nu mi-e teamă 
Căci casa este consolidată. 
Rucsacul l-am făcut de bună seamă: 
Radio, lanternă, baterii,  
Fluier, iar pentru cei mici jucării. 
 
De cutremur nu mi-e teamă 
Stau sub masă, nu fug pe scări 
Ci rămân liniștit în casă. 



Vin apele ! 
 
Text: Constanţa Ene; Muzica: M. Werner-Kersten 
 
De trei zile plouă neîncetat 
Pic, pic, pic, pic, pic, pic. 
Norii apa n-au mai terminat 
Pic, pic, pic, pic, pic, pic. 
 
Râul din sat crescu repejor 
Pic, pic, pic, pic, pic, pic. 
Nivelul critic fu depășit ușor. 
Pic, pic, pic, pic, pic, pic. 
 
Oameni buni, atenţie mare: 
Satul e la grea-ncercare, 
Digul de piatră s-a dărâmat, 
Vin puhoiaele spre sat. 
 
De trei zile a plouat neîncetat 
Pic, pic, pic, pic, pic, pic. 
Vor veni puhoaiele spre sat. 
Pic, pic, pic, pic, pic, pic. 
 
Hai săriţi cu mic cu mare 
Satul e la grea-ncercare 
Puneţi mâna pe lopeţi 
Sacii cu nisip să-i umpleţi și unii peste alţii să îi așezaţi 
Stavilă în calea apelor să-i puneţi, satul să îl apăraţi. 
 
Hai săriţi cu mic cu mare 
Satul e la grea-ncercare 
Vitelor din grajd daţi drumul. 
Luaţi rucsacul pentru situaţii de urgenţă din dulap neapărat 
Evacuaţi satul cât mai grabnic mergeţi spre dealul cel mai înalt. 
 
De trei zile nu a mai plouat 
Pic, pic, pic, pic, pic, pic. 



Norii apa toată au terminat 
Pic, pic, pic, pic, pic, pic. 
 
Apa a scăzut vertiginos 
Pic, pic, pic, pic, pic, pic. 
Nivelul nu mai e periculos. 
Pic, pic, pic, pic, pic, pic. 
 
Oameni buni, reveniţi în sat: 
Apele năvalnice au plecat. 
Digul de piatră să-l reconstruim 
Satul nostru să îl întărim. 
 
De trei zile nu a mai plouat 
Pic, pic, pic, pic, pic, pic. 
Puhoaiele s-au retras din sat. 
Pic, pic, pic, pic, pic, pic. 
 
Hai veniţi nu-i un capriciu 
Participaţi la exerciţiul 
Organizat de pompieri  
Sacii cu nisip să-i umpleţi și unii peste alţii să îi așezaţi 
Stavilă în calea apelor să-i puneţi, satul să îl apăraţi. 
 
Hai veniţi nu-i un capriciu 
Participaţi la exerciţiul 
Organizat de pompieri  
Luaţi rucsacul pentru situaţii de urgenţă din dulap neapărat 
Evacuaţi satul cât mai grabnic mergeţi spre dealul cel mai înalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IM�UL 112 

 

Text: Constanţa Ene; Muzica: Nora Noian 
 

 
Vreau să-ţi cânt în asfinţit 
Un cântec mult îndrăgit 
Ascultă-mă, fii atent ce-ţi zic 
Dragul meu copil iubit. 
 
Vreau să ai somnul liniștit 
Să n-ai teamă de nimic 
Sunt aici cu tine să te ocrotesc 
Atât de mult te iubesc. 
 
Dacă vei trăi nefericirea  
De-a cădea și de a-ţi fi rău.  
Dacă nu voi fi lângă tine 
Nu te teme, gândește-te la mine. 
Repetăm în astă seară bine 
Ce să faci atunci când nu-s cu tine. 
 
O gură, un nas, ochi doi 
Asta înseamnă 1 1 2. 
E ca un joc  
1 1 2. 
Când e urgent, poţi apela. 
 
O gură, un nas, doi ochi 
E simplu, e ca un joc 
 
Un cânt minunat: 
1 1 2 este un număr fermecat. 
Europa este frumoasă. 
Iar tu faci parte din ea. 
Aici de suferi un accident 
1 1 2 te va ajuta. 
In caz de urgenţă vei apela 
Copilul meu reţine asta. 



 
Europa este frumoasă 
Iar tu faci parte din ea. 
Aici de suferi un accident 
1 1 2 te va ajuta. 
Dacă vei trăi nefericirea 
De-a cădea și de a-ţi fi rău 
Dacă nu voi fi lângă tine 
Nu te teme, gândește-te la mine. 
Formează 112 și-ţi va fi bine. 
Copilul meu te rog reţine 
 
 
 
 


