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Blue, motanu’ înfumurat

Am acasă un motan,
Care-i tare-nfumurat,
Face numai ce poftește,
Miaună și poruncește!

Tocmai ce l-am prins acum,
Că-i zicea văcuței Mu
Să se ducă, să se ducă,
Că el nu vrea s-o audă!

― Blue, i-am zis, ia stai așa,
Ce ai cu văcuța mea?
― Nu îmi place, nu-i isteață,
Numa’ mu știe să facă!

― Ba te-nșeli, iubit pisic, 
Văcuțele dau lăptic,
Și-l bem cu drag amândoi,
Eu din cană, tu din bol!

Așa că, te rog acum,
Cere-i scuze vacii Mu
Și fii mai prietenos,
Lasă tonul arțăgos!
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Şiretlic de roŞcovanĂ

Roșcovana cea șireată,
Iaca, umblă deghizată,
Și-a pus fustă, crinolină,
Și-acu’ cică-i balerină!

Și-a luat și-un sac în spinare
Cică pleacă la plimbare,
Dar șireata a uitat
Și-a schimbat calea-nspre sat!

A bătut ea ceva cale
Și-a zărit ceva în zare
Curtea lui nenea Dorin
Toată plină de găini.

― Ce-mi mai place, ce-mi mai place,
Zice vulpea noastră tare,
Îmi doream de multișor
Să fiu profesoara lor!

Să le-nvăț cum e cu mersul,
Cu ținuta și cu restul,
Că prea sunt nepăsătoare,
Umblă cum li se năzare!

Dar nu apucă roșcata
Să deschidă bine poarta
Că se pomeni cu Relu,
Un dulău precum vițelul!



― Ce-i cu tine, arătare?
Ai venit să furi din pui?
― Eu?! se apără vicleana,
Eu nu știu ce-s ăia pui!

― Hai, o luă la rost dulăul,
Caută-ți iute de drum,
Să nu vin eu după tine, 
Că-ți așez blana în cui!
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O faptĂ bunĂ

O rădașcă curioasă
Căzu, vai, căzu ‘ntr-o baltă
Și striga, și implora,
Dar nimeni n-o auzea!

Când să creadă că-i pierdută
Se pomeni c-o rățușcă, 
― Hai, ușor, îi spuse ea,
Prinde-te de coada mea!

Stai cuminte, nu mișca,
Coada nu mi-o gâdila,
Că te scot grabnic la mal
Și-am să-ți dau și un 
ștergar!

Să te usuci bine-bine,
Și să ai grijă de tine, 
Nu mai sta pe lângă bălți 
Dacă nu știi să înoți!



― Mulțumesc, draga mea rață,
M-ai salvat, ești minunată!
Drept răsplată adun măcriș
Și ți-l las în luminiș!


