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Se miră de tot din jur:Se miră de tot din jur:
De-al veiozei abajur,De-al veiozei abajur,
De modelul din covor,De modelul din covor,
Umbrele din dormitorUmbrele din dormitor

Și de rama de la geam,Și de rama de la geam,
De cât păr încă mai am,De cât păr încă mai am,

Se miră și de perdeaSe miră și de perdea
Și chiar și de bluza mea,Și chiar și de bluza mea,

De tricoul cu modele,De tricoul cu modele,
De brățară și inele.De brățară și inele.
Se miră că e luminăSe miră că e lumină

Și că vede-o muselină.Și că vede-o muselină.

Cu micuța mea miratăCu micuța mea mirată
Am descoperit deodatăAm descoperit deodată
Câte lucruri minunateCâte lucruri minunate

Stau în juru-mi nemirate.Stau în juru-mi nemirate.

Fetița care
se miră
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Micul magnet

Cât o ții pe Mira-n brațe, Cât o ții pe Mira-n brațe, 
Ei îi place să se-agațe:Ei îi place să se-agațe:

Te ridici s-aprinzi lumina?Te ridici s-aprinzi lumina?
Stai să iau și muselina.Stai să iau și muselina.
Cablul ăsta ar fi bun!Cablul ăsta ar fi bun!

Ha, l-am prins! Unde să-l pun?Ha, l-am prins! Unde să-l pun?
Și bluzița asta a meaȘi bluzița asta a mea

O iau pân’ la canapea,O iau pân’ la canapea,
Șnurul de la hanoracȘnurul de la hanorac
Și alezele îmi plac,Și alezele îmi plac,

Firul de la-ncărcătorFirul de la-ncărcător
Îl agăț acum din zborÎl agăț acum din zbor
Și tutu-ul meu de tulȘi tutu-ul meu de tul
Și ziarul făcut sul.Și ziarul făcut sul.

Dar de firele de părDar de firele de păr
Mă agăț cel mai ușor!Mă agăț cel mai ușor!
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Genele au început să-i creascăGenele au început să-i crească
De să nu se mai oprească.De să nu se mai oprească.

Au crescut întâi un pic,Au crescut întâi un pic,
S-au întors și alungitS-au întors și alungit

Bătând aerul ușor Bătând aerul ușor 
Ca un puf răzleț de nor.Ca un puf răzleț de nor.
Au crescut pân’ la tavan,Au crescut pân’ la tavan,
Apoi au ieșit pe geam,Apoi au ieșit pe geam,
Au ajuns până-n copac,Au ajuns până-n copac,
Frunzele le-au scuturat,Frunzele le-au scuturat,

Au dat „bună ziua“-n zborAu dat „bună ziua“-n zbor
Unui corb și unui cocor,Unui corb și unui cocor,
Pe-o girafă s-au urcatPe-o girafă s-au urcat
Și un zmeu au agățat.Și un zmeu au agățat.
Apoi nori-au gâdilatApoi nori-au gâdilat

Fetița cu gene lungi
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Și cu zâmbet au plouat.Și cu zâmbet au plouat.
De un curcubeu mai latDe un curcubeu mai lat
S-au mai și împiedicat.S-au mai și împiedicat.

Câțiva călători spre BonnCâțiva călători spre Bonn
Le-au zărit din avion,Le-au zărit din avion,
Au ajuns apoi la steleAu ajuns apoi la stele

Să le gâdile pe eleSă le gâdile pe ele
S-aducă frumoase viseS-aducă frumoase vise
Genelor acum închise.Genelor acum închise.

Când să vină înapoi,Când să vină înapoi,
S-au împiedicat de oi.S-au împiedicat de oi.

Mai precis, de o șireatăMai precis, de o șireată
Ce nu se lăsa numărată.Ce nu se lăsa numărată.

7



8

Mami, părul ăsta-al tăuMami, părul ăsta-al tău
A-nceput să-ți stea cam rău.A-nceput să-ți stea cam rău.

E moale și dezlânat,E moale și dezlânat,
Pare cam nepieptănat,Pare cam nepieptănat,

Cade-ntruna, tu nu vezi?Cade-ntruna, tu nu vezi?
Uită-te, de nu mă crezi!Uită-te, de nu mă crezi!

Ia dă-l tu încoa’ mai bine,Ia dă-l tu încoa’ mai bine,
Să testez cât te mai ține.Să testez cât te mai ține.

Jucăria preferată
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Să se
rostogolească!

Bebelușa asta micăBebelușa asta mică
Să se întoarcă pe burtică!Să se întoarcă pe burtică!

Medicul a decretatMedicul a decretat
Și-n agendă a notat.Și-n agendă a notat.
Asta e normal acum,Asta e normal acum,

La vârsta de patru luni.La vârsta de patru luni.
Dar micuța nu știaDar micuța nu știa

Că tot Google-ul vuiaCă tot Google-ul vuia
Și statisticile spunȘi statisticile spun

Că asta urmează-acum.Că asta urmează-acum.
Cică-ntâi stai pe burtică,Cică-ntâi stai pe burtică,

Ca orice fetiță mică,Ca orice fetiță mică,
Apoi te ridici ușor,Apoi te ridici ușor,

Cu-ajutorul pernelor,Cu-ajutorul pernelor,
Și-abia la vârsta din carteȘi-abia la vârsta din carte

Stai în fund și nu pe-o parte.Stai în fund și nu pe-o parte.
Dar micuța a hotărâtDar micuța a hotărât

Că ea vrea direct în fund.Că ea vrea direct în fund.
Nu se-ntoarce de pe spate,Nu se-ntoarce de pe spate,
Dar când o pui jos din brațeDar când o pui jos din brațe
Ea vrea doar în fund să stea,Ea vrea doar în fund să stea,

Să n-audă altceva!Să n-audă altceva!
Și de regulile taleȘi de regulile tale

Tot în funduleț o doare.Tot în funduleț o doare.
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Marele chin

Nu mai plâng o săptămână,Nu mai plâng o săptămână,
Pătuțul îl păstrez lună,Pătuțul îl păstrez lună,

Pe burtică? Acum mă pun,Pe burtică? Acum mă pun,
Vocalele ți le spun,Vocalele ți le spun,

Cât lăptic îmi dai, eu papCât lăptic îmi dai, eu pap
Și nu te mai bat la cap.Și nu te mai bat la cap.

De păr nu mai trag deloc,De păr nu mai trag deloc,
Taie-mi unghii acum, pe loc.Taie-mi unghii acum, pe loc.
Nici în brațe nu mai vreauNici în brațe nu mai vreau

Și cuminte am să stau,Și cuminte am să stau,
Nemișcată, chiar și-un ceasNemișcată, chiar și-un ceas

Doar să nu-mi mai umbli-n nas!Doar să nu-mi mai umbli-n nas!
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Nu mai plâng o săptămână,Nu mai plâng o săptămână,
Pătuțul îl păstrez lună,Pătuțul îl păstrez lună,

Pe burtică? Acum mă pun,Pe burtică? Acum mă pun,
Vocalele ți le spun,Vocalele ți le spun,

Cât lăptic îmi dai, eu papCât lăptic îmi dai, eu pap
Și nu te mai bat la cap.Și nu te mai bat la cap.

De păr nu mai trag deloc,De păr nu mai trag deloc,
Taie-mi unghii acum, pe loc.Taie-mi unghii acum, pe loc.
Nici în brațe nu mai vreauNici în brațe nu mai vreau

Și cuminte am să stau,Și cuminte am să stau,
Nemișcată, chiar și-un ceasNemișcată, chiar și-un ceas

Doar să nu-mi mai umbli-n nas!Doar să nu-mi mai umbli-n nas!

Pufoșenii cu surprize

Făcute din praf de steleFăcute din praf de stele
Așa par fetele mele.Așa par fetele mele.

Și din puf cules de zâne,Și din puf cules de zâne,
Din soare de zile bune,Din soare de zile bune,

Din frișcă, din spumă fină,Din frișcă, din spumă fină,
Din zumzete de albină,Din zumzete de albină,

Din nuferi moi de pe lac,Din nuferi moi de pe lac,
Dar să vezi cât caca fac!Dar să vezi cât caca fac!
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Muzica fetelor mele

Am mereu
ceva de zis

Râs de înger cristalin,Râs de înger cristalin,
Gângureli cu sunet lin,Gângureli cu sunet lin,

Și din când în când, la masă,Și din când în când, la masă,
O râgâială sănătoasă.O râgâială sănătoasă.

Hei, ia uite, m-am trezit.Hei, ia uite, m-am trezit.
Cum de nu m-ați auzit?Cum de nu m-ați auzit?
Hai să vă spun eu cevaHai să vă spun eu ceva
Așa, mai pe limba mea.Așa, mai pe limba mea.

Toată lumea s-a culcat?Toată lumea s-a culcat?
Am ceva nou de cântat!Am ceva nou de cântat!
Nu mai șâșâiți la mine,Nu mai șâșâiți la mine,

V-am mai spus doar că nu ține.V-am mai spus doar că nu ține.

Și ce dacă-i noapte-acum?Și ce dacă-i noapte-acum?
Eu am chef să te îngân!Eu am chef să te îngân!
Hai, mă iei la legănat?Hai, mă iei la legănat?
Ca blenderul am să fac.Ca blenderul am să fac.

E-e-e și a-a-aE-e-e și a-a-a
Ce? Iar doarme sora mea?Ce? Iar doarme sora mea?
Nu-i nimic, să se trezeascăNu-i nimic, să se trezească
Sigur vrea să vă vorbească.Sigur vrea să vă vorbească.

Hai, mami, doar știi prea bineHai, mami, doar știi prea bine
Că aici semăn cu tine.Că aici semăn cu tine.
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Am mereu
ceva de zis

Hei, ia uite, m-am trezit.Hei, ia uite, m-am trezit.
Cum de nu m-ați auzit?Cum de nu m-ați auzit?
Hai să vă spun eu cevaHai să vă spun eu ceva
Așa, mai pe limba mea.Așa, mai pe limba mea.

Toată lumea s-a culcat?Toată lumea s-a culcat?
Am ceva nou de cântat!Am ceva nou de cântat!
Nu mai șâșâiți la mine,Nu mai șâșâiți la mine,

V-am mai spus doar că nu ține.V-am mai spus doar că nu ține.

Și ce dacă-i noapte-acum?Și ce dacă-i noapte-acum?
Eu am chef să te îngân!Eu am chef să te îngân!
Hai, mă iei la legănat?Hai, mă iei la legănat?
Ca blenderul am să fac.Ca blenderul am să fac.

E-e-e și a-a-aE-e-e și a-a-a
Ce? Iar doarme sora mea?Ce? Iar doarme sora mea?
Nu-i nimic, să se trezeascăNu-i nimic, să se trezească
Sigur vrea să vă vorbească.Sigur vrea să vă vorbească.

Hai, mami, doar știi prea bineHai, mami, doar știi prea bine
Că aici semăn cu tine.Că aici semăn cu tine.
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