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Arik şi Prinţesa Florii de Cireş  
pregătesc o mare serbare

Arik e mic şi cu botic
Şi are ţepi, şi-n ochi, mărgele.
Sub tălpi el ţine borangic
Şi un trifoi cât patru stele.

În casa lui de lângă nuc
Cu o prinţesă locuieşte,
Din boabe verzi îi face suc
Şi cântă des..., pe ariceşte.
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La prânz nu-i singur niciodată,
Vin fraţii sau bondarul Zum,
Şi-n timp ce mestecă salată,
Vorbesc de Viespile de Fum:

— Ce rău a fost! Greu am scăpat!
— În tot Ţinutul e-acum pace...
— Să nu uitaţi că-s decorat:
Arik Voinic, stăpân pe... ace.
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— Ha, ha! Păi de-aia te-am ales
Să pregăteşti marea serbare.

— Vor fi siropuri şi mâncare,
Dar şi parada de mascaţi.
(Prinţesa Florii de Cireş
O vrea cu fluturi şi soldaţi.)
Şi-i sigur că nu am da greş
Cu o întrecere de soi,
Concurs de ţepi, fără-nţepaţi,
Cu ghicitori şi tărăboi...
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Serbarea începe cu muzică,  
mâncăruri alese şi concursuri

— Dragi prieteni, bine aţi venit!
Chiar azi se împlineşte-un an
De când pe Viespi le-am risipit
În praf  purtat către ocean...

Trăim de-atunci în bucurie,
Duşmani nu mai avem defel,
Nimeni de rele nu mai ştie
În tot Ţinutul Mititel.

Să-nceapă marea veselie:
Mâncaţi cu poftă ostropel,
Gustaţi bomboane-n muşeţel,
Căci o paradă o să fie
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       Şi un concurs de ghicitori,
       Şi-n colţu-ăsta o broderie
       Va prinde forme şi culori:
       — Trei doamne arici, 
      cu măiestrie,
       Brodează câmpul 
      plin de flori –

Iar oaspetele cel mai cel
E Nasuri Cârne,-un şoricel,
 Ce şi pe Viespi 
      le-a încântat, 
        De faima lui 
  oricine ştie,
                   E peste tot aplaudat.
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Trei-Piraţi participă la concursul  
de ghicitori şi cere un premiu special

A fost o zi ca o hârtie...
Jumate albă şi, spre seară,
Parcă-nmuiată într-o ceară;
La margine mai mult negrie.

Căci după-atâta voie bună, 
Glume şi dansuri cu mascaţi,
Spărgând în dinţi câte-o alună,
Intră în scenă... Trei-Piraţi!
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— Sunt salamandră, mercenar,
Iau chipuri ce pot da fiori,
Dar azi am frac ca de bondari
Şi-o să câştig la ghicitori!
Deci spune-Arik, ce premiu dai?

— O sabie şi-un scut din scai;
Dar asta numai dacă poţi
Răspunsuri să ne dai la toţi
Şi-apoi să spui o ghicitoare
Pentru oricine-ncuietoare,
Ceea ce nu-i deloc uşor...
Te concurez; tot mai socoţi
Că vei ieşi învingător?
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— Păi, preacinstit Arik Voinic,
Sunt cel mai bun, de nu mă crezi
Pot să-ţi aduc din plin dovezi,
Dacă-mi dai premiul ce ţi-l zic...

— Ha, ha, îmi pari lăudăros,
Deşi nu ştiu să ai averi.
Aştept să văd ce ne oferi
Şi-apoi te-oi răsplăti frumos
Cu ce-ai venit aici să ceri...

— Arik, de-acuma mi-ai promis...
Veniţi, concursul e deschis!
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