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Dor i s-a făcut de miere,

Într-o zi, lui Martinică.

Ar pleca la stup şi-ar cere,

Dar… de-albine-i este frică!
Emilia Plugaru



Astăzi micul motănel

A-ntâlnit un şoricel

Şi e nemaipomenit
Că s-au împrietenit!

Aurora Georgescu



O furnică mică, mică,

Merge-agale pe cărare.

Mică, mică, dar voinică!

Duce-un bob cât ea de mare.

Emilia Plugaru



Vine ploaia! Bine-mi pare!

În grădină am o floare...

Ploaia o va creşte mare...

Vine ploaia! Bine-mi pare!



Azorel e supărat

Fiindcă azi nu a mâncat.

Dar am să îi dau un os
Şi-o să fie bucuros!

Aurora Georgescu



Ce frumoasă floricică,

Însă vai, priviţi la ea:

Se desprinde, se ridică

Şi începe a zbura!

Emilia Plugaru



Cuţu-cuţu, ia Grivei

Mămăligă, dacă vrei!

Dacă nu o pun în coş

Şi-o dau mâine la cocoş!



Pisicuţă pis-pis-pis

Te-am visat azi-noapte-n vis:

Te spălam, te pieptănam,

Fundă roşie-ţi puneam

Şi-n oglindă te uitai...

Ce frumoasă mai erai!



Căţeluş cu părul creţ

Fură raţa din coteţ...

El se jură că n-o fură,

Dar l-am prins cu raţa-n gură

Şi cu ou’-n buzunar...

Te închid în cuşcă iar!



Morcovelul cu codiţă

A crescut în grădiniţă

Şi mămica l-a luat

Şi în ciorbă l-a tocat:

Toc, toc, toc!

Ciorba e pe foc.



Iepuraşul meu iubit, 

Cin’ te-ntrece la fugit?

Ai lăbuţe mititele,

Ochişori - două mărgele, 

Mustăcioară la guriţă

Şi un petec de codiţă.



Unul e tăticul meu, 

Doi sunt ochişorii mei,

Trei sunt frunze la trifoi,

Patru labe de pisoi.

Dacă vreţi să-l ştiţi pe cinci,

Ia uitaţi-vă aici!

(Se numără degetele de la o mănă)

1, 2, 3, 4, 5!



- Iepuraş, ce faci aici?

Îl întreabă Moş Arici.
- De ce plângi aşa de tare?

- M-am speriat de nişte fiare...

Stau acolo lângă lac

Şi tot strigă: oac-oac-oac!



- Furnicuţă, draga mea,

Tare-mi place a cânta! 

- Nu vrei să aduni, mai bine,

De-ale gurii? Iarna vine...

Şi-ai să baţi la uşa mea,

Grâu să ceri şi nu ţi-oi da

Şi-ai să spui iară’ că-s rea!



Printre ierburile mici

Merge-n grabă un arici.

E un animal micuţ
Are ţepi, dar e drăguţ!
Seara iese la plimbare

Şi caută de mâncare:

Insecte şi şerpi mai mici,

Hrană bună pentru-arici.

Aurora Georgescu



Pisicuţa noastră hoaţă,

A făcut o boroboaţă!

În cămară a intrat,

Pe furiş, şi a luat

O bucată de friptură.

Mama nu ştia că fură!

Dacă o mai prinde-odată,

Vai de blana ei vărgată!



Batista mea e mică

Şi nasu’-i mititel...

Voi fi copil cuminte,

Să am grijă de el!

Nu vreu să spună lumea:

„- Uite-l pe Murdărel!”

Eu vreau să spună lumea:

„- Uite-l pe Curăţel!”



Căţeluşule să-mi spui:

Unde-i laptele, că nu-i!

Cine mi-a umblat prin oală,

De-o găsesc acuma goală?!

Cine-i hoţul, n-oi fi tu?

Dai din coadă, zici că nu,

Dar eşti plin de lapte tot

Şi pe frunte şi pe bot!



Am o cană cu lăptic,
Pentru cel mai mic pitic.

Cum piticul nu-i acasă,
Am să las cana pe masă...
– Cine bea acum lăpticul?

Căţeluşul sau pisicul?

– Ba mai bine-l bea fetiţa,

C-a deschis deja guriţa!
Aurora Georgescu



– Iepuraş,

Alb-iepuraş,

Unde-ai fost?

– La oraş.

– Un’-te duci?

– La pădure.

– Ce mănânci?

– Vreji de mure.

– Unde dormi?

– Sub şopron.

– Cum te cheamă?

– Rodion!

Otilia Cazimir


