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Vara în såtuc
La amiază, în grădină,

Cântă-acum ca în poveste

Soarele arde ca jarul;

Un cocoş pe gard în curte,

Silitoare, o albină

Iar găinile neveste

Strânge strop cu strop nectarul.

Se opresc ca să-l asculte.

Printre albe ciumăfaie

Un copil cu-o jucărie

O cicoare se iţeşte,

Se tot ţine după mamă,

Nu e nici un nor de ploaie,

Înspre gârlă merg, se ştie,

Rândunica ciripeşte.

Gâştele care fac larmă.

O lăcustă se aşează

Aşa-i vara în sătuc,

Jos, în iarba cea înaltă

Tumultoasă şi fierbinte

Şi un fluturaş dansează

Şi nici guralivul cuc

În hăinuţă sidefată.

Nu mai cântă, stă cuminte.

Rândunica
Şorţul ei de gospodină
Rândunica-n brâu şi-a pus
Şi-am zărit-o în grădină,
Ţopăind în jos şi-n sus.
Din neghina neagră, mare,
Alegea bobul de grâu
Şi în cioc cu-nfrigurare
Aducea apă din râu.
Mai rupea şi o salată
Tocmai bună de păstrat,
Să ajungă iarna toată
Când pământu-i îngheţat.
Sus în cuib, nerăbdător
Şi bătând din aripioare,
Un pui încerca de zor,
După fraţii lui să zboare.

În gutui
În grădină, la bunici,

Şi bondarii-ntr-o clipită,

Doi bondari şi-un licurici

Pe omida parazită,

S-au oprit din zbor, hai-hui,

Au prins-o cu străşnicie

Pe o floare de gutui.

Şi-au zburat-o în câmpie,

					

Înspre lanul plin cu ciori;

Spre gutuiul maiestuos,

Iar gutuiul plin cu flori,

Se târa încet, pe jos,

Scutură iute-n grădină

Lacomă şi lipicioasă,

Din mireasma lui cea fină.

Chiar omida pofticioasă.
Şi-n inele îmbrăcată,
Galbenă, păroasă toată,
Lighioana amintită
Rodea frunze ca smintită.
– Vai, cu frunzele mâncate,
Mi-or cădea florile toate
Şi gutui cu puf gălbui
N-am să pot da nimănui.
Se văita gutuiul, iată,
În livada-nmiresmată.

RaÆele certåreÆe
Două raţe colorate

Iară cearta nu-ncetează

Vor o râmă să-şi împartă,

Şi vacarmul e în toi;

Alte două mai moţate

Vine şi-o găină brează,

Se opresc şi-n drum se ceartă.

Cot-co-dac, lângă răţoi.

– Ştiţi ceva? Râma găsită

Eu privind atentă-n uşă

Am zărit-o prima-n baltă.

Cum se ceartă pentru-o râmă,

Mac, mac, mac, nemulţumită,

O zăresc pe găinuşă

Spune-o raţă albă toată.

Cum pământul negru scurmă,

Alta verde, mai bondoacă,

Prada o apucă-n cioc,

Zice către celelalte:

Fuge-acuma prin ogradă

– Să nu credeţi că-i de joacă,

Şi rămân mirate-n loc

Vreau şi eu din râmă-o parte!

Raţele puse pe sfadă.

Măcăne, căci vrea să spună
Şi răţoiul din poiată:
– Râma grasă-i numai bună
Pentru-o masă-mbelşugată.

