ÎNVĂŢĂM SĂ NUMĂRĂM

Unu, doi , trei,
Numără Andrei,
Patru cinci, şase
Cifre norocoase.
Şapte , opt, nouă
Afară plouă.
Zece cifre am
Lipite pe geam.

***

Am ajuns acum acasa
Azorel i-ascuns sub masa
Astazi am un os nu-mi pasa
Ca pisica-i mofturoasa.

***

Barba cot si Barba lata
Iau bataie cateodata

Brrr ce m-am mai speriat
Barba alba de-mparat

***
Un boboc si-o bibilica
Bat din aripi fara frica
Balta-i apa cristalina
Barca babei n-o sa vina.

***

Oac oac oac,
Cânţi pe lac
Când ţi-e greu,
Brotăcelul meu.

***

Un cocoş crestat cânta
Cocoţat pe creanga sa
Cucuriguu cânt mereu
Crai sunt în coteţul meu.

***

Un cocostârc şi-o cocostârcă
Cărau o broasca ieri în cârcă
Broscuţă cred că te-aş mânca
Dacă-i sări din cârca mea

***

Dârdâind din dinţi
Desculţ Dănuţ dansa
Doua dansuri dragi
Direct pe duşumea.

***

Harnic un cosaş coseşte
Hâş hâş hâş cu coasa sa
Mâine hoinăresc hai-hui
Şi-oi agaţa coasa-n cui

***

Iată ici oaia din stei
Oaia aia e a ei
Iarba-i verde pe imaş
Ei iau lapte, eu iau caş

***

Joaca badea, joc si eu
Joaca toti in jurul meu
Joacu-i joia dar e bine
Ca eu joc in sat la mine
Jocu-i joc nu-i jucarie
Talpa-i jar de bucurie.

***

Catelusul Azorel
Azi e tare suparat
Ca nimica n-a mancat
Vrea un kilogram de pui...

Dar sa-si puna pofta-n cui
Mai bine i-as da un os
Sa se sature de ros!

***

La lumina stelelor
Canta glasul ielelor
La fantana laudata
Creste iarba neudata

***

Morrr-morrr un urs in vale
Hamm-ham un caine-n cale
Bazz-bazz o albinuta
Muuu-muu rage-o vacuta

***

Marrr-marr maraie-un caine
Mos-Martine nu ti-e bine?

Mergi la munte in barlog
Pan’ nu-ti fac de pocinog.

***

Opt e cifra norocoasa
Ori e una mofturoasa?
Doi de O daca unesti
Cifra opt pe loc primesti.

P
Pe crenguta de pe ram
Canta-un pitpalac la geam
Cip-cip-cip o pasarica
Top top top o randunica

***

Pis-pis-pisss eu chem pisica
Sa nu-mi pape pasarica
Hai aici sa-ti dau laptic
Pe pervaz, dintr-un ibric.

***

Ralu-i sora mea mai mica
Si nu poate R sa zica
Rade-n ram o randunica
Hai vorbeste ce ti-e frica?
Zbarrr mai vine-o pasarica
Ralu rade vrea sa zica:
Vreau si eu o randunica!

***
Spre sfanta scriptura
Sora spasita se suie
Spasita din suflet
Suspinul sa-l spuie

***

Asezat in leganel
Alintat de-a mamei soapte
Doarme micul baietel

Linistit la ceas de noapte
Susoteste-un ingeras
Rugaciune pentru tine
Dormi in pace copilas
Sa ai visele senine.

***

Şoimul zboara pe un pisc
El duce-un pix în plisc

