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C\]elu[ cu p\rul cre]
Fur\ ra]a din cote].
El se jur\ c\ nu fur\,
Dar l-am prins cu ra]a-n gur\
{i cu ou-n buzunar,
Hai la Sfatul Popular!
Nu m\ duc, c-am fost o dat\
{i-am c\zut cu nasu-n balt\.

11

de Tudor Arghezi

L-a]i v\zut cumva pe Zdrean]\
Cel cu ochii de faian]\?
E un câine zdren]\ros
De flocos, dar e frumos.
Parc\-i strâns din petice
Ca s\-l tot împiedice,
Ferfeni]ele-i atârn\,
{i pe ochi, pe nara cârn\,
{i se-ncurc\ [i descurc\,
Parc\-i scos din câl]i pe furc\.
Are îns\ o ureche
De punga[, f\r\ pereche.
D\ târcoale la cote],
A[teptând un ceas [i dou\
O g\in\ s\ se ou\,
Care cânt\ cotcodace,
Proasp\t oul când [i-l face.

12

De când e-n gospod\rie
Multe a-nv\]at [i [tie,
{i pe brânci, târâ[, gr\pi[
Se strecoar\ pe furi[.
Pune laba, ia cu botul
{i-nghite oul cu totul.
„Unde-i oul?” a-ntrebat
Gospodina. „L-a mâncat!”
„Te înva]\ mama minte!”
{i i-a dat un ou fierbinte.
Dar de cum l-a îmbucat,
Zdrean]\ l-a [i lep\dat
{i-a-njurat cu un l\trat.
Când se uit\ la g\in\,
Cu culcu[ul lui, vecin\,
Zice Zdrean]\-n gândul lui:
„S-a f\cut a dracului!”

13

– Pisicu]\, pis, pis, pis,
Te-am visat azi-noapte-n vis:
Te sp\lam, te piept\nam,
Fund\ ro[ie-]i puneam.
Dar\ tu te-ai sup\rat,
Pe obraz m-ai zgâriat...
Pisicu]\, draga mea,
De ce e[ti atât de rea?
– Nu sunt rea, dar sunt micu]\.
Ia s\-]i mai dau o l\bu]\!
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