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Într-o bună dimineață,
Ce idee i-a venit
Dragei noastre Ursuleață?
Să se-apuce de gătit!

Câte feluri minunate
I-au trecut deja prin minte,
Gustoase și-nmiresmate!
Ostropel, budinci, plăcinte...

Cu bunica ei isteață
A pornit să țină sfat.
Ideea e prea măreață
Și-i musai de discutat,

Căci în cartea de bucate
A bunicii a văzut
Mii și mii de preparate...
Sigur nu-s greu de făcut!
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Cum ar fi să pregătească
O mâncare de legume?
Dacă n-o să se pripească,
O să iasă o minune!

Și-o plăcintă? Nu-i făină,                 
Tocmai ieri s-a terminat.
Și miere de la albină...
Vai, cât e de complicat!

Dar, cu multă voie bună                              
Și cu-n pic de ajutor,
Și bucătăria-i lună,
Și plăcinta e-n cuptor.

Cum stă ea nerăbdătoare,
Lângă plită fremătând,
O idee și mai mare
I se-nfiripă în gând.
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„Cred că-i vremea de-o schimbare. 
Simt că timpul a trecut.
Știu să fac și de mâncare,
Cred că… sigur am crescut!

Iar de-acum, fiindcă sunt mare 
Și am multe jucării,
Aș putea s-aleg din ele,
Să dau și altor copii.

Ce idee minunată!
S-ar găsi destul de dat!”
Ursuleață, încântată,  
Se și-apucă de sortat.

Plușuri, cărți, o păpușică
Și-un milion de jucării
De când era mititică
Stau degeaba prin cutii.
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A venit și Iepurilă
Pentru-o mână de-ajutor.
Însă lui îi e cam milă,
Nu se-ndură prea ușor

Să își lase jucăria
Și s-o dea cadou cuiva,
Deși știe bucuria
Când oferi cu drag ceva.

Ia te uită! Aricica,
Toată roșie-n obraji,
Hop și ea cu păpușica!
Și-a făcut puțin curaj

Și-ar vrea să i-o dea Mieluței,
Ce zâmbește încurcată:
„Mulțumesc!” timid șoptește
Și e toată-mbujorată.
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Iar acum, că-s împreună
Și se înțeleg cu toții,
Ar mai face-o faptă bună,
Deși tare au emoții. 

Doamnei Vulpe vor să-i ducă
Un cadou de ei gândit –
Și cu grabă se apucă
Ceva bun de pregătit. 

Doamna Vulpe cea bătrână
E educatoarea lor.
Tare-i blândă și e bună
Și li-i dragă tuturor.

Îi duc turte bine coapte
Și un cozonac cu mac,
Lângă o cafea cu lapte,
Dulce și cu mult caimac.
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