
Στην τάξη η δασκάλα,
η χαμογελαστή κυρία Νέλλη, 

το καλόκαρδο κουνέλι, 
τους μαθαίνει πρώτα πρώτα 

το πιο εύκολο το γράμμα,
δηλαδή το γιώτα…

 
…και μετά όλα τ’ άλλα,
τα μικρά και τα μεγάλα, 
εκτός, βέβαια, από το ξι 
που για να το γράψεις

ξεθεώνεσαι πολύ.





Χτυπάει σε λίγο το κουδούνι 
κι όλα τα κουνέλια, 
με χαρές και γέλια

 και μεγάλη οχλοβοή,
τρέχουν τσούρμο στην αυλή

με τη φουντουκιά τη φουντωτή,
 τα κίτρινα παγκάκια,

τις πεταλούδες και τα λουλουδάκια.

Όλα τα κουνέλια τ’ άλλα 
τραγανίζουνε καρότα

ή κλοτσάνε μια μπάλα. 
Από δω και από κει μαρκάρουν,
 παίρνουν φόρα και σουτάρουν, 

εκτός από τον Κουνελίνο,
που, καθισμένος στο γρασίδι,

 παίζει μαντολίνο
και τρώει μπουκιά μπουκιά
 το μικρό του κουνουπίδι!







Αλλά, ενώ μασουλάει
 τη δεύτερη μπουκιά,

νιώθει στον ώμο μια σπρωξιά,
άγρια και δυνατή,

που τον κλόνισε πολύ!

Γυρνάει και τι να δει; 
Τον Καραμπούμ

και τον Χουλαμπαλά,
δυο κουνέλια βλοσυρά, 

να τον κοιτούν προκλητικά!

– Τι είναι αυτό που πας, 
φίλε, με όρεξη να φας, 
αραγμένος στο γρασίδι;

– Το μικρό μου κουνουπίδι!

– Μπα; Γιατί δεν τρως
καροτάκι κι εσύ

 που ’ναι γευστικό πολύ,
τη γροθιά σου δυναμώνει 

και την όρασή σου βελτιώνει; 





– Επειδή με απωθεί 
το χρώμα το πορτοκαλί !
Tο κουνουπίδι προτιμώ!

Αφήστε με ήσυχο, παρακαλώ!

– Τιιι; Κουνουπίδι προτιμάς; 

– Τι ’ναι αυτά που τσαμπουνάς; 

– Τρέχα!  Όποιον θέλεις ρώτα! 
Τα σφριγηλά κουνέλια
λατρεύουν τα καρότα!

– Χιχιχί, χοχοχό και χαχαχά!
 Δεν είμαστε καλά!

– Χιχιχί, χαχαχά και χοχοχό!
 Άλλο πάλι και αυτό!

Και με τα λόγια αυτά,
του αρπάζουνε το κουνουπίδι 

απ’ τα χέρια ξαφνικά
και με τα κουνέλια τ’  άλλα 

το κλοτσάνε δω και κει
λες και ήταν ποδοσφαίρου μπάλα!





Το κουτουλάει 
ο Καραμπούμ, 

κάνει τρίπλες και μαρκάρει
και ο Χουλαμπαλά στο τέρμα

με φόρα το σουτάρει.



Χτυπάει το κουνουπίδι,
ραγίζει, σπάει στο δοκάρι!



Το αρπάζει ο Καραμπούμ 
με το λασπωμένο του το χέρι 

και με χαμόγελο πλατύ
στον Κουνελίνο το προσφέρει!

– Φά’ το τώρα, αν σ’ αρέσει,
 κλoτσημένο, μαδημένο.
 Μάσησέ το λασπωμένο 

και ρυπαρό πολύ.
Όρεξη, φίλε μου, καλή!

Δεν του κάνει τώρα κέφι
 να φάει το κουνουπίδι. 
Του το κάνανε σκουπίδι.





Σε μια άκρη το πετάει
 και με βαριά καρδιά,
 από βαρίδι πιο βαριά,
 στο σπίτι του γυρνάει.

Ούτε προσέχει
την Πιπίτσα την παπίτσα

που τον χαιρετάει.




