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Era odată, într-o mică ţară,
Un băieţel, stăpân peste o gară…



Ştiu că-i cam greu să v   explică
Cum de putea, un băieţel aşa de mic
Să îngrijească şine şi macazuri,
Să îşi ferească trenul de necazuri,
S-aprindă şi să stingă semafoare,
Să ştie să repare la motoare.





V-o spun de-acum, povestea e bazată
Pe-o întâmplare complet adevărată!
Cine nu crede, de este cineva,
Să i ascăa un ziar, cite altceva!
Sta i la televizor din zori şi până-n seară!�
Noi povestim acum despre-un băiat şi-o gară…
…Şi, să nu uit, despre locomotivă-o
Cu faruri mari, lucioasă şi activă
Prietenoasă, pusă pe hârjo ăan
Ce mai, locomotivă ideală!
Bine-dispusă şi foarte grăsuţă
Locomotiva se numea Ricu a.�



Ei, dar iată că-ntr-o zi întunecată

Ricuţa s-a trezit târziu, cam supărată.

Burtica o durea nu știu c, şi um,

Acum nu mai putea să scoată fum.

Au venit doi mecanici, şi o persoană specială

Care se ocupa de trenuri în cazuri de boală

«Ce vedem»  au zis ei, «sunt lucruri ciudate», .

« Locomotiva asta are probleme de sănătate.

Locomotiva asta are ceva la metal.

Trebuie s-o ducem imediat la spital!»

Şi uite-aşa, cu mult curaj şi nu puţină-ngrijorare,

Băiatul și Ricu�a ajuns-au la Spitalul de Maşini şi Motoare.





Următorul care vine să-mi mai dea pilule-amare
Îl refuz  nu înţelegeţi că ce faceţi voi mă doare?;
Sunt o biat   maşinuţă, vreau s-alerg şi să mă jocă
Vreau să plec, nu m-aşteptaţi, nu mă mai întorc deloc!
Dragi moto-doctori, scuzaţi, sunt nepoliticoasă
Dar nu pot să stau aici! VREAU SĂ MĂ-NTORC ACASĂ!»
«M  i, Rica», zise băiatul, «treaba nu-i deloc uşoarăă
Crede-mă, Ricuţa dragă, tu eşti mult prea bolnăvioară
Am înţeles că ţi-e frică, poate ai mai multe frici.
Am şi eu o mare grijă: mi-e teamă să nu te strici!
Hai, vino la mine-n braţe, ai încredere în mine
Dacă-ţi iei medicamentul, totul o să fie bine.
Şterge-ţi ochii, suflă-ţi mucii, şi înghite poţiunea
Eşti o locomotivă vitează, şi-ţi admir înţelepciunea. »
Auzind aceste vorbe, Rica s-a oprit din plâns
Băieţelul şi cu ea s-au îmbrăţişat strâns-strâns
Ea pe roţi, iar b elul    pe tamponul de cuplareăie� –
Împreună, buni prieteni, vor trece de încercare.


