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МЕДВЕД РАЈКО  
И ПЧЕЛА ДАРКО
Спремио се, мила мајко,
на пут дуги медвед Рајко.
Напустиће стару шуму,
пријатеље, слона, пуму,
и пробаће, боже свети,
да научи да полети.
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Сањао је више пута
како има крила жута,
и дао би брдо пара,
да он њима залапара,
и полети до Месеца,
што дан бели ноћу пеца.
Медвед Рајко није знао,
уколико буде пао,
да би тада јаукао –
о том није размишљао.
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Он је само крила хтео,
једном их је и са̂м плео 
– то је знало цело село,
ал’ му није баш успело.
А сада је наумио,
и то није ником крио,
да путује ноћу, дању
и пронађе јаре Вању.
Јер сви кажу – није варка 
– јаре знаде пчелу Дарка.
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Пчела Дарко, супер даса,
креатор је светског гласа.
Птице, бубе, шумске виле,
све су њему долазиле
да им крила Дарко шије 
–лепшег кроја било није!
А прича се навелико
да се са њим и лав слико̂.
Шушкале су шумске крошње
да пауну кроји ношње,
да је узо̂ силне паре
кад је зебри црто̂ шаре.
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Ал’ је њега тешко наћи 
– пре ћеш змији ногу таћи.
Јер он није ко̂ остале пчеле
што се увек породично селе,
већ је пчелац познат у три шуме:
стално зуји, па га лови, куме.

И једино бело јаре Вања
зна где Дарко сваке ноћи сања,
јер се они одмалена знају,
живели су у истоме крају.
И остали најбољи другари
до дан-данас – тако стоје ствари.
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