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  نازپرك عزيز و خوشگل ما
  با روسري زرد و روي زيبا

  
  شيد در آسمان آبيك پر مي

  .ي طاليي ديد آن پايين يك سكه
  

  آمد پايين با صدتا ناز و اطوار
  .برداشت و رفت با آن ميان بازار

  
  سكه را دارد، خريد با آن سماور

  چيزي بهتر؟از چاي و شيريني چه 



  
  بعد با كمال رغبت و رضايت
  :اهل محل را كرد به خانه دعوت

  
  .بساط جشن و شادي شد مهيا -

  !ها چاي حاضر است، خوش آمديد بچه -
  

 هم -  .ها وقت خوشي رسيده شهري
  . و تازه دم كشيدهعطر  چاي خوش-

  
  اهل محل سماور را كه ديدند

  دعوت به مهماني را كه شنيدند
  

  .ت با عجله دويدندريز و درش
  .با دست پر يكي يكي رسيدند



  
  . جيرجيرك شتابان.پينه دوز دوان دوان
  . همه شنگول و شادان.همه خرّم و خندان

  
  رنگ براي نوشيدن چاي خوش

 هم  .آهنگ  همها راه افتادند شهري
  

  . با ناز چاي را دم كردنازپرك
  .ز قفسه كلوچه و شير آوردا

  
  !پوش  شيكنازپرك قشنگ كه هستي

  .شود فراموش اين روز خوب نمي
  



  
  

  پوش دوال دوال هاي چكمه كك
  هديه دادند يك جفت پوتين اعال

  
  هايي با قلّاب طاليي چكمه
  .بهايي هاي شيك و گران چكمه

  
  بزرگ زنبور هديه آورد خانم

  براي دخترخاله از راه دور
  

  عصازنان، پاورچين و پاورچين
  .بخور، بكن دهان را شيرين. عسل

  
  



  
  

  ! پري رعنا ي پيرهن پروانه
  !شود، بفرما چاي دارد سرد مي

  
  .ناز نكن، بيا و نوش جان كن
  .با كلوچه عسل را امتحان كن

  
  !ست چه عالي! ها آي بچه! ها آي بچه

  .ست مهماني است، مهماني حسابي
  
  
  



  

  
  

  يك عنكبوت ترسناك ناگهان
  .هجوم آورد، كرد همه را گريزان

  
 يك چشم به  . اتاق شد خاليهم زدن

  .هر كسي شد از يك طرف فراري
  

ن  نوا  طفلكي بيازپرك
  . آن هيوالگشت اسير دست

  
  .جيغ كشيد، داد زد و كمك خواست

  .با شماست! ها شهري گوش كنيد هم



  

  
  

  !به دادم برسيد عزيزان! آي -
 !نجاتم بدهيد عزيزان! واي -

  
  ميرم، كجاييد؟  آخ دارم از ترس مي-

  .سيرم، بياييد ا واخ كه به دستش-
  

   هر كس كه بود به وقت شادي يارم-
   به وقت سختي هم باشد كنارم-

  
  چاره را دوست دارد  هر كس من بي-

  . نگذارد مراتنها در روز غم -
  



  
  

  .سماور از روي ميز افتاد زمين
 يك  .ي شد آن قوري نازنينور

  
  ها همين كه اين را ديدند هم شهري

  .دجيغ زدند، داد كشيدند، دويدن
  

  .به زير ميز و صندلي خزيدند
  .به هر سوراخي كه ديدند، چپيدند

  
  
  
  
  



  
  سوسكهاي دوال دوال
  .رفتند زير نيمكتها

  
  ها ترسان لرزان مورچه

  .شدند زير تخت پنهان
  

  .آن نزديكي يك پل بود
  .زيرش سبزه و گل بود

  
  شازده ملخ هراسان
  .شد زير آن پل پنهان

  
  .شان جرأت جنگ نداشتند يكي هيچ

  .از هر طرف پا به فرار گذاشتند



  
  

  .بعد ناگهان پر زد كسي در هوا
  .زنان آمد پايين از باال شيرجه

  
  .ي دلير پشه آمد جلو شازده

  .فانوس به يك دست و به يك دست شمشير
  

  كو قاتل ستمگر؟: فرياد كشيد
  ز تو اين دالوراترسي ندارد 

  
  .وال پريدبعد به سوي آن هي

  .اي سخت سرش را بريد با ضربه
  



  
  نجات داد از چنگ آن هيوال

  . خوشگل و دلربا رانازپرك
  

  .بعد به پيش پاي او زانو زد
  .عرض ادب، اداي احترام كرد

  
  .نثارم گفت كه من مخلص و جان

  .كارم قاتل آن دشمن نابه
  

  حال مرا به همسري برگزين
  . شيرينزنم بشو اي نازپرك

  
  ! زيبابگو اي نازپركبله را 

  شوهر از اين بهتر كي كرده پيدا؟
  



  
  

  .عروسي مفصلي به پا شد
  .ها و غصه ها دود هوا شد غم

  
  ديريم دارام، دارام ديريم، ديريم رام

  .كام هميشه شاد باشيد و شيرين
  



  
  .حالي به زودي شد اتاق پر از خوش

  .دست زدند، پا كوبيدند اهالي
  

  .دندهلهله كردند و هورا كشي
  . نقل و نبات پاشيدندبر سر هم

  
  ديريم دارام، دارام ديريم، ديريم رام

  .كام هميشه شاد باشيد و شيرين



  
  هاي خود تاپ و تاپ ببين با چكمه

  رود عروس خانم راپ و راپ راه مي
  

  !عروس خانم چه زيبا
  .داماد يك پارچه آقا

  
  .ديگر رقصيدند دست به دست هم

  .رخيدندشنگول و شاد به دور هم چ
  

  .ها دست زدند، هورا كشيدند مهمان
  .پا كوبيدند، نقل و نبات پاشيدند

  
  



  
  هاي خوشگل سوسك زبل با شاخك

  مانند يك مرد متين و عاقل
  
  رقصيد داد، مي كالهش را تكان مي

  /چرخيد به دور پروانه خانم مي
  

   ملوس و ناز و خوشگلنازپرك
  ي شيردل شد همسر شازده پشه

  
  !عروس مباركت باد! مادآهاي جناب دا

  . داماد با شازدهخوش باش! عروس خانم دلت شاد
  
  
  



  
  .انداخت عمه مورچه شلنگ تخته مي

  .نواخت زد آكاردئون مي چرخ مي
  

  .كشيد به هر جا سرمي
  :چا چا چا: خواند آواز مي

  
 ديريم دارام، دارام ريم! چه روز خوبي داريم -

  يريم رامدارام ديريم، د!  همه خوش و شيرين كام-
  
  .ها رقصيدند شهري از شب تا صبح هم

  .دست زدند، پا كوبيدند، چرخيدند
  

  ديريم دارام، دارام ديريم، ديريم رام
  .كام هميشه شاد باشيد و شيرين

  


