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Η Λίλι-Ρόουζ Μέι, ένα κορίτσι γλυκό

με καταγάλανα μάτια και μαλλάκι σγουρό,

ζούσε με τον μπαμπά της σε ένα όμορφο δάσος,

είχε τρόπους καλούς κι ήταν σε όλα της άσος!

Έλυνε τις ασκήσεις της, βοηθούσε στο σπίτι,

κακές συνήθειες δεν είχε, ούτε σκάλιζε μύτη! 

Το δωμάτιό της μάζευε, όλο χαρές και γέλια

ΩΣΠΟΥ... 



...μια μέρα ο μπαμπάς τής μαγειρεύει μπιζέλια.

Μόλις η Λίλι-Ρόουζ Μέι τα βλέπει στο πιάτο,

κατεβάζει κάτι μούτρα ως το πάτωμα κάτω

ÇΚάνουν τόσο καλόÈ, λέει τότε ο μπαμπάς, 

Çδεν μπορείς έστω λίγα, πολύ λίγα, να φας;È



Η Λίλι-Ρόουζ έφυγε τρέχοντας,  

δίχως να τ' ακουμπήσει,

μα ο μπαμπάς το είχε βάλει  

σκοπό να την πείσει. 

Το κατάλληλο βιβλίο στη βιβλιοθήκη γυρεύει...

Κι ύστερα... παίρνει την κουτάλα του 

και μαγειρεύει.



Και τι δεν φτιάχνει!  

Μπιζελοροφήματα με καλαμάκια...

μπιζελομπισκότα, μπιζελοπιτάκια...

Στο τραπέζι τα βάζει  

όμορφα στολισμένα,

μήπως πείσει τη Λίλι-Ρόουζ  

να φάει έστω ΕΝΑ!



Μα η Λίλι-Ρόουζ λέει  

πως της φέρνουν αηδία...

ιδρώνει, παθαίνει μπιζελοαλλεργία.

ÇΗ κοιλιά μου! Ανακατεύομαι!  

Δεν μπορώ άλλο!

Γυρίστε αμέσως σελίδα 

γιατί θα τα βγάλω!È 
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