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اتـل متـــل  حیــوونــا   دو دستــه انـد تـو دنـیـا
بی مهره و مهـــره دار   گــوناگون و بـی شـمـار
مهره داران،  بّچـــه هـا   پنـــج گروهن تو دنـیـا
ماهی ها، تیغــک  دارن    بــالــه و پــولــک دارن
خزندگـان  می خــزن   دست وپای کوتـاه دارن
پـرندگــان که  نــازن   بالــهـای  پـــرواز دارن
دوزیست مثل قورباغه   تو خشکی و  تــو آبـــه
پستانداران فـراوونـن   گوش کن تا یادت بمونن



مـاهـی  ها
یک ماهـی طــالیــی ام من ماهیم، مـن ماهـیــم 
همون جا تخم می ذارم تــــو آب خـونــه  دارم 
اینور و  اونــور مـی رم بــا  بــالــه هـــای نــازم 
تو آب نفس می کـشم با   آبـــشش قــرمــزم   
خیلی لیزه پوست تنـم پولــک دارم  رو بــدنم 
انگار  همیشه بـیـدارن چشمای من پلک ندارن 
با شکل های گوناگـون ماهــی  داریم  فــراوون  
با  هم  بریـم  به  بنـدر ماهی کپور و سنگـــسر 
فایده هاش  چه بسیـار ماهی سفیــد و  خــاویار  
دوبـــار بــدون وقـفـه ماهی  بخـور در  هــفتـه  
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 خــزنـدگــان

تمساح و مار  خــالـدار         با الک پشـت بی آزار
مارمــولــک با  کلک کروکودیل و مارمولک 
بعضی گزنده هستیم همه  خزنده  هستــیـم 
نمی خوابیـم روی اون تخم می ذاریم بّچه جون 
پولک داریم  فراوون رو   تنمون   بـچــّه هــا 
به  راحتی   و  آسـون با شش نفس می کشیم 
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