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dragostea băieţişorului şi a chibritei

băieţişorul o plăcea pe chibrita,

i se părea fatală.

iubea chipul ei drăguţ,

o găsea mortală.
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Dar cum se-aprinde flacăra

între un băţ şi-o chibrită?

S-a aprins literal;

au ars într-o clipită.
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roboţelul

dl şi dna smith aveau o viaţă frumoasă.

Formau un cuplu normal, un soţ fericit şi-o nevastă.

dl smith primi într-o zi o veste neaşteptată.

dna smith va fi mamă,

iar el va fi tată!

uneori mai mult rău ascund veşti de-acest fel.

copilul nu era om deloc,

era un roboţel!

nu era cald, n-avea cârlionţi

şi n-avea nici piele.

doar un strat de cositor subţire şi rece.

Fire şi-antene îi ieşeau din căpşor.

sta întins pe podea, se holba,

nici viu, dar nici mort nu era.
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o singură dată păru viu cât de cât,

atunci când cablul său lung

în priza din zid fu vârât.

dl smith începu să ţipe la doctor:

„ce-ai făcut cu băiatul meu?

nu-i carne şi nici sânge în el,

de aluminiu-i de fel!“

doctorul îi răspunse gentil:

„o să-ţi spun ceva crud.

tu nu eşti tatăl

acestui straniu copil.

nici măcar nu e clar dacă e fată sau dacă-i băiat,

cred că tatăl lui are microunde

şi e-un aparat.“
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