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Ως το δέκα θα μετρήσω
και ευθύς λέω ν’ αρχίσω

για ακούστε με καλά
και τεντώστε τα αυτιά.

Κάθε ποιηματάκι του βιβλίου   
έχει και μια διαφορετική ιστορία,  

που βοηθάει τα παιδιά  
να μάθουν τους αριθμούς  

με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο!

Ως το 10 μετρώ  
με τραγούδι και χορό!
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Ένα άλογο καλπάζει
και τη χαίτη του τινάζει
τάκα τουκ τα πέταλά του
και κουνάει την ουρά του.

Το φωνάζουνε Ντορή,
τρέχει σαν την αστραπή
στα λιβάδια τα πυκνά,
σε πανύψηλα βουνά.

Και στη ράχη καβαλάρη
έχει πάντοτε τον Άρη,
το καλό του φιλαράκι

που είν’ ένα μικρό παιδάκι!
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Δύο μεγάλοι ελέφαντες
στη ζούγκλα τριγυρνάνε,

με την τεράστια μύτη τους
κλαδιά ρίχνουν να φάνε.

Μα τέτοια μύτη μακριά
ποτέ δεν ξαναείδα,

νομίζω πως μου είπανε
τη λένε προβοσκίδα!

Να δεις και τι μου είπανε
για τα μεγάλα αυτιά τους,

κουνώντας τα διώχνουν αυτά
τη ζέστη μακριά τους!
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