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Bun-venit, aceasta este Didi Periut, a!

Didi murea de plictiseală tot as, teptând 
să vină cineva să o cumpere.

Dacă ar fi avut la dispozit, ie o gură 
cu dint, i, i-ar fi periat unul câte unul, 
până ce ar fi sclipit s, i nu s-ar fi plâns.
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După ce a as, teptat cuminte câteva zile 
pe raftul magazinului, a decis să plece la drum, 
fără să se uite înapoi.

Ia uite-o!

Urcă s, i coboară dealuri, 
cu inima plină de sperant, ă, 
s, i face tumbe pe drum.

Crezi că o să găsească dint, ii 
pe care îi caută?
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Când a întâlnit-o pe girafă în savană, 
Didi îs, i pierduse unul dintre pantofiorii ei 
nou-nout, i.

— Salut, dragă Gât- ung! Eu sunt Didi Periut, a. 
Am venit să-t, i perii dint, ii, 
de la cei din fat, ă până la 
cei din spate. Sunt foarte 
încântată s, i abia as, tept 
să încep!
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— Salut! Nu-i nicio grabă, Didi! 
Dacă mă anunt, ai dinainte, t, i-as,  fi spus 
că păsările acestea fac o treabă grozavă. 
Bucăt, elele de mâncare rămase între 
dint, ii mei sunt gustarea lor.

Didi s, i-a găsit pantofiorul s, i a plecat din nou 
la drum. De data asta nu a avut noroc.
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