POVESTE CU TRANDAFIRI ALBAŞTRI
Petcu Abdulea

- Ia zi
Cine, zi de zi,
Ne va spune nouă
O poveste nouă?
-Nu una, ci nouă
V-aş tot spune vouă.
-Dar tot cu un ,,moş
Care avea un cocoş,,?
-Sau cu o moaşă
Care avea o cocoaşă?
-Copiii, adică noi,
Vrem poveşti moderne, noi,
Cu mere de aur, care să cadă,
De pe ecranele 3D,
Cu un click, direct în cadă.
-Eu sunt doar un puşti,
Dar aş vrea poveşti cu tunuri şi puşti,
Fiindcă-mi plac armele, în general,
Chiar vreau să ajung
Un mare general.
-Poveşti cu mutanţi, zombi şi muşte,
Care să latre şi să muşte!
-Iar eu printre ei să circul
Ca un dresor neînfricat,
Cum am văzut la circul
De stat,
Unde am stat.
Chiar pe prima bancă,
Cu unchiul meu, director de bancă.
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-Aveţi dreptate, dragii mei,
Poveşti sunt multe, ca boabele de mei,
Iar eu vă spun câte una
De fiecare dată
De două- trei ori, nu doar o dată.
De exemplu: A fost odată
Ca niciodată,
Au fost trei prinţi
Trimişi de părinţi
Să se însoare
Cu o prinţesă ca o floare,
Fata împăratului Dor,
Bătrân, pe care toate îl dor,
Dar încă măreţ, nu pot să neg,
Deşi are riduri pe faţă şi-un neg.
În loc de dinţi, are o placă,
Pe care dintre ei o să-l placă?
Primul prinţ în faţa lui vine,
Îi fierbe sângele-n vine,
Cât e de viteaz, se teme
Ca un şcolar prins fără teme.
De emoţie poate să moară,
Gura îi merge ca o moară:
-Sunt îndrăgostit de fiica ta, Dor Împărat,
Sufăr tare, în somn gem,
De două zile n-am mâncat
Decât un sendviş cu gem.
Împărate, mărite,
Prinţesa doar cu mine vrea să se mărite,
Mi-a trimis din Paris,
Unde-a fost aleasă Miss,
Un răspuns net
Pe Net.
Al doilea prinţ, mai lăudăros,
Cuvântă cum vedeţi mai jos:
-Împărate,eu mă jur
Că la nuntă
Îi invit pe toţi din jur:
Împăraţi şi prinţi, pe papă,
Pe Flămânzilă, ce papă,
Dacă la masă-l pui,
Zece pui,
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Zece crapi şi un somn,
Mănâncă şi-n somn.
La nuntă peştii-o să-i frig
Nu la foc, ci la frig,
Un fel de microunde noi,
Inventate de noi.
Poate-o să te mire,
Fac orice să ajung mire,
Mă lupt chiar cu zmei şi lei,
Scot din bancă dolari, lei.
Maiestate, nu-ţi cer
Stelele de pe cer…
-Ştiu ce-mi ceri, dar…
Al treilea prinţ:
-Eu i-am adus fetei un dar,
Trandafiri albaştri, o mie,
Îi vor plăcea, că-mi plac şi mie,
I-am inventat eu, cu doi veri,
Acum câteva veri.
Şi au petale dulci
Ca nişte jeleuri,
Nu conţin E-uri,
Sunt flori bio, veşnic vii,
Din ţara mea cu pomi şi vii,
Cheamă-ţi fata şi să vii
Cu ea să-i vedeţi şi voi,
Doar atâta lucru voi,
Iar fiica ta, ca o stea,
Printre trandafiri să stea.
-Veste mare îmi e dată,
Trandafiri albaştri, iată,
N-am văzut, e prima dată.
Să nu mă minţi,
Că-mi ies din minţi.
Glumă să nu-ţi pară,
Mă fac foc şi pară,
Mai sunt fără cap doi pari,
Dar tu de ispravă-mi pari,
Ţie-ţi dau a fetei mână
Şi-acum ia calul şi mână,
Fiindcă-n mai puţin de-o lună
Soarele şi mândra Lună
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Vă cunună.
Ia verighete şi-o cunună,
Rochie şi botine fine
Pentru mireasă, în fine,
Ştii că e cam răsfăţată,
Tot haine de firmă poartă,
Chiar de iese pân’la poartă.
Apoi naşii o să-ţi ceară
Lumânări scumpe de ceară.
L-au lăsat pe împărat
Şi-au plecat…
Doi prinţi s-au cam supărat…
Aleargă caii: tac! tac!
Parcă îi aud şi…tac.
-Nu spuneţi povestea până la capăt?
-Eu vreau reţeta ei s-o capăt!
-V-a plăcut, da?
Iată reţeta, v-o pot da:
Din cărţi, din dicţionare,
Din multele cuvinte cu care
Poţi să umpli care,
Aleg unele şi le toc,
Toc! Toc!
Cu pantofii mei cu toc,
Apoi iau un toc (de scris)
Sau un pix,
Să nu dau chix,
Şi scriu pe loc aşa:
Am încălecat pe-o şa…
Şi v-am spus povestea aşa.

Cuvintele acestea fermecate
Cu care se termină versurile (aproape toate),
Să fie clar pentru întreaga şcolărime:
În gramatică se numesc OMONIME.
Deci, pentru cine nu ştie,
Deşi află chiar din poezie,
Omonimele sunt nişte cuvinte
Care seamănă perfect,
Adică au acelaşi aspect,
4

Dar, bineînţeles,
După cum deja s-a înţeles,
Când e vorba de sens, fiecare,
Chiar dacă are aceeaşi înfăţişare,
Înseamnă altceva.
De exemplu, cuvântul nea,
Când spui nea Ion sau nea Ene,
Nea înseamnă nene.
Iar când zici cad fulgi de nea pe stradă,
Nea înseamnă zăpadă.
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