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Bucurie în clase, pe culoare:

Vine VACANŢA MARE!

Se face serbarea, apoi,

Cum ştie fiecare dintre voi,

Au programat un banchet tare frumos,Iar literele nu se lasă mai prejos,

La o prăjitură, la un suc.

Micii artişti se duc

Irenei, cu toata dragostea

Sper să te distrezi foarte bine!La care te invită şi pe tine.



Gata, anul şcolar s-a încheiat,

Cursurile s-au terminat,

Fiecare literă e foarte  bucuroasă

Că e ştiută de toţi copiii din clasă. 

Şi, imitându-i pe alţi absolvenţi,

Elevi sau studenţi,

Literele din alfabet

Au organizat şi ele un banchet,

Cu mâncăruri mii

Pentru literele-copii

Care încă sunt mici,

Aşa că, pentru ei, 

Au gătit mame şi bunici. 

Întâi s-a făcut o adunare

Şi-au hotărât ca fiecare

Să aleagă un fel de mâncare

Sau un desert, ceva
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Care să înceapă cu litera sa.

De exemplu, cu a.

S-au opus doar vreo doi-trei,

Şi anume acei

Cum ar fi X, Y sau A,

De ce? Pentru că

Aceste litere nu sunt prezente

În faţa numelor

De alimente.

Dar, ca la orice votare,

Decid forţele majoritare.
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6 Iată-i! cu ochii la bucate stau,

Să vedem ce preferinţe au,

Deşi toţi, până la urmă,

Din toate vor gusta,

Dacă… mai rămâne ceva.

Că la mâncare

E concurenţă mare.

Dar, la început, fiecare

Se repede la ce-i place mai tare

Şi, bineînţeles,

Aşa cum s-au înţeles

Şi cum am spus

Mai sus,

Oricine,

Fie băiat, fie fată,

Va respecta hotărârea luată

Şi nu va mânca

Decât ceea ce începe 

Cu litera sa.

Să le urmărim discret

În ordinea din alfabet.

Deci, la început, vom afla

Ce preferă prima literă,

Adică A.



A, gură mare, spune

Că ar vrea nişte aalune

Şi ştie A ce vrea: alune,

Sunt aşa de bune…

Aţi gustat vreodată

O  alună glazurată

Îmbrăcată-n ciocolată?

Sau din cele obişnuite,

Dar calde, proaspăt prăjite,

Ce miros ca un balsam,

De ies vecinii la geam?
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A strigă

Că preferă… mamaliga!

Fiindcă are trei de a
Şi fiindcă, mi se pare,

Cu A nu-ncepe niciun fel de mâncare,

Dar ia să ne închipuim

Că o bucătăreasă drăguţă,

Vreo bunicuţă,

Lângă mămăliguţă

Îi pune şi-o sărmăluţă…

Nu-i aşa 

Că pofteşti şi dumneata?
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Nici cu A nu începe nimic,

Aşa că A se rezumă la un mizilic:

Paaine, braanză şi caarnaţi

(Sper că nu salivaţi),

Adică un meniu mai uşor,

Că măcar îl au pe a în interior.

Şi aceste bucate

Sunt făcute  toate 

Nu industrial, ci de mână,

În casă ori la stână

(Mană, stană – aţi observat,

Tot cu a, neapărat).
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B dă târcoale

Tăvii cu bbaclavale.

Stau frumos aliniate,

Rumenite, înfoiate,

Zeci de baclavale-nsiropate.

B e norocos,

Cu B începe desertul cel mai gustos,

Baclavale turceşti,

Ce să-ţi mai doreşti!

Aferim, bre!… şi aman!

Cred că-n altă viaţă

B a fost musulman.



Litera C n-are nevoie de interpret

Şi se adresează direct:

– Fraţilor, dacă mă iubiţi,

Lăsaţi-mi mie ccartofii prăjiţi,

E norocul meu, frate, 

Să-nceapă cu C aşa bunătate,

Uit că vreau să fiu suplă,

Aşa că vreau o porţie dublă.

Cartofii prăjiţi

Parcă sunt vrăjiţi.

Zece vieţi dac-aş avea,

De ei nu m-aş sătura...
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D şi-a tras în faţă
Două boluri cu ddulceaţă,
Dar, după cum se aude,
În ddulceaţa de ddude

Colegii i-au pus 
Şi un degetar
De muştar.

D, cu linguriţa gata de atac,
Nu zice nici pâs,
Iar colegii abia aşteaptă
Să izbucnească în râs.
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