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  CUVANT INAINTE.                                                                                                        

“Nu intentionez sà mint sau sà încânt  pe 

nimeni. N-am scris că sunt scriitor ,ci faptul de 

a putea supravețuii sărăciei lucii ,m-a învățat 

cum sà merg printre picăturile vieţii mereu 

crâncene,fără sà îmi schimb simțămintele.                                

Am luat-o mereu de la capăt ,dar instabilitatea 
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destinului mi-a creeat o puternică voinţă.                                                

M-a aruncat în valul speranţelor ajutându-mă sà 

mă cunosc îndeajuns de bine, altfel nu reuşeam 

sà mă port cu fiecare ,cum se comportă cu 

mine.                                                                                                 

Tocmai de aceea nu am putut lăsa capul în jos  

în fata oricărui martafoi sau fustă scurtà si 

strîmtă,asumându-mi responsabilitatea legală 

sau ilegală, sà simtă cu cine se bagă în cârd.                                                                                                                                           

DA,cârd,căci tot atat de bine ştiu cà din cârdul 

de ciori ,cioara din mine nu a cântat pe gardul 
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nimànui,nici nu s-a lăsat înduplecatà decât de 

aceia  care nu au încercat prin laşitate sau 

functii, chiar càsnicii sà mà loveascà prin spate. 

Cred cà aceastà carte se potriveste,ca o mànusà 

cu titlu 

                                                        Autorul. 
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  DULCETURI ZILNICE, OTRAVURI...                                                                                                                                

In câteva ore am cât avut la dispozitie spre 

lectura manuscrisului sàu ,mi-am gàsit scuze cà 

trebuie mai întâi sà culeg fructe si legume prin 

gràdidà sà  fac niste mici reparatii  ,nu neapărat 

urgente si tot asa,mofturi de românaş  calic cu 

timpul sau liber ,làsând pentru al doisprezecelea 
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ceas confruntarea cu versurile...ţiganului 

Alexandru Dudàu.                                            

Sunt surprins,deaceea,si totodată dezarmat de 

lecţiile de generozitate si altruism pe care le 

emană ,în subsidiar, ,poemele consateanului 

meu de câtiva  ani încoace ,fatà de care sunt 

sigur cà aproape toţi cei care au pâinea si cuţitul 

responsabilităţile civice si culturale în aceastà 

tarà  procedeazà nu altfel decât mine,lăsandu-l 

în plata Domnului,  adicà la urmà, cum se 

spune, când e vorba de ceea ce i se cuvine.                                                                                            
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Sà fii si tigan,si poet, si cinstit,cum probeazà 

AlexandruDudàu, ,e clar ca nu-i o povară 

uşoară într-o vreme în care în primul rînd 

ţiganii sunt cei care se discrimineazà între ei.                                                                    

Chiar dacà fatà de mine ,personal Alexandru 

Dudău,s-a afişat si cu păcate circumscrise 

modelului literar al lui Vasile  Porojan,oricum îl 

,respect si am încredere de mii de ori mai mult 

în el si axiologiile sale decât în oricare coetnic 

de-al sàu(existà si ciocoi romi,nu-i asa?!) care 

aruncà cu zeci de mii de euro de povenienţà 
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dubioasă în lăutari si se plimbà în trăsuri 

Bentley ultraluxoase ,scuipând pe toate 

eforturile noastre de împăcare si coabitare 

civilizată sub, totuşi, acelaşi soare părtinitor de 

dogoritor la rândul lui când ne coloreazà pielea 

.                                                                                              

A-si vrea ca poezia lui Alexandru Dudău să-şi 

găsească în sfîrşit făgaşul normal al curgerii 

sale si sà se limpezeascà de aluviunile inerente 

naşterii oricărui izvor de apà dulce care visează 

fără excepţie sà se verse în mare .                                   
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Îi urez ,aşadar,lui Alexandru Dudău ,în numele 

si-n viaţa căruia până acum multi au văzut doar 

aluziile otràvitoare(cu cucută ,adică cu “ dudău” 

a fost ucis si Socrate!)sà nu mai fie ocolit de cei 

însetaţi si nici el sà se mai înece vreodată la 

malul esteticului.                                                                                                                                                                                                                                                           

 

NISROR  TANASESCU,membru al  Uniunii 

Ziaristilor Profesionisti din România. 

 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

  

 

 “Prietenul la nevoie se cunoaste “,si o spun în 

sensul bun al cuvântului...                                                                                       

Cum orice buruiană are umbra ei ,asa si omul 

are o şansà,când nici nu se gândeste …!  

  Am avut si eu parte de ea , în gara Buzău,la o 

orà destul de întârziatà,puţin afumat si fără 

“cuie de coştiug” ... !                                                           

Iată, ca din senin un  “anume “ mă salutà ,        
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o voce timbratà de politeţe, spunându-mi pe 

nume.                  

 Obisnuit ca deobicei cu binetea buzoienilor 

noştri,de data aceasta,m-am trezit din 

mahmurealà ,surprins de recomandarea lui 

:,,Sandu-tiganu”.                                        

Dumnezeu mi-a pus mâna în cap,când Alex.  

mi-a întins pachetul de ţigàri,parcà ne 

cunosteam de o viatà.                                                                      

Pânà nu ai un punct comun,nu intri pe un  fàgas 

adecvat.Iată-ne ajunşi pe Bulevardul Bàlcescu 
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,la Cafeneaua Artistilor,locatie care mai era 

deschisà la acea orà.                               

Privindu-i fata la lumina- luminată,( este al 

naibii de întunecat,dar cu un suflet ca ghiocelul 

de Primàvarà),am remarcat cà am de-a face cu 

un tigan manierat si cultivat.                   

Ràsfoind manuscrisele sale ,pe deasupra 

surprins de rezonanta  ecoului strigàtor la cer,a 

situatiei precarà în care se aflà de tânàr,am iesit 

imediat din amortealà  si pâna dimineata ne-am 

gàsit subiecte serioase de discutat. 
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 Am remarcat lumina  versurilor  simple si 

vointa de fier cu care înfruntà sàràcia ,de parcà  

îl învidiam un pic…                                              

Dragi cititori ,care m-ai cititi  ,supravietuiti sau 

existati;                                                            -

Alexandru are o viziune aparte de tiganii lui, 

prin  abilitàti artistice, si comportament, care 

surprind pe toti,ce se aflà în preajma lui.   

 A gustat din fructele amare de tânàr,dar sa 

luptat cu el însusi, toatà durerea a împachetat-o 

scolàreste în suflet, iar astàzi se citeste pe fata 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

dânsului vointa puterii si puterea vointei, 

încoronate cu un optimism iesit din comun.                                                                                       

Sunt ferm convins cà nesansa vine si de la 

culoarea  màtuità a fetei la acest om, care nu are 

nici o vinà cà s-a nàscut asa...               

 Aceasta îngroasà mentalitatea oarbà a acelora 

îmbogàtiti peste noapte,fàrà sà stie màcar ,de a 

face diferenta între banii câstigati cu nàdusealà 

si;Citez:,,Banii negrii‟‟,cum intituleazà  un 

poem de-al sàu .                                                                                                            

Harul cu care l-a înzestrat Dumnezeu îl 
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pàstreazà curat si poate deaceea reuseste sà 

pàseascà întotdeauna cu fruntea sus, prin 

strâmtorile vietii, ce îl sugrumà zi de zi si îi 

macinà sànàtatea .                                                                                 

Poeziile sale încorporate în ,, O moleculà din 

oceanul de tigani” ,are o temà realà ,dar  nu 

poate trece pragul editurilor datorità banilor 

,fiind cununat cu sàràcia lucie,cersind la tot 

pasul muncà,dupà cum spune chiar el ; ,,Munca 

s-a urcat prea sus , la ea nu mai ajung‟‟.    

Anunturile din ziarele sunà din trâmbità,cà 
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pricopsitii de patroni, nu m-ai angajeazà tigani!                                                                                    

Volumul de poezi, frumos intitulat ,are o temà 

liricà si evidentiazà aspecte si întamplàri reale 

pe care le-a tràit si învins,(numai el stie cum) .                                                           

Sunt surprins ,de atâta putere si dàruire 

sufleteascà.    Remarc:  ,,Banii negri “, ,,Spusele  

“, “Sunt întreg din întregiti “ , “Càlduri 

înfrigurate “ ,  ,,Gimnazialii‟‟ ,,Ortul”  (,,tac si 

înghit duhovniceste/cianura din praful 

democratic “) -cum si: ,,la moarte mà împrumut 

de ort/si mà plàtesc cu al meu hoit/ dupà ce îl 
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încenusez...si multe  altele ,care mà leagà 

sufleteste de Alexandru Dudau.                                           

Aluatul manuscriselor sale ,a iesit de mult 

din,,copaie “, dospite în bàtaia dogoritoare a 

mentalitàtii  pretoriene a multora ,el acceptând 

tàcut sà inhaleze ,,praful din cianura 

democraticà‟‟!                                                                                  

Nu la orice pas întîlnesti un luptàtor ca poetul 

Alexandru Ioachim Dudàu càruia îi ràmân 

îndatorat si totodatà trist de situatia lui…                                                  

Baftà, si norocul sà-i lumineze calea. 
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      GHEORGHE ENE      -Profesor la Scoala 

Generalà Càldàràsti,Orasul  Pogoanele -Buzàu 

 

                                   POET-Membru ASPRO.                                                         



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

                UN LASTAR PARFUMAT...                                                                                                                           

- Sunt surprins de curajul acestui lăstar al 

poeziei,care se afişează cu atîta simplitate la 

realităţile  vieti   atat de întortocheate ,care o 

parcurge cu greutate.                                                                             

Are un  dar  aparte , iar faptul cà e încà 

optimist în tàcere, mà surprinde cum si 

spusa  lui,de o rezonanţă evervescentà si 

foarte clarà, farà a se ascunde dupà deget, 

recomandandu-se întodeauna deschis:  

Sandu -ţiganul.                                                      
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-Parcă nu mai întîlnisem  ţigani,cu fel si fel 

de apucături !Un cioroi apucandu-se si de 

papornita mea cu hîrtoage…                                       

Sandu face parte din aceastà etnie m-ai 

deocheatà, dar dà dovada clarà de un altfel 

de comportament ,o altà cale de a merge 

înainte ,chiar dacà viata îl aruncà în valul 

înecàcios, are curajul sà se lupte cu el pânà 

la sacrificii.                                                                      

.Armele de luptà sunt unstensilele de 

scris,sufletul si saràcia, care îl însotesc si îl 
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apàrà de a nu intra în pàcat fàrà de voie. 

Este foarte muncitor ,priceput  în constructii 

,cred cà sunt de acord si aceia càrora le-a 

muncit ,sau l-au avut sub ordinea lor.                             

Si mie mi-a zugràvit casa  ,apoi binevol s-a 

oferit sà mà ajute la culesul viei de la tarà.                                         

L-am invitat la “ Cenaclul din Bar (pe care îl 

conduc) ,dar i-am înteles situatia dificil de a 

veni  la oras,din lipsa banilor,(nu are sansa 

sà m-ai gàseascà  de lucru).                                                        

Convingerea mea este cà Dumnezeu nu lasà 
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pe nimeni   Ne-am cunoscut în zona 

Crangului , iatà cà îi adierea vântului,o 

frunzà aràmie îmi umple privirea cu un 

tigànus pus la punct…!                                                                       

O tinutà impecabilà,însotità de o geantà 

diplomat , ca si  pigmentul  fetei, iar “izul “ 

contrazicea spusa majoritarilor, cà : 

,,Tiganul are un miros înecàcios”, dovedità si 

prin versurile :                                              

Citez:          ”Soba am miluit-o cu parfum/Nu 

scoate o lacrimà de fum “                                                    
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.Intradevàr  muncitor si farà pretentii ,            

mà simteam îndatorat fatà de el...                                                                       

I-am scris câteva rânduri prietenului Doru  

Gheorghiade, si  l-am  trimis pe Sandu cu 

acel plic,  “zburînd „‟ la postul local de 

televiziune.                                                                            

Pe înserate. admiram la televizor, poetul 

ALEXANDRU IOACHIM  DUDAU,cum se 

varsă din matca poeziilor sale, limpede; ca 

un râulet cu apà linà.                                                             
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La bunà vedere poete. 

Aurel Ganea-poet ,Camera de Comert 

Buzàu 
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Prefaţă; Unu rom neobosit străbate tara ,în 

lung si --n curmeziş , de ani si ani de zile .                                                 

Îl  întâlneşti în: 

Trenuri,autobuze,microbuze,autoturisme de 

ocazie,ba într-o căruţă ori pe jos.Cară mereu 

după sine ,în spinare ,o boccea  uriaşă plină 

cu càrti,încàltàminte ,rufe de schimb,si de-al 

scrisului…!                                                              

Strânge la subtioarà un caiet A4 cu spiralà 

,destul de gros ,pe care stà scris un titlu 
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şocant:                                                                    

,,O moleculà în oceanul de ţigani”.               

Năltut,subţire ,elegant îmbrăcat,extrem de 

politicos ,chiar tandriu si de o generozitate 

amabilă, poetu se prezintă simplu:”Sunt 

Sandu- Ţiganul “                                      .Într-

adevăr,  este stralucitor de tuciuriu,o culoare 

unsà ,usor transparentà si foarte rasatà.                                                                      

.Este cu adevarat poet citit, încarcat cu o 

anume culturà ,foarte gramatical si de o 

naivitate clarà                                                       



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Nascut la data de09 Noiembrie 1959,dintr-un 

tatà evreu si o frumoasa tigancà din sàtucul 

Pogonele-Tintesti, judetul Buzàu, a navàlit în 

poezie devreme ,dureros si definitiv ,iatà 

triunghiul acesta amar-AID-care îl va 

urmàri toata viata.                                             

E singura lui patimà si absortie de poet 

nomad. Cautà mereun loc de muncà în ori ce 

meserie. dar peste tot e refuzat din cauza 

pigmentului sau întunecat.                                                                     

Credinta în Dumnezeu si în poezie,îl tine 
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mereu în plutire. Spalà mereu drumurile 

editoare ale literaturii române(nu stie limba 

tigàneascaà),doar cu lacrimile slovelor 

împerecheate sau desperecheate perfect 

înodate în inima sa de o bunatate si dàruire 

rarà.A batut si la usa mea trimis de cine stie 

cine .Mi-a adus daruri si,bineintele 

,manuscrisul(xeroxat) al càrtii sale .                                                                                     

L-am invitat deândatà,   omul mirosea a 

micsunea si a drum lung deznàdajduit.L-am 

citit pe neràsuflate si i-am comunicat 
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telefonic sà-mi dea un pic de ràgaz sà mà 

adun din nàvala propiilor strâmtori 

sufocate... Poeziei sale i-as pune un moto 

desprins din ea însàsi ,,Plec golit si tàcut/ 

Prin destin destinânând.”                                                      

Creatia lui Sandu e o Rapsodie tigàneasca 

unicà trecutà( intuitiv) prin mult feudalism 

nobil si prin prea mult zer de iapà naràvasà.    

Sandu-Tiganul e un altfel de aluat ,altfel de 

descendent din poezia lui Miron Radu 

Paraschivescu -lipsit însà de muzica luxos-
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argoticà a acestuia.                                                                           

Poetul trece cu succes prin pînza freatică a 

limbi romane, curàtându-se însă de multe 

impuritàti intempestive si înnobilându-si 

degetele cu inelele unei versificatii autentice 

,peste màsurà de liberà.                                      

Justificarea lui : ”În viată curat mă 

avînta/Barieră îmi este pigmentul” are mai 

mult accentul unei superiorităţii,precum :  

,,Mă simt strivit în pătrăţică mea patronalà”. 

Si astfel se explicà nedreptatea aspră (în 
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conceptia unor orbeti) care apăsà asupra  

versificatiei cinstite a lui Alexandru I. 

Dudàu, în ciuda proaspetei ei puritàti.                                                                                

In esentà ,creatia sa este,de fapt,o prozà 

liricà cu falduri largi ,cu nume si întamplari 

reale, un fel de rezumat ,pe fragmente ,al 

,,Tiganiadei”lui                          Ion Budai-

Deleanu.                                                                

Citez:        ,,Doàr fata trebuie sà-mi vopsesc 

/Si geam la burtà sà-mi montez”-scrie el cu 

verbe radicale.          E o confesiune 
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dramatică cu punere în scenà a unor nume 

mereu vehiculate  si pitoreşti,uneori 

fanteziste ivite din clocotul specific al acestei 

etnii trăitoare în halouri năucitoare.                                                          

Multe poezi devin despuiate ,adică 

,,analogice” prin sinceritatea lor 

despicată,prin credinţa si infinitul naşterii 

lor.                                                                          

Unele stîngăciei sunt aproape silite si extrase 

dintr-o naivitate ce spun adevàruri 

neasteptate .                                                           
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.Titluri si versuri precum ,,MIELUL ALB”  ; 

,,MAGNOLIA”  ;  ,,CĂLDURI 

ÎNFRIGURATE”  ;  (,, Tac si înghit 

duhovniceste /Cianura din praful 

democratic”;     ,,( O vorba caldă nu are 

loc/Ace de promoroacă afişàm”);  

,,SCRISOARE CĂTRE TATA”    (,,ne-

mpotmoleşte umbra”);    ,,ORTUL”  

(,,Crematoriul e închis/Iarăşi am ghinion”);    

,,ULTIMA RUGA” ; (,,Pereţii năclăiti de 

metastaza/Sunt sprijiniţi de lacrima 
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dureri/Varul s-a înverzit de friguri/ Iar 

bidineaua a îngheţat în gânduri…”)  ;   ( ,,În 

bătăturà joacă o mireasă /Si flutură în mână 

o coasă”)  ;  ,, ÎNGER PĂZITOR”  ;  

,,COPILUL NEVOIAŞ” ; ,,Eu dorm ca  paşa 

si în drum” ;  ,EREDITAREA”,   

,,DEZNĂDEJDE”;   (“ Sunt cetăţean român 

/Într-o tară de râs”) ,,NEDUMERIREA;   

(“Eu ciotă ,sà mă mândresc cu umbra /Ce o 

reflectà bradul argintiu”) “Lumea cu 

grimasă pe fatà /Aşteaptă clipa pieirii”; ,, 
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(Inima e toacă de biserica”) s.a.m.d . Toate 

acestea ,si multe altele sunt frunze desprinse 

din copacul poeziei sale.                Spre final 

,îi spun : Sandule, eşti nereuşit în rasa ta 

fiincà ai depăşit-o  de foarte mult timp.                           

Ai duh villonesc,dar fără o supraveghere 

riguroasă.                                                                

Te îndemn :Munceşte pe vers ca un ocnaş si 

vei reuşi! Ai fost si încă mai eşti un sclav a la 

TARAS SEVCENCO .Un strigăt de libertate 

curată, ,de prietenie, de credinţă si loialitate, 
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străbătea neauzit ,prin cerurile de pàturi 

roase ale romilor vostri. Un neam care se 

târăşte prin stepe tîrzii si reci.                                                  

Poezia lui Sandu-Tiganul e un fel de autopsie 

liricà a vietii sale de pânà acum.                                                     

El este un fel de   GARCIA  LORCA al 

nostru.                     Cartea    ,,O moleculà din 

oceanul de ţigani” o dedicà Preotului 

MIHAIL MILEA, Preşedintele Fundaţiei 

Sfântul Sava, din Buzàu,cât si celui care îl 

considerà pe Alexandru un prieten ,si l-a 
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ajutat întotdeauna cu un sfat,cât si cu bani.                    

Profesorul de Istorie, Doctor în Filosofi 

George  
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Tarara,de la Liceul Bogdan Petriceicu Hasdeu,din 

oraşul Buzàu .                                                             

De asemenea cartea e prefaţatà de un florilegiu de 

recomandări remarcabile datorate si altor scriitori 

buzoieni,precum;Gh.Ene -membru ASPRO ,Aurel 

Ganea -scriitor, Nistor Tànàsescu- membru al 

Uniunii Ziaristilor Profesionisti,Marcela Chirità- 

Lector universitar (bibliotecar la Biblioteca V. 

Voiculescu din Buzàu) ,  Tudor Cicu,-membru al 

Uniunii Scriitorilor din România, Emil Niculescu-

membru al Uniunii Scriitorilor din România, Marin 

Ifrim,-membru al Uniunii Scriitorilor dinRomânia, 

Anastasia Maniu-membrà a Uniunii Scriitorilor din 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

România, Nicolaie  Tudor- scriitor rom, si alţii.                                                    

Dacă îl veţi întîlni pe poetul Alexandru Dudàu 

oferiti-i un loc de muncà,dar cel mai bine publicati-i 

versurile care vor face mare vâlvă si cinste 

tribunelor care le adàpostesc.  

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

 

GHEORGHE  ISTRATE 

          Membru titular al  Uniunii  Scriitorilor 

din  România,  membru în Consiliul  

Conducerii  Uniunii  Scriitorilor din 2004  

,laureat  al premiului  “ MIHAI  EMINESCU” 

al  Academiei  Romane 

(20  de  volume  de  versuri  si îngrijiri  de  

ediţie,  premii  România,  Italia,  Germania ) 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

                                          24  Septembrie  2012. 

 

 

 

 

SPUSELE  TAICII                                                   

 

 

Viaţa grea și amară, 

Alungă-ți magnetul din mine. 

Crucea, lasă-mi povară, 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

S-o car pân‟ la capăt. 

Hotărât spunea Taica. 

 

Gândul, limpede îl vreau,                                                                                                                                                                                                                        

Sufletul, lumina- lumii. 

Faptele să-și spună cuvântul. 

Vorba zboară, ca viteza de sunet. 

Lucid punea Taica. 

 

 

În sărăcia lucie născut. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Plec, de fapt, cum am venit, 

Moștenire las la copii; 

Casa, ce bolnav le-am făcut… 

Decis spunea Taica. 

 

Împrumutul, detest, orișicând. 

Datoria să nu-mi lege capul. 

Munca mi-e spadă și scut. 

La nevoie și stânca o mut. 

Convins spunea Taica. 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Dumnezeu mă ține bolnav, 

Să muncesc pentru pâinea curată. 

Copiii de-ai ține în școală, 

Meseria îi brățară de aur. 

Ferm spunea Taica. 

 

Pași tiptil aud în ecou. 

Un licăr de coasă-ascuțită. 

Nu mă sperie moartea nicicum, 

Trebuia să vină odată! 

Lucid spunea Taica. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

 

Nunta, cu lacrimi și doliu. 

O simt copiii și mama. 

 Nevesta uită mortul din groapà, 

Cașmirul  îl schimbà  cu altul. 

Întristat zicea Taica. 

 

 

 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

LOCUL DE BUNĂ ZIUA 

 

Bunà ziua,lumii a-i dat. 

Omule tu esti bogat.  

Dumnezeu te-a înzestrat 

Tine-o ca, ochii din cap.                                                                                 

 

Pe-aici, cà eşti  pământean, 

Nu  pe  celălalt tărâm. 

Ai mereu de cîştigat, 

Mai ales, când ești sărac! 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

Sărman te-ai născut, si ești. 

Curat sà ràmâi în suflet. 

Din străbuni ești moștenit, 

Cu o sărăcie lucie ! 

 

Vorba de îti este  blândà, 

Inimi negre  lumineazà. 

Sincer când dai,, Bunà ziua,” 

Lumea te apreciazà.  

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Sufletul de-ti e curat. 

Reflectă ca  diamantul. 

Din palatul de împărat 

Fie Iulian, sau Cioabă! 

 

 

Noul drum așterne în față, 

Speranțele infiripate . 

Inima  e împàcatà. 

 Bună ziua,  te salvează. 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

Cuvântul îți e cuvânt, 

Ca și cel de la început, 

In pânzele albe ajungi. 

Lihnit de foame, desculț. 

 

Dumnezeu ne are în pază, 

Rândul  ne vine la toti. 

După faptă ,și răsplatà, 

Când vom fi la Judecatà. 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

Cerința la Dumnezeu; 

N-o rosti ca  poezia. 

Simte ruga, închinatul, 

Tatăl Nostru îți da mâna. 

 

 

 

La gândul zilei de mâine, 

Somnul, rămâne planton. 

Fi cu Dumnezeu în suflet. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Îngerii vin , te adorm. 

. 

Cuibul fà-l dupà putere, 

Nu da frâu gurilor rele. 

  Ielele ràmân tot ,,iele”. 

Nu te încumeta cu ele. 

 

Destui sunt cei ce au uitat: 

Ograda , locul natal, 

Mormintele în  colț de sat, 

Parintii ,surori si frati. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

 

 

Cu un ban la deget pleci, 

Piedica de la  picioare . 

Acareturi, strânse în viață. 

Rămân dușmănie , ceartă. 

 

Munca de îți e în sânge, 

Colț de Rai simti șantierul. 

Barosul devine vultur. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Domnul,creeazà avântul. 

 

Oboseala,  foamea   uiți. 

Spre casă pleci fericit. 

 In  suflet fi multumit. 

Dumnezeu te-a rânduit. 

 

 

La chimir banul curat. 

Cu pâinea albă sub braț. 

Bucuros te îmbàrbàtezi, 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Si la un vin poposești. 

 

 

 

Prin lumea împàtimità. 

Ai grijà de masa ta. 

Beatu‟ îi beat, prostul îi așa... 

În seamă nu îi lua. 

 

Bea cu eul și cu gândul. 

 Ordoneazà-ti viata singur. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Cum Noe ,bătrânul sacru. 

La uimit chiar si pe dracul! 

 

Inimii dă-i ce-și dorește. 

Ochii văd, ea jinduiește. 

Nu fi  ca Hagi Tudose, 

Patru scânduri, te însoteste... 

 

Sărăcia te-a îngrozit, 

In sapà de lemn ajuns. 

„Cel care știe să piardă, 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 Lașului îi lasa streangul‟‟ 

 

Simplu rămâi, ca Moș Roată 

Loc de Bună ziua  lasă-ți, 

Se întâlnesc, munte cu munte  

Oamenii pe negândite…! 

 

  

 

 Sàràcia si necazul, 

Doar sàrmanul le întelege. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 O cana de apă îi ceri. 

Rupe  pâinea pruncilor. 

 

Unde  stai,  oricine esti, 

Nu-l uita pe Dumnezeu. 

 Toți ajungem dedesubt. 

Sufletul  se duce în cer! 

 

 

 Srăjerul  deschide poarta. 

Dumnezeu, locul îi aratà. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Îngerii cu toți,deodatà . 

Bună ziua, om de trabà. 

 

 

DESTINAND PRIN DESTIN 

 

Necesitatea umană și dorința plăcerii. 

Acestea m-au născut în satul Pogonele. 

De mic protejat de Domnezeul Sfânt. 

Sărăcia, necazul mereu le-am învins. 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Încătușat în coperțile de carte; 

Împrumutam lumina de la lampă. 

Icoana alunga frica din noapte. 

Candela mà sustinea cu soaptàe. 

 

Văzând că nu e chip cu mine. 

Tata a pus picioru׳ în prag. 

 Cititu sà- l las ziua singur, 

Cu traista dupà stir mà trimitea. 

 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 O îmbrățișam și mă duceam pe câmp. 

Cartea o pitulam la brâul de izmene. 

Apusul soarelui mă izgonea râzând. 

Traista uitatà la uluca de put. 

 

Sor-mea mă tot scăpa de chelfăneală, 

Târâș o aducea  cu iarba,înrouratà. 

Drept recompensà, îi scriam tema. 

 In scoalà. sà nu fie ultima. 

 

De-atâtea neajunsuri tata,încàruntise.  



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Si ale mele boroboațe,  îl îngrozise. 

Cu greu și-a strâns din nou cureaua, 

Și s-a decis să schimbe foaia….! 

 

 

Mi-a dat pe Alexandru Cuza. 

 Condiție;Sà nu m-ai citesc noaptea. 

Rica, pandur Vladimirescu dezmierda, 

Tata cu doi străjeri și ușierul, conversa. 

 

Banii n-au reușit să mă despartă. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

De ,,Cartea”  ce si azi îmi este dragă. 

E singura iubită adevàratà, 

Care nu m-a mintit vreodatà. 

 

 

 

 Anii,au îunceput sà se îmulteascà.  

 Tata mi-a dat sfaturi de  vîrstà. 

 Degetele mi-a artàtat la mânà; 

Doar unul este mătrăgună. 

.  



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 Aràtatorul sà nu îl iau în seamà 

E ,,gura santului,cu praful în chiloti” 

Sà-mi vàd de drumul, dat de Dumnezeu, 

Si sà mà rog la bine ,si la  greu! 

 

  

La drum mà asteapta o altà scolà 

Sà stiu cu cine mà adun,de acum. 

El mi-a vorbit clar si deschis; 

Oameni sunt de trei categori! 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

Unii vorbesc, apoi gândesc cuvântul. 

Alții vorbesc dar si gândesc deodatà. 

Capete seci ,anapoda vorbesc, 

Prostul ,ràmîne prost în veci... 

 

 Inghiozdănit pentru oraș. 

Tata m-a  spovedit cu întelepciune; 

,,E timpul să alegi un drum, 

Si nu uita de cele spuse’’  

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 Sărind pârleazul jumătății seculare 

Vârsta își vântură „tărâța” cerebrală. 

Rămas în meditație profundà, 

La cele ce îmi spusese tata;Atuncea... 

 

 

 

Cuc fără plisc, în plină iarnă, 

Întors în bojdeucă cu o geantà, 

  Sunt manuscrisele strânse în viațà. 

Nevoit sà o iau iar de la capăt. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

Casa în crăpături de metastazà.              

Hornul s-a tolănit,căciula desfundatà . 

Ușa întredeschisă mă așteaptă, 

Icoana plânge de mult, îndoliatà. 

 

Inec fereastra cu o coalà, 

Soba cu haina o încing. 

Patul îmi dà binete cu un scartâit . 

Plapuma bucuroasà, se scuturà de frig. 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

 

Îl deranjez  pe Domnul Minulescu 

Ii spun că a avut dreptate; 

„Balada celei care minte” e reală 

Viața ,iar m-a convins ,cu fapte ! 

 

Domnul Bacovia cu ochii în patru. 

Mà anuntà cà afarà plouà,plouà.  

Cu artificii de zăpadă, promoroacà. 

In casà, mai frig ca afarà. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

.Incalec peTroian în grabà,  

Si dau fuga pânà la Bachus. 

Gândul  sà mi-i se limpezeascà. 

,Inima îi gata sà plesneascà                 

 

 

 

Ideile încep să-și scoată capul, 

Ca ghioceii în prag de Primăvară. 

Dorul de,,mic” ,piatrà de moarà. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Rămas sub Talpa Iadului,din varà. 

 

Încerdințat prin lege, mamei sale, 

Ce la advenți scaunul murdărește. 

Ea are har drăcesc”ascunsul după deget” 

E adevàrat;Dumnezeu sà mà ierte... 

.................................................................. 

 

Picioarele împleticite devin aripi. 

Cum glont,pe timpuri de atlet. 

Ora de” H” lumina lumina de orbete. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Nici El-Zorab,nu mà poate întrece. 

 

 

Moartea se uità prin deștele zbârcite, 

Tristà cà m-a scàpat din nou ...  

 Coasa știrbită ,îi zace la opincă 

Iată-mă ajuns, cu Bunul Dumnezeu ! 

 

Dezmeticit din vise de copil. 

Wolframul îi topește bruma feței. 

Tot mustăcind,îmi face semn bancar; 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Cum eu lui tata,bacșisului de lăutar. 

 

Cântatul de cocoși mă luminează. 

Și hotârât mai mult ca niciodată, 

O iert din nou:-Nu știu a câta oarà! 

Condruț  să nu îsi piardà scoala  . 

 

 

 

Pâinea fără de muncă o detest. 

Și iată-mà  prezent la judetean muzeu. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 Pereți decopertez,praful lejer îl sorb. 

Càmasa leoarcà,e vestà antiglont. 

. 

 

Cerneala  nu apucă să se zvinte. 

Ceartà din nou,  trei luni s-au împlinit. 

Satana o împresoară și-o îndeamnă. 

Mă vrea ,, adventist-pocàit”! 

 

Năuc, fac ruga ortodoxă,de copil, 

Si mă închin cu limba ,în gând. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Ascund lacrima, de ochii lui Condrut... 

Și plec tăcut, în tot golit… 

 

                      Prin destin destinând... 

 

 

 

 

FĂRĂ DE TESTAMENT 

 

Fără de testament tata m-a moștenit, 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Cu sărăcia lucie ,de când am fost nàscut. 

Dar bunul simț ,în cap mi-a tintuit. 

Șà nu îl pierd pân‟ voi  muri. 

 

Poate că Dumnezeu l-a îndemnat. 

Trei jucării mi-a cumpàrat: 

Creion,gumà si Tabla înmultiri, 

In viatà sà sà îmi prindà bine. 

 

Zile a dat creionului cu briciul, 

Guma de gât am protopit-o. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

De-l vreau  pe domnl Nic. Bàlcescu 

Tabla sà învàt, si Alfabetul. 

 

Din buzunar a scos, zâmbind. 

Hârtia mototolit-alfabetatà. 

Fàrà sà-mi punà conditie în plus, 

Cum nu- mi pusese niciodatà! 

 

După o perioadă îndelungată. 

Pe la Brăila, într-o fermă. 

.Uimesc pe tata,cât și consàteni, 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Cu  înmulțirea și cu alfabetul. 

 

 

 

Lângă Bălcescu a apărut și Cuza. 

 Iată-mă îmbogățit de-acuma. 

L-am rugat pe fermierul Ghica, 

Să îmi dea o cărte , să învăț cititul. 

 

 Atât de obosit de muncà, Tata 

Se străduia de-a mă învăţa sà scriu. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

O bucuria își aprindea făclia, 

 Vàzându-mà cà am crescut... 

 

 Gimnaziul îmi iesise în cale.  

Tata mi-a spus de cele cinci principii. 

Sà pretuiesc ;,,Egalitatea în drepturi, 

In treburile particulare sà nu mà amestec. 

 

 

 

Ce aud sa devin surdo-mut,întotdeauna. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Ce vàd,ochii sà îi înod .cum bunica batista 

Atent sa fiu,ca santinela lângà steag. 

Sà nu mà poticnesc ca prostu‟ în gard... 

 

Dacă spuneam cîte am văzut , 

Ce-am auzit ,la unii ,și de alții. 

De mult eram cenuşă crematoriatà, 

Dar, mi-am văzut de pătrățica neagră. 

 

Când îmi simțeam povara grea, 

Sau sărăcia mă îngenunchia. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Făceam Ruga la CEL ce ne-a creeat, 

Și Dumezeu de multe ori m-a ajutat. 

 

 

 

În viata de pânà de astàzi, 

Când unii mă făceau țigan;Râdeam. 

Simteam suflet; Basmaua neagrà. 

In banii lor eu îi làsam,plecam... 

 

 ”E greu la deal cu boii mici,sàraci... 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 La coborât cu boii mari,îndestulati. 

Deodată vine carul peste ei, 

Cum si la “ albi “, pretorienile idei. 

 

Tata a fost ce multe m-a învățat. 

De când eram,,biet copilas „‟.  

Astàzi batrân,îmi amintesc cu drag. 

De sufletul-vocabular! 

 

 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Inlăcrimat  si trist îl ràsfoiesc, 

Pe ,,mentorul sfàtuitor, pierdut..   

Intr-un minut,inima  a-si da. 

Odatà sà îl mai vàd vorbind... 

 

UN ÎNTREG DIN ÎNTREGIŢI 

 

De eram de trei parale, 

Sau clàdit din jumàtàti. 

Rădăcina se usca, 

Însetații îmi beau seva. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

 

Dudăit sunt din Dudăi. 

Rădăcinat e Tulucà, 

Tulpina din Silvestru. 

Coroana, tata Ioachimul. 

 

Rămura e  croșetatà 

Din cârligelul Rafira. 

Genealogic arbore, 

 Imi  mentine azi lumina. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

De la mama unicată, 

Moștenesc mimica feței. 

.Zburatul din cracă în cracă. 

Vinul, în locul la  apă. 

 

Curajul, forța, elanul. 

De la tatăl ei, Stănel, 

Văcar, dar om vertical. 

Toți căpitanu‟ îi spuneau. 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

De la mamaia , Ioana 

Nimic, n-a fost bună poama. 

O femeie glacială, 

Rea și în toate avarà... 

 

 

Cei ce mă cunosc de mic, 

Nu mă uit nici în mormânt; 

De la cel cu destu‟ în gură, 

Pân‟ la cel cu barba sură. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

Am privirea de dulău, 

Se cutremură Carpații. 

Piscul Negru se albește. 

Dunărea se înàsprește. 

 

 

Tata m-a învățat de mic. 

Să nu cedez la mojici. 

Prostul să îl ocolesc... 

Și-am rămas hoți de idei. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

                             

 

 

Mamelor ce am copiii,  

 Le vorbesc când le întâlnesc . 

Calea nu le îngràdesc   

Le-am iertat ,doar pentru EI. 

 

De eram de trei surcele; 

Acceptam verzi și uscate. 

Ajungeam măgar cu acte,  



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Și căram curvele în spate. 

 

Nu-s gloabà de închiriat, 

Să mă hămălească lumea. 

 Dumnezeu îmi tine frâul. 

Si îmi luminează drumul. 

 

 

 

Coțofană nici atât, 

Bivolița sà dezmierd. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

De sub coadă,  până în creștet, 

Coarnele să-i lustruiesc. 

 

Sunt ca tata , -omul simplu. 

Brazi cinci sunt argintii. 

Depășesc pe Alecsandri. 

Borzeștiul si azi e  trist. 

 

Cu toții sunt muncitori. 

Nu stau cu burta la soare. 

De e muncă, se înhamă, 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Ca pur- sânge, armăsarii. 

 

 

 

Luchian a fost destoinic. 

Cu buchetul m-a întrecut. 

Sigura mea anemonă, 

Mi-e sufletul și-n mormânt. 

 

Inima îmi face fite, 

Gheara ei  mà tot sufocă. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

O aerisesc cu  Bachus 

Si- o împung cu tigaretul. 

 

Copiii îmi știu vointa , 

Crematoriul  e dorinta . 

Au interzis la cenusà, 

Deliberati sà ràmânà. 

 

 

 

  La moarte împrumut,,ortul”, 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Crematoriul să-mi plătesc. 

Drept răsplată îi las hoitul 

După ce-l încenușez…! 

 

Târcoale ,,coltata‟‟ îmi dà. 

 Lumei trimit S.O.S. 

De sunt mame, rude, alții, 

Să-mi lase copiii în pace. 

 

Să trăiască cum vor ei. 

De mici au fost argățiti.  



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Au neveste și copii. 

Dumnezeu, îi v-a pàzi. 

 

 

 

Nu vă cimentați ideea, 

Că sunt de acuma scrum. 

Il oblig direct pe Dracul, 

Ca sà mà scoatà la drum..  

 

Vin la voi în val-vârtej. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Toi de noapte, ora” H “ 

Cu cenușa vă orbesc 

Fàrà sà m-ai mà tocmesc. 

 

Îmi vreau somnul liniștit, 

De viatà sunt obosit. 

Am asteptat clipa aceasta 

Ajuns în anii lui tata. 

 

 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

De nu vreți să înțelegeți, 

Și  mà provocati la drum. 

Puneti-mă la îuncercare, 

Știți cà mà tin de cuvânt. 

 

Vă înec în tot veninul, 

Ce în viatà mi-i la-ti dat 

Dumnezeu dacà và iartà;  

De mine nu m-ai scàpati ... 

 

Copiii se înmultesc,   



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Si dacà îi amut pe voi. 

Otrăviți muriți pe rând. 

Cum Sofocle, de  “dudău”. 

 

 

 

Sângele rămâne sânge. 

Buruiana,îi buruiană. 

Nu-i laud, cum martafoii, 

Dar sunt dudàiti,Dudàii. 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Știu ca să respecte omul, 

Cel      corect și vertical. 

Umărul la greu îl pun, 

Lângă acel  gospodar... 

. 

 

Când vede omul sărman, 

Nu mai  stau la îndoială. 

Leapădă cămașa în drum 

Jumàtate fac paraua.                                       

………………………….. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

Nu vreau EI ca sà audà, 

Unde,când mi-am dat sfârșitul. 

Eu m-am càtrànit de doliu, 

De când a murit tàticu. 

 

Să creadă că sunt plecat, 

Prin Europa ,hai-hui, 

Toti ne ducem sà murim. 

Unde locul ne e scris…. 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

BANII  NEGRI 

 

Mă adun și tot mă cern. 

Ca nisipul în clepsidră. 

Inima îngheata îndata, 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Simte banul de aramà! 

 

Foșnetul mă îngrozește, 

Sufletul îmi amărăște.... 

Îi accept,n-am ce sa fac, 

Chiar dacà muncesc curat. 

 

În zadar îi am în mână, 

Si fac planul ca țiganul. 

Se topesc ca lumânarea. 

Parcă i-am primit pomană. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

Una e să fi țigan; 

Alta să faci țigănii... 

Câți trăiesc din bani spălați, 

N-am fire de păr pe cap! 

 

Însă banii ce sunt  negrii, 

Într-o zi,îți vin de hac. 

Te întrebi nedumerit, 

Când necazul te-a pălit. 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTIMUL ORT 

 

De atâtea necazuri, 

Învechite și noi. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Inima geme azi. 

Si se dà înapoi. 

 

Trag de ea fără milă, 

Să urnească cum poate. 

Un an doar să mai bată. 

Apoi,Domnul ce-o vrea. 

 

Tânăr fiind ca tot omul, 

Numai ea a decis... 

O oblig să nu stea, 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Am o dorintà în gând... 

 

Eu, a-si arde-o într-o clipà,  

Sunt atat de decis. 

Însă am ghinion. 

Crematoriul e închis. 

 

Apa, o am la gât, 

Si mă lipsesc de”  ort “ 

 Sunt un mort ,încà viu 

Mă limpezesc cu vin. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

BUNUL SIMȚ 

 

Omul fără bun simt, 

E o pleavà din pleavà. 

S-a nascut chiar degeaba. 

Asteaptà doar pomanà…!  

. 

Fără de bunul simț, 

Omul e un nimic. 

Cât ar fi de scolit. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

De la orà a lipsit. 

 

 Bulgări dacà mànâncà, 

Din salina de sare. 

Nare nici o scàpare 

Asta-i ereditare. 

 

SFAT PARINTESC 

 

 La școală, stai în banca ta. 

Jignirile închide-le în ghiozdan. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

In seamà totul nu lua, 

E din stràbuni, discriminarea! 

Acasă hrănește-te cu învățatul. 

Scoala îti v-a deschide drumuri noi. 

Gândul nu-l îngreuna cu norul. 

Pe lume îs albi si multi ca noi! 

 

Să nu te pui la mintea unora. 

Ce-i încretità de bunici. 

Sub influență sunt crescuti; 

Tiganu îi furà - nu-s cuminti. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

La rândul lor duc mai departe. 

Ideea discriminării, doar din urà. 

Transmisà,din generatie în generatie.  

 Pânà Pàmântul se v-a urca în Lunà. 

 

 

 

Indiferent obrajul ce culoare are . 

Inima e unicà ,în piept la fiecare. 

De a fi OM e lucru mare.  



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Cei sapte ani de acasà pret nu ,,are‟‟! 

 

 

ECOUL 

 

Eșecurile vieții. 

Chiar de tânăr le înfrunt. 

Prin abisurile reci, 

Simt ecoul și acum… 

 

Adaptat la întuneric 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Nu mă ascund dupà deget 

Acesta îmi e destinul 

Nu iau în seamà greul. 

 

Tot tăcut ,și în suflet, 

Cu speranță fàclie. 

Sper la o luminițà 

În  tunel sà se aprindà... 

 

Pe poteca de gloduri, 

Ce-o străbat zi de zi. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Ecoul mà îndârzeste; 

Si mà lupt ca un zbir. 

 

ORICINE AI FI 

 

Orice hram porți, 

Oricine ai fi. 

Tu sà nu uiți nicicând. 

De unde ai plecat. 

 

Locul natal,cu amintiri, 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Insufleteste -l la copii. 

 O bucuria la stràbuni. 

Bunicii la viatà îmbii. 

 

Pàrintii tineri vor tràii.  

Oricine ai fost si esti,pe-aici. 

Orice hram ai avut ,si-l porti. 

In viitor orcine ai fi... 

 

  

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

 

 

 

SIMPLITATE  

 

Prin omenie și bun simț 

Te oglindești,oricine ai fi. 

 

 

Postul ce îl ocupi în viață 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Ți-l oglindește ;Buna povatà. 

 

Verticalitatea oglindită. 

Și după moarte îi pomenită 

 

Respectul poți să-l oglindești 

Când autentic dovedești. 

 

Toate din suflet le creezi… 

Când esti condus de Dumn 

CĂLDURI  ÎNFRIGURATE 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

Răbdarea mă îndeamnă la tăcere. 

Ideile învălmășite în promoroacă. 

Aștept pentru  Ancheta socială. 

Ciocoii noi ai primăriei comunale. 

 

Ca o statuie zgribulită. 

Stau și înghit duhovnicește, 

Cianura din praful democratic. 

Ei,ace de gheață afișează... 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Unii majoritari mai zic; 

Țiganul are iz specific. 

Mă avantajează absențele de geam, 

Și  crăpàturile peretilor,toptan 

 

Soba o lacrimă de fum nu scoate 

Am miluit-o cu parfum, de- asearà 

Când vin să nu își strâmbe nasul; 

La multi ,beldia nu m-ai face fatà... 

 

Tot înghețat și în răbdări prăjite, 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Din negru îs vânàt ca o piatrà. 

Fața mai trebuie să î-mi vopsesc, 

Și geam la burtă sà montez. 

 

DORINȚA 

 

Aprig duc viața, 

Cu o dorință vie. 

La o casă modestă, 

Cu grădină și prispă. 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

La fereastră, mușcata, 

Să mă îmbie la viață. 

Din fântâna bunicii, 

Să beau licoarea vieții. 

 

Crinii de pe alee, 

Să mă îmbete cu vorbe. 

Pomul din bătătură, 

Să-i sorb damful de prună. 

 

Dimineața în zori. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Să simt roua pe tălpi. 

Bucuros sà privesc 

La Dumnezeu din cer.. 

 

 

 

MUSAFIRUL NEPOFTIT 

 

Sărăcia n-a mai bătut la ușă. 

Val- vârtej,a intrat în tindà. 

 O invit cu bunàtatea miratà. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Intrebând-o de sànàtate. 

 

Fericită că o primemsc, 

Se destăinuie, nu are un loc. 

Bogații o alungă de zor. 

Stà în frig,fàrà  adàpost. 

 

Ca sărman, o înțeleg,omeneste, 

Nu mà lasà sufletul sà o alung. 

Dumnezeu,face rândul la toti , 

Dupà faptà si dupà gând! 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

Luminati,ne dàm la taclale. 

Facem rugà si adormim. 

Ziua la bratete plecàm, 

La oras,dupà muncà, din nou. 

 

Seara,obositi si truditi. 

Ne privim ca statuia-taciti, 

Peste masà sàrim optimisti. 

Altà zi,mâine ,o fi.        

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

 ULTIMA RUGĂ 

 

În satul unde s-a născut, 

Plecat în lume de demult. 

Bătrân ,acum a  revenit. 

Cu geantà de hârtii. 

 

 

Fără ca nimenea să știe, 

Umbra din suflet càtrànit, 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Răpus de crunta sărăcie. 

Ce i-a fost scrisà în destin. 

 

Odaia, peșteră-lumină. 

Ceartă un muc de lumânare. 

Puteri mirifice că n-are, 

Ca cel din Alba ca Zăpada. 

 

Pereții năclăiți de metastază, 

Sunt sprijiniți pe lacrima durerii. 

Varul s-a înverzit de friguri, 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Iar bidineau a înghețat în gânduri. 

 

 

 

Masa alintă cuiele bătute. 

Blatul se vaită de cucuie. 

Picioarele încovoiate plâng, 

Cuprinse de durerea arteritei. 

 

Mătura ciufulită, mângâie, 

Fărașul ciung, care strănută. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Coșul, de gripà,este mut. 

Nici nu mai poate să respire. 

 

 

Preșul  e îmbibat de lacrimi, 

Scurse din manuscrisele ce zac. 

Pixul, se bâlbâie de frig, 

Uită de punct și  virgulă. 

 

Ușa, într-o țâtână se dă huța, 

Cealaltă s-a pitit sub pat. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

De frica vântului turbat, 

Clanța s-a furișat după dulap. 

 

Pragul se vaită disperat, 

Că e bătrân și cocoșat. 

 Amàràciunea nu-i dà pace; 

 Nimeni nu vine să îl calce. 

 

 

 

Perdeaua gălbenà de icter. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Creatà de pânza de paianjeni 

Iar draperia cu fața ciuruită. 

Se închină , a scăpat la Revoluție.  

 

Icoana abia își trage sufletul, 

Candela tânjește după viață. 

Privesc bătrânul ce se roagă, 

La Dumnezeu să-l ia odată. 

 

Fereastra dioptriată dârdâie, 

Tot face semne ,disperatà. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

În bătătură joacă o mireasă, 

Ce flutură în mână o coasă. 

 

 

 

Bàtrânul sare arc ,de bucurie . 

 Răgaz îi cere pentru o clipă. 

O ultimà rugă să facă, 

Dumnezeu, să-l ierte de păcate... 

 

Lacrima îngheață pe obraz. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Îi luminează chipul împietrit. 

Sufletul se înalță suspinând 

Mortului spune: Pe curând! 

 

MAGNOLIA 

 

Ne revedem pe fiecare dimineață, 

Din iarnà când ne-am cunoscut. 

Dumnezeu a vrut să ne unească, 

Să-ți inhalez neprihănita ta mireasmă. 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Cu grijă înlàtur, plapuma de zăpadă. 

Emoțiile  să nu-ti rănească trunchiul. 

Subtire ca gâtul de vioarà, 

In unduire aud, ecoul de Baladà . 

În noapte ai înflorit ca o mireasă, 

Iar ,dimineața  mi-ai adus bucuri. 

Trezindu-mă din agonia sorții; 

În pragul sàrbàtoarei  de Flori. 

 

Azi te-am găsit tristă și dezgolită. 

Vântul îti spulberà petalele ce plâng 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Suspinele înàbusite în ràdàcinà . 

Mà  roagà sà adun floarea ,pe rând. 

 

Îți mulumesc mi-ai alinat durerea. 

Mă îmbărbătai pe fiecare zi. 

Lacrimile, tu le stergeai cu poala. 

Dorul pentru Diana îmi usurai. 

 

 

 

SUFOCAREA 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

Ideile în meditație profundă, 

Sufocă bulbul rahidian. 

Sufletul, învesmântat în doliu, 

Inima ,toacă de biserică o am! 

 

Drumurile s-au înfundat pe rând. 

Un echilibru nu găsesc de- acum. 

Caut poteca  bâjbâind,prin vânt. 

Dar si m-ai ràu   mà ràtàcesc pe drum.  

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Mă zbat asiduu ca să ies,curat, 

Dar valul de cenusà democrat 

Mà îngrozesc la ce aud si văd, 

Din zi în zi,mergem spre ràu! 

 

 

A fost el comunismul cum a fost, 

O spun pe sleau, si- o stim cu toti. 

Aveai de muncà, primeai apartament. 

Dacà erai cinstit si muncitor… 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

De nu, prin lege te càpàtuiau, 

Hrana,confortul,îl  asigurau. 

Astàzi în libertatea, pe hârtie, 

Cei muncitori,jinduiesc pâinea! 

 

Copiii, privesc înlàcrimati, 

La jucàriile în vitrinà. 

Mamele n-au làscaie de fàinà, 

Bàtrânii, o pensie-brumà. 

 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

Trezeste-te,tu Tepes-Vlade, 

Si dezrobeste-ne de serpi 

Se afisezà  blânzi ca mei, 

Dar sunt,hulpavii,întregii tàri. 

 

Câti au venit si au plecat, 

Doar pentu ei si-au fàcut cheag. 

Si pâinea de la gurà ne-au luat; 

Munca, ce sprijinea omul sàrac! 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Sunt sufocat cànd privesc Buletinul, 

Ca cetàtean român într-o tarà de ras. 

Numai un neamt m- ai poate rupe, 

Lantul de hoti ,  ce s-a înzàlat.... 

 

 

 

MIELUL ALB 

 

A venit un țigan, 

La Pănescu, în bar. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Cu un  miel bălan. 

În ajunul de Paști. 

 

Oameni mulți, sprituiti,  

Mulți erau cunoscuți. 

Însă un haidaman. 

 Mielul tot ponegra.  

 

L-a scuipat și jignit, 

De canaf la îmbrâncit. 

Privea tiganul mut, 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Eu  uimit înlemnit.  

 

 

Pe un ton necreștin, 

L-am întrebat de știe 

Cine l-a încălzit  

Pe Domn‟ Hristos în iesle 

 

Am dezmeirdat mielul. 

Ultimul leu avut. 

L-am dat țiganului, 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Si românului pumni. 

 

 

 

 

 

 

COPIL NEVOIAȘ 

 

Banul curat si gândul 

Pune-le în balanța ideii. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Cu ele ,puritatea inimii . 

Simți, bucuria sufletului. 

 

Unde mergi, unde poposesti, 

Te urmează miracolul izbânzii. 

În miez de noapte, flămând ș trudit. 

Ingeri ,te vor adormii!  

 

Sânul mamei îti este canalul, 

Silicozata țeavă ti-e patul. 

Cearceaful, pânza de păianjen 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Aburul viciat, plapuma nevoiașă. 

 

Nu dispera , nu te întrista, 

Duhul cel Sfânt,  te scoate la luminà.  

De rugă niciodată,sà nu uiti. 

E lampa care îți aratà drumul. 

 

Hrana ti-o trimite Dumnezeu, 

Ziua ,în plisc de rândunicà. 

Sàtul te simti si împlinit, 

Când ai pe Fiul Sàu în suflet. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

Te vàd asa de însingurat, 

Inima mult s-a întristat. 

N-am vreo putere de-ajutor, 

Acei în drept,vàd burta lor…! 

 

 

 

SFAT ANONIM 

 

De te-ai născut mai măsliniu, 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Rău să nu îți parà copile. 

Nu-ți face barieră din pigment. 

Dumnezeu iubește, întreaga omenire. 

 

Albi, negri, galbeni,cum ne nastem. 

O inimà,avem cu toti în piept . 

Nu tine cont; Ne crede pe toti fi, 

Dar, multi de Dumnezeu uitàm! 

 

 

Încrederea în tine să nu-ți pierzi, 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Răul să -ti învrăjbeascà inima. 

Luptă din răsputeri,cu viata grea 

De Dumnezeu.nu te îndepàrta. 

 

Cu Ruga fă un pact vital, 

Ca  un om simplu ,pàmântean. 

Nimic, nicicând n-ai de pierdut, 

DoarTatăl nostru, îți umple inima. 

 

Ajutà omul fără de o mână, 

Si sprijinà pe cel fără  picior. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Pe orb, scoate-l la drumul drept 

Flàmândului, rupei din sfertul tàu.  

 

Nu știm când greul se iveste, 

 A nevoie de un sprijin. 

Ne minunăm de unde e scăparea; 

Domnul trimite Ajutore! 

 

 

LANȚ DISCRIMINATORIU 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Din întrebările bizare, 

Încătușate în paranteza cerebrală. 

La una nu găsesc răspuns, 

De îl întreb si pe Hristos, 

 

Mergeam pe bulevardul din oras, 

Îngândurat de vechi și noi accente. 

În spate aud  suspine de copil, 

Bunica îl dojenea, pe româneste. 

 

Să taci, că uite-l pe țigan. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Te fură și te bagă în sac! 

De frică a amuțit copilul. 

Pe loc , a devenit bustean. 

 

Așa se înfiripează  ura,  an de an.. 

Bunicii o planteazà la nepoti.. 

În clasa întâi, colegi cu toti. 

Românul tremură lângă  țigan... 

 

Si creste cu ideea în minte, 

Pânà si lor le vin nepotii. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

O lasà mostenire înlàntuità. 

E arma de-a cuminti copiii;La români... 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTIMISM 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

Sunt convins că mai pot, 

Să mă joc cu noroi. 

,,Ciubaci‟‟ să fac din el. 

Să-i trăsnesc bucuros. 

 

Bățul să-l fur bunicii, 

Si sà-l îmbrac cu panglici. 

Sà colind,prin tot satul. 

Dupà covrigi,si francul. 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Să iau culmea de rufe, 

Biciul să-l împletesc. 

 Pe la porți sà-l pocnesc. 

In prag de sàrbàtori. 

 

 

Fără știrea lui tata , 

Târna s-o sterpelesc. 

Dimineața să plec , 

După fâțe de pești. 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Obosit să mă întorc. 

Supărat și flămând. 

După casă să aștept, 

Până tata a doarmit. 

 

Să mă joc de-a pitita . 

La nea Gili în moară. 

Cu Ionel Chioveanul,  

Și Barac Liliana. 

 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

Mamei sà-i fur chibritul, 

Dupà brâul de sobà. 

Cartonase sà joc, 

Cu Fànel a lui Gogu. 

 

Pe cocean sà încalec, 

Sà-i pun cordon  de gât. 

De la copotul sormei, 

Ce-l càuta plângând. 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Conștient că nu pot , 

Anii să-i mai întorc; 

Dragi copii, và îndemn. 

Profitați toti de ei. 

 

 

MĂ SIMT COPIL, CÂND VĂD COPIII 

 

Copilăria nu se uită în veci. 

Inaintezi în vârstà , o dorești. 

Anii cei mai frumoși din viață, 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Cu  amintiri de neuitat și boroboațe. 

 

Nu pot uita copilăria,niciodatà. 

Năzbâtiile din vacanța mare. 

Stam zi de vară pe devale, 

Descult, ,,pupat‟‟ de colții babei. 

 

Rupeam papucii de la pragul ușii 

Și pe furiș făceam porloage 

Furam chibritul de pe brâul sobei 

Să ne jucăm la cartonașe 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

Nuiaua bunicii ,o făceam arc. 

Sulițe, din trestia de pe acoperiș. 

Burlanul sobei,îl croiam patini, 

Calul era, coceanul de porumb, 

 

In spate,la cimitir ne adunam. 

Încingeam mingea pânà seara. 

Veneam acasà obosit, flàmând. 

Bascheții rupti, îi piteam dupà prun. 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Ca o pisică mă strecuram în sală, 

Și adormea buștean în șifonier. 

Mama mă căuta în noaptea chioarà. 

Ca o sàgeata mă aruncam sub țol. 

 

 

Fortat îmi da mâncare mama,  

O dojenea sà mà lase în pace. 

Mai taci odată; zicea tata  

Aș da din ani, de s-ar întoarce. 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Nimic nu-i mai frumos pe lume. 

Ca anii aceia ai copilàriei . 

Din an în an îmbàtrînesti. 

Si amintirile te nàpàdesc.  

 

Cu drag privesc la joaca de copii, 

De parcà  ieri am fost ca ei.  

Mà simt copil ,când vàd copiii. 

Iar amintirile se-aprind îngând... 

 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

DOR 

 

Mà apàsà gândul de un timp. 

Necazul ma  legat de gât. 

Un dor de ducà mi-a venit. 

Pânà la tata în mormânt. 

 

Să-mi dea un sfat de limpezire. 

Sà nu mà înec în vreo mocirlà . 

La frati de spun,prefer sà tac, 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Mama s-a màritat;De e femeie…! 

 

Poate așa îmi este scris, 

 In sărăcie și abisul insalubru 

Vointa mà îndeamnà ca sà lupt 

Ca un ocnaș, însusi  cu mine 

 

Liniste nu  o găsesc, nici locul 

Fac umbră pământului degeaba. 

 Străinà simt pătrățica personală. 

Dorul mă mistiuie de Tata. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

EU 

Bogaților, credeți că aveți de toate, 

Dar știți ; Vi-i se clatină libertatea. 

Ce trudă ați depus pentru agoniseală, 

S-au v-a îmbuibat mâna  intelectuală? 

 

Un zero aruncat la coadă pe furis, 

Contul s-a înzecit si sunteti fericiti! 

Aveți grădini, cu brazi si gazonate. 

Eu am aleile din parcurile toate. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

 

Piscină  ozonată, albăstrie. 

Eu lac de  munte și  câmpie. 

Vile luxoase încămărate zeci. 

Eu bojdeuca, cu luminați pereți. 

 

Umblați în bolizi , limuzine, 

Eu am picioarele cu mine…! 

Aveți iatac și baldachin, 

Eu pot dormi, nestingherit în prun. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

Conturi murdare, nu le stiti câtul 

Mà multumesc numai cu ortul. 

Copii aveti,pàcat de ei. 

,,Ce naste din pisicà,mànâncà soricei‟‟ 

 

 

 

FORȚAȚI  NOTA 

 

Copii bruneți, schimbați mentalitatea 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Părinților care ignoră școala... 

Convingeți-i că vreți să studiați 

Iubiți învățătura ca pe mamă. 

 

Stiinta acumulată în școală, 

Este adevàratà pricopsealà.  

Nu salba,  ghiuluri, cocoseii de aur. 

Deschid drumurile garantate în viatà  

 

Gânditi-và dupa ce vor murii 

Dorul de ei và duce în cimitir 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Meltecàiti pe aleile de cruci 

Numele nu stiti sà îl cititi... 

 

 

SCRISOARE 

 

Bat clopotele Domnule Ioachime, 

Cum bate vântul peste mine... 

De când tu ai plecat din lume 

Am rămas singur ca și tine. 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Soră-mea te mai bocește, câte-o datà. 

La turci este de mult plecată. 

Iți împărțeste când e sărbătoare. 

Si tine locul tàu de tatà. 

 

 Mama , consoarta ta de o viatà 

Vine cu plasa plinà de la al sàu bàrbat. 

Sà-ti dea pomanà,mâncare înstreinatà 

Mă iau damblalele ,de fiecare datà.... 

 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Fățarnicà, fâlfâie farfuria. 

Pàrul pe spate ,proaspàt vopsit. 

La țața Stela, Sofica, țața Maria 

Beată te pomeneste, în hohote de râs. 

 

 

Te simt cu inima întristată 

Știind-o măritată,necurată 

Țărâna zace împrăștiată. 

Crucea -planton ,îngenunchiatà . 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Am fost și ți-am făcut curat, 

La casa ta în prag de sărbătoare. 

Curce am înălțat-o din tàrânà. 

Tingirea am uns-o cu tàmâie  . 

 

Sunt prea multe de spus,mài  tată, 

Dar nu mai pot scrie un rând. 

Ciocnesc cu tine, ,, ou îndoliat‟‟ 

Și să nu uiti, ce te-am rugat! 

 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

SATURAȚIE 

 

Chiar nimic nu mai vreau. 

De la nimeni, nimic. 

Greul îmi e de-ajuns, 

Să mă simt împlinit. 

 

Dumnezeu știe doar. 

Că nu pot a forța. 

Limita să întrec, 

Din pătrățica mea. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

Nici să las capul în jos, 

La mojici și nătângi. 

De înfrunt muntele, marea. 

Le arăt cine sunt... 

 

Unde aș fi, unde stau. 

Chiar, sub gratia spuză. 

Când mă știu vinovat, 

Si la copii  cer scuze. 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Iată timpu‟ îi sosit , 

Mi-am ales singur drum. 

Stau pe locul străbun. 

Să văd unde am greșit. 

 

 

Multe am văzut în lume 

Fel de fel,si de toate. 

Sunt cu totul sătul. 

Liniște vreau de-acum. 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

PALĂ DE FOC 

 

O pală de foc, 

Nàpustità pe mine. 

M-ai mereu din senin. 

Vrea sà-mi schimbe credința! 

 

Rugăciunea de mic, 

Învățat de bunica. 

De copil îmi car crucea. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Nu pot  s-o las în drum . 

 

Icoana sà azvârl, 

Aghiazama s-o vântur 

 Candela fitilatà, 

S-o fac nod de cravată. 

 

De copil mă închin. 

Domnului îi fac rugă. 

Cât aș fi de golit, 

Sufletul e împlinit. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

Ortodox cum mă știu. 

Botezat la o lunà . 

Cum mi-ar sta de acum, 

Altă apă să ung! 

 

Am sà fac un pàcat, 

Chiar de supàr agheazma. 

Pala sà o sugrum, 

Apoi suport ,, pàcata‟‟... 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

 

DACĂ... 

 

Dacă vreunul dintre  cititori. 

Are vreun tabiet anume, 

De care în viață îi e rușine 

Îl sfătuiesc, dacà se regăsește aici,  

Să vină să vorbim la subiect 

 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

De ce să umble întristat? 

.Si m-ai mereu, cu capul tulburat, 

Dacà eu sunt pe trotuarul celălalt. 

Să fie atent la traversat; 

Mi-e de ajuns sufletul încărcat. 

 

 

 

ULTIMUL ORT 

 

Bani destui am de-acum. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Îmi ajung până în veci 

De nu cumpăr nimic, 

Mâine de nu pieresc! 

 

Ortul, sunt obligat. 

Să-l păstrez neapărat, 

Pentru orice minune. 

L-am dosit la ciorap 

. 

Jinduiesc la cămăși, 

La pantofi și la scurtă. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

La costum si fular, 

Buzunarul e spart... 

 

……………………. 

Tràiesc viata fortat. 

Încordat, nemâncat. 

Înjur ca un birjar, 

Democrația în stat. 

 

Nu vreau  un alt păcat. 

Am destule pe cap... 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Nu mà spalà Buzàul, 

Câte a scris-Condeiul. 

 

Doar speranța mă ține, 

Și nu-mi cere chirie. 

În rest totu-i venin, 

Il sorb ,fàrà de pâine. 

 

 

 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

ÎMPĂCAREA CU SINE 

 

Din  anii copilărie, 

Subjugat de lucia sărăcie. 

Jinduiam la frumoasele jucării. 

Fără să le port dusmàni. 

 

La masa împàcàrii cu sine. 

Răscolesc tristețile vieții. 

Dram de sperantà mà tine; 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Plaivasul zsi coala-hârtie. 

 

 

 

 

RESPECTUL 

                           (Profesorului George Tarara) 

Primului căruia îi mulțumesc, 

Fără de modestie,fàrà de  interes. 

E domnul diriginte George Tarara. 

OM! Cu îngerii l-aș compara. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

De trei decenii în pribegie. 

Când simt nevoia de un sfat 

Îl caut,sufletul îl descarc 

Cum lui tata odat‟. 

 

Mă ascultă atent si tàcut. 

Imi dă puterea, sà pornesc la drum; 

Sandule, tu ești prietenul meu. 

Sà te aibà în pazà Dumnezeu. 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Respectul îl port totdeauna. 

Din acest suflet plin de amar. 

Mă limpezește ,când ne strângem mâna 

Ca si tata ,mà ajutà cu bani. 

 

 

 

 

 

GIMNAZIALII 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Iată-mă la gimnaziu în prima zi 

Ambiția mi-o cunoșteam de mic... 

Dar concurenta,mi-a dat  o șansă în plus. 

Când au venit colegii din Țintești. 

 

Un kilometru și ceva ei srràbàteau 

Prin ger, noroaie, ploaie sau praf- 

Toma Costel, spătos și -nalt, 

Preda Aurel slăbuț și zvelt... 

 

În clasă sau în curtea școlii 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

La joacă sau în timp de ore 

Ei nu stiau cuvântul de țigan 

Nici azi nu-l au în  sufletul-vocabular! 

 

Incărunțiți,ne-am înta^lnit instantaneu 

Costel, patronul la Romet si fost senator. 

Profesorul de matematici ,, Haret‟  e Aurel 

Oamenii potriviți, la locul lor... 

 

 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Din suflet m-am mândrit si bucurat. 

Colegi mei cà sunt de vază în stat... 

Le port respectul,pân‟ la capàt 

Nu au uitat de unde au plecat! 

 

 

 

 

 

 

ÎNVĂȚĂTOAREA 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

                                D-nei Dumitrascu Aurora 

,,Tovarășa‟‟ nu i-am spus niciodatà. 

De mà arunca directorul în drum, 

Sau „ochi albaștri”, creierii îmi zburau. 

Doamna,i-am zis întodeauna. 

 

Cum a-și putea s-o uit pe Doamna Aurora. 

Mi-a fost adevărată mamă. 

Mă trimitea la sobă, în plină iarnă, 

Să îmi usuc bascheții și șuba lui tata. 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Mia lui Gigi Grosu  și Torica Brezeanu. 

Trăgeau de mine să e batem cu zăpadă. 

Eu în recreație stateam în clasà. 

Știind durerea ce-o apasà. 

 

Se stinse  îngerul de fată. 

Tot suspina și lăcrima întristà, 

Pânà se sfârșea recreația. 

Uita de cancelaria profesoralà. 

 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

Eu lângà sobà stam si-o priveam. 

Cu mâneca flanelei ochii  ștergeam. 

Tàcut , să nu-i măresc durerea grea. 

Pânà pieresc n-o voi uita. 

 

 

BARIERĂ ÎMI ESTE PIGMENTUL 

 

Drum cu țepi democratici. 

Mă încânți cu speranțe. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Am crezut în schimbare, 

Într-un stat democratic. 

 

 Ïn viață mă avânt curat. 

Zi de zi, mai rău mă scufund. 

Barieră îmi este pigmentul 

Refuzul la muncà, se anunță în gazete. 

 

 Intre ciocan și nicovală sunt 

Strivit, în pătrățica mea patronală. 

Barieră îmi este pigmentul 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Într-o țară de râs am CNP-ul. 

 

 

 

 

DRAGI CITITORI 

 

Azi cred că pot să vă ofer. 

Din fericirea mea sinistră. 

M-am înfruntat cu vânt și ploi, 

Firea a rămas tot optimistă. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

 

Cei drept  am devenit posac 

Ideile în cap îmi joacă vals 

Gândul se învârte ca tagadaua 

Sufletul se îngână cu amarul. 

 

Din zi în zi, tot mai stingher. 

Aș vrea să fiu acel de ieri. 

Mă lupt cu mine ca să pot 

Nevasta vifor s-o suport. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

 In năclăiala ei adventà, 

Văzându-se pe teritoriul ei. 

Mà vrea màgar închiriat; 

Că sunt în Simileasca măritat. 

 

 

 

Când mă vedeți mai întristat 

Pe drumuri sau plângând în parc 

Să nu vă întrebați mirați 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Asa e omul màritat... 

 

Nu e ușor să ai un țel  în suflet, 

Chiar dacă te înfrunti cu soarta.. 

Umăr la umăr,doi de nu-s. 

Copii ajung frunze în vânt. 

 

 

 

 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

 

 

 

NEDUMERIREA 

( lui Octav la majorat) 

 

Lăstar din Bradul singuratic. 

Cine îți otrăvește seva? 

Te înăsprești, devii sălbatic. 

Drumul spre școală îl rătăcești. 

 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Ce viperă îți pișcă rădăcina, 

De umbra ți-e alungătoare? 

Ce vânt îți clatină tulpina, 

De limba ți-e înțepătoare? 

 

Nedumerit mă tot întreb 

Cum să îți rotunjesc coroana 

Ideea similesciană să-ți stârpesc 

Gena ce-i moștenită de la mamă 

 

Ești un puiet , nu simți căința. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Timpul o va dovedi,în timp. 

Cartea e „mama înțelepciunii” 

Cu ea răzbești- oricine ai fi. 

 

Am stâns brâul, ca Toma Alimoș 

Nu pentru luptă,  să „te ud”. 

Ușor nici că mi-a fost , dar țelul. 

Era să îți termini liceul. 

 

Înrădăcinat, n-ai înțeles nicicum. 

In timp stăvilarul se închide. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Rămâi similescia, vânzând zorzoane, 

Sorcove, ciorapi și mărțișoare! 

 

 

De mă înjuri sau ponegrești acum. 

Eu am să fiu plecat în altă lume. 

Sau de cumva tu te căiești pe drum. 

Va fi târziu sà înoiesti timpul. 

 

Școala își are timpul ei.  

Ca o cămasă bine călcată. 



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Dacă nu știi s-o porți curată. 

Viața te calcă cu amarul. 

 

Trezește-te în ultima secundă, 

Chiar dacă ești de azi major. 

Ambiția îndreapt-o spre seral. 

Te-ajutà pe drumul viitor. 

 

 

 

Eu cioată să mă mândresc cu umbra.         



                                        

                     Cuvânt  înainte      

              

            

                 

 

 

  

 

Ce o reflectă bradul argintiu. 

Diploma să-ți ușureze calea. 

Fàrà sà te împotmolesti,prin tigànii... 

 

            


