
 

 

Dumitru BUȚOI 

 

Dumitru BUȚOI s-a născut pe data de 5 octombrie 1950 în localitatea Românești, 

județul Prahova. Actualmente, locuiește în Timișoara și este jurist, absovent al 

Universității din Oradea. 

Debutul editorial a avut loc în anul 1978, în antologia  Cântecul adâncului, 

Petroșani, iar debutul în  presă, în același an, în ziarul Drapelul roșu. 

Activitățile literare începuseră din anul 1976, ca membru al Cenaclului literar artistic 

Ana Blandiana, din comuna Variaș, județul Timiș, ulterior, fiind prezent cu poezie în 

volumele colective La porțile veacului, 1979, și Septembrie, 1980.  Acest cenaclu a 

mai dat culturii române poeți ca: Ivo Muncian, Vlada Barzin, Tiberiu Arăzan, Nicolae 

Roșianu, Neboișa Rosici.  

Volume personale: 

Oamenii aurului negru, 1983 , Editura Helicon Timișoara; Oameni , foc și apă, 

1998, Editura Mirton Timișoara; Dreptul la iubire, poezie, 1998, Editura 

Mirton,Timișoara; Oameni și destine, 1999, Editura Augusta Timișoara; În numele 

iubirii, poezie,  2000, Editura Eubeea Timișoara; Exerciții de admirație, 2001, 

Editura Eubeea Timișoara; Septembrie, 2008, Editura Eubeea Timișoara; Oameni și 

miracole, 2012, Editura Waldpress Timișoara; Poeme de iubire, 2012, Editura 

Waldpress Timișoara; Surâsul mamei , 2014, Editura Waldpress,Timișoara; Triumful 

unei lacrimi, 2017, Editura Waldpress Timișoara; Poeme înlăcrimate, 2018, Editura 

UZPR, București; Oameni și amintiri, 2019, Editura Waldpress,Timișoara. 



Volume colective și participare la antologii: 

Coordonator al antologiilor: Poemele Unirii 1918-2018, Editura Waldpress Timișoara 

și Almanah UZPR, Centenarul presei din România, 1919-2019, Editura Waldpress 

Timișoara. 

Prezent în antologiile: Femei răsărituri de soare,  biling română-maghiară, 2013, 

Editura Waldpress Timișoara; Simbioze lirice, Editura Anamarol, București, 2015, 

coordonator, Rodica Elena Lupu, poet și membru USR; Tribuna scriitorilor fără 

prejudecăți, Editura Amurg sentimental, București,2016 coordonator, Ion Machidon, 

poet, editor și membru USR; Când spui ianuarie, spui Eminescu, Editura Amurg 

sentimental, 2016, coordonator, Ion Machidon, poet, editor și membru USR; Sub 

pavăza cuvântului”, 2019, sub egida Asociației Scriitorilor din județul Hunedoara. 

Prezent în Dicționarul Mass Media din Timișoara Postdecembristă, Mariana 

Cernicova și Marin Bucă, Editura Augusta, 2000. 

Premii și recunoașteri: 

- Mențiune la Festivalul de poezie Lucian Blaga, Sebeș-Alba, Lancrăm, 1983; 

- Premiul unu, Concursul de poezie organizat de ziarul Flamura Prahovei, 1986;  

- Premiul Pelerin pe meridianele poeziei, Uzdin , Serbia, 2017; 

- Premiul pentru poezie la concursul organizat de Cercul militar din Arad, Sub 

   stindardul tricolor, ediția 2019. 

 

Afilieri: 

 

- Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România- UZPR; 

- Membru de onoare al Societății Literar Artistice din Uzdin, Serbia; 

- Membru al Asociației Scriitorilor Deva-Hunedoara. 

 

Colaborări la reviste: 

- Coordonator al periodicului Petrolistul, sub egida Schelei de petrol Șandra- 

  Timișoara , OMV Petrom, Expert petroleum, în perioada 1983- 2015; 

- Redactor Șef și fondator Jurnal Juridic, 2004, Ediție națională, trimestrială de  

  opinie și atitudine juridică, ISSN 1584-2703; 

- Redactor șef, revista Luceafărul de Vest a Asociației Cultural Umanitare cu același 

  nume, care apare în paralel cu activitățile Cenaclului literar–artistic  Luceafărul, 

  care funcționează din anul 1987. 

 

 

 

 



Extrase din referințele critice: 

 

Oamenii aurului negru: Lansată de Ziua Petrolistului și cu câteva zile înaintea 

sărbătoririi, la 1 Octombrie, a 25 de ani de la înființarea Schelei de petrol Timișoara, 

(1968-2003) cartea intitulată Oamenii aurului negru a fost prezentată de scriitorul 

timișorean Mircea Șerbănescu, astfel: Urmând exemlul predecesorului său, Cezar 

Petrescu, care odată cu romanul Aurul negru deschidea o ușă necunoscută 

contemporanilor, dl. Buțoi, descrie pentru cititorul de astăzi lumea plină de viață a 

petroliștilor bănățeni. Solicitându-i apoi o recomandare a monografiei în cauză dl. 

Mircea Șerbănescu ne-a declarat; În fiecare felie omenească există miracole. În 

cazul petroliștilor, miracolul se numește Dumitru Buțoi.   

(Patricia MANOLE, Renașterea bănățeană, 17.09.1993) 

 

Oprindu-ne la notațiile din volumul Oamenii aurului negru remarcăm prezentarea 

simplă, directă și astfel emoționantă a unor muncitori, maiștri și ingineri evidențiați 

prin angajarea lor statornică în strădania de a contribui la consolidarea energetică a 

țării, cu tot ce le-a stat în putință. 

Cu  acest prilej sărbătoresc a apărut în acest septembrie 1993 și o ediție specială a 

gazetei Petrolistul, coordonată de Dumitru Buțoi, în care dincolo de interviuri, 

însemnări, publică și poezie proprie ori alte creații ale colegilor din cenaclul literar 

Luceafărul, înființat la Șandra în 1987.  

(Corneliu ȘERBAN, poet, ziarist, cotidianul Prahova din Ploiești, 23.09.1993) 

 

Despre Lumina din pământ: Iubitor de oameni și îndrăgostit de ceea ce face alături 

de aceștia, Dumitru Buțoi, are curajul de a zugrăvi în cuvinte chipurile celor ce 

scormonesc adâncurile pentru a aduce Lumina din pământ. Fiecare personaj al său 

din recenta carte Oamenii aurului negru este încadrat într-un tablou care reprezintă 

povestea unei vieți de om încătușat până la prăbușire de greutățile vieții peste care 

apasă ca o mână vrăjmașă prezentul. Scriitorul D. Buțoi, în narațiunile sale, ne 

întoarce cu gândul la începutul începuturilor goanei după aurul negru, catapultându-

și eroii în vâltoarea acestor vremuri silhui, din care, se pare nu mai avem nici un 

gram de speranțe pentru mai bine.  

D.Buțoi a înțeles că nu poate supraviețui la gleznele lor de lichele literare, ca să-l 

parafrazez pe Fănuș Neagu, și-a croit drum , cu unealta cu care atâția dulăi aciuați 

la umbra unor reviste literare secerau spiritele celor ce băteau la porțile Olimpului, 

ferecate de ei, ucigându-le zborul sau ucigându-l în zbor. Tenace ca un general pe 

câmpul de luptă care știe că în istorie se intră cu spada, D. Buțoi continuă lupta cu 

„Morile de vânt” fără  însă a arunca cu pietre în târlele păzite de fostele lichele care 

după 1989 s-au travestit în dulăi loviți de rabie. Scriitorul și deopotrivă poetul 

licențiat în iubire de semeni își cultivă visul  lui, în grădina lui, în care fiecare floare 

are nume de om.  

(Petre Dinu MARCEL, Scriitor, Red. șef Revista de cultură MEDEEA,Timișoara) 



 

Despre Oameni și destine: Dumitru Buțoi, un energic și prolific condeier, realizează 

astfel o monografie de istorie contemporenă strictă, asupra colectivului unei unități 

indistriale cu actul de naștere în zilele noastre, monografie care cu siguranță va 

servi în viitor nu doar istoriei ramurii extracției petrolului ci și a lacalității,lăsând 

pentru eternitate imaginea a ceea ce timpul șterge fără milă. În sprijinul textului 

autorul aduce o iconografie extrem de grăitoare pentru a defini ,,Oameni și destine” 

pentru ceea ce au fost și rămas petroliștii. Textul nu are caracter de reportaj, cum 

greșit s-ar crede, ci e curată istorie contemporană, text întrerupt și acest fapt e cât 

se poate de benefic pentru cititor în efortul de a lua la cunoștință de suma de 

informații diferite ca întindere și structură- de poezii, vibrând de o sensibilitate 

distinctă. Ele au dreptul nu de a rămâne izolate în această  carte, ci de a fi grupate 

într-un volum de sine stătător, care să remarce calitățile poetului Dumitru Buțoi. Nu 

ne permitem aici decât, prin câteva exemple, să incităm cititorul pentru a le savura 

fie ca prețuiri profesionale, „Eu nu cunosc / O rouă mai frumoasă/ Decât sudoarea 

muncii/ Pe fruntea de sondor” fie ca expresie a tragicului care pândește din umbră 

și se împlinește în om ,,Doamne/ Dar cel mai trist e pentru noi/ Faptul de a nu 

cunoaște/ Nici până azi/ Ca vreo instanță să-i condamne/  Pe cei inconștienți/ Ce 

ne-au trimis copiii/ Cu zâmbetul pe buze în lumea de-apoi”.  Cele mai multe poezii 

sunt închinate și ibirii; „Vezi iubito/ Se surpă iubirea/ Ce ne-o credeam în toi/ Sub 

zăpada uitării”,„ Noi tot iubim ce este de iubit/ Chiar dacă uneori iubitele/ Ne mint 

la infinit”, sau în fine, Vine toamna iubito/ Ca o mireasă încercănată de insomnii/ Și 

pașii ca și gândul mă poartă/ Spre lumea nouă în care ieri ai plecat/ Și-n templul 

meu n-o să mai vii”. E cu adevărat o desfătare pentru care  mulțumim poetului 

Dumitru Buțoi, așteptând cu nerăbdare un volum pe măsură, dovadă că poezia își 

are slujitori de elită și în zilele noastre atât de încărcate de nesiguranță și de 

prozaice poveri. 

(Ioan SAIZU NORA, istoric, Iași) 

 

Într-un bazar al poeziei: Poet de cursă lungă, Dumitru Buțoi este animatorul 

cultural din lumea aurului negru, cel care nu a precupețit vreun efort pentru a crea 

climatul boemei de la  și Timișoara, Șandra  și Timișoara metaforic vorbind, el fiind 

„gazda cea bună” reprezentativ în operă este acest simbol al țițeiului al unei țâșniri 

revolute, iar versurile din grupajul aflat în atenția noastră prin „Simbioze lirice” 

acest lichid netransparent constituind dovada ineluctabilă a parcursului etapelor 

sale creative, cărora nu s-a sustras pe oblica ascensională către un timbru personal. 

Poezia lui Dumitru Buțoi este expresia spontaneității, un lirism mai puțin trasparent, 

care așa cum am spus are fluența lichidului ce țâșnește din inima pământului, spre 

a se aventura în spațiul imens al deconstruirii, al pierderii,un text cum ar „Plantația 

de sclavi” Trăim un timp fără timp/ suntem prizonierii nopților polare .../ ca o 

pădure cu arborii bolnavi/ între cer și pământ...fiind exemplar în acest contxt.Dar 

pentru un „Licențiat în iubire” orice întrebare despre existență a exista verb se 



conjugă la timpul imperfect, deși cerul în care este aștepatat de către mireasa 

visurilor sale, să-i fie mire este certitudinea absolută a perfecțiunii. 

(Ion SCOROBETE, poet, scriitor, membru USR,  Antologia Simbioze lirice, 2015, 

Editura Anamarol București și Luceafărul Timișoara nr.15 /2016) 

 

Poeme înlăcrimate: Dumitru Buțoi scrie Poeme înlăcrimate la Timișoara, dar le 

publică la Editura UZP București și le lansează la Gaudeamus-Târgul de învățătură  

de la Romexpo București. Volumul timișoreanului, strungar, fotbalist, petrolist, 

jurist, reporter, poet, istoric, ziarist, coordonează și publicația literară „Luceafărul 

de Vest”  este a treisprezecea sa carte și cuprinde 33 poezii și trei argumente 

poeme în proză, citez 7 titluri: Mă simt vinovat, Și noi iubim Basarabia,Clopote de 

lacrimi, Contemporan cu hoții, Plânge istoria,Eminescu e tot mai singur,Stea  poetic 

bine conturat;sângerată,Fereastră de dor. Iată un exemplu de poezie dar le-aș 

republica pe toate, fiind cristal fierbinte, sincere, având un miez poetic bine 

conturat : Nu pot să adorm într-o țară străină/ Deși mă simt tratat ca mare 

domn/Dar setea de dor iubire și lumină/ Mă cheamă la izvoare/ Doar în pridvorul 

casei mele mai am somn /Aici adorm cu țara-n suflet/ Visez și mă trezesc la 

marginea pădurii de goruni/ Și sărutat de razele de soare/ Călătoresc prin lume/ 

Călăuzit de iubirea părinților străbuni . Poemul  (Cu țara în suflet ). 

(Florin GRIGORIU, Revista Română de Versuri și proză. Periodic al Societății 

Scriitorilor Români, București, 2019) 

 

Poeme înlăcrimate: Semnalăm cu bucurie o apariție editorială de excepție- O carte 

rară pe palierul poeziei românești actuale prin tematica abordată. Este vorba de 

cartea Poeme înlăcrimate a poetului Dumitru Buțoi, o carte fascinantă și 

copleșitoare prin militantismul ei și vibrația patriotică a mesajelor pe care poetul le 

transmite cititorului. Este o carte dedicată Centenarului Marii Uniri, scrisă cu 

dragoste și dor de țară, de neam , de limba noastră română și Eminescu. De ce a 

trebuit să apară această carte, ne spune poetul , încă de la început, în 

„Argument”.Totul este dictat de crezul său literar-artistic, de ceea ce în viziunea sa 

constituie menirea poetului. Poetul este „sufletul patriei”, este stema ce stă de 

veghe și ia pulsul națiunii, poetul simte care este starea ei, dacă țara este 

sănătoasă ori bolnavă. De aceea ,poetul nu trebuie să tacă, nu trebuie să fie 

indiferent, sl trebuie să fie o portavoce care răsună și trage semnalul de alarmă 

când societatea se  îndreaptă pe căi greșite. 

Glasul poetului este înlăcrimat când țara este înlăcrimată, plânge odată cu țara,este 

critic ți acuzator cu relele din societate, este un strigăt de durere dar și de 

revoltă,tunător, pentru a trezi conștiințe. În poemele sale, autorul, demonstrează 

că nu poate privi nepăsător cum țara este azi vândură buată cu bucată pe tarabele 

lumii, trădătorii de țară, mânâ  în mână  cu vânzătorii și cumpărătorii străini și 

autohtoni, se vântură printre noi și spoliază țara de avere, cum dispar pădurile, 



munții, aurul și marea, iar istoria ne e falsificată și împotriva limbii române , ca și 

împotriva țării se duc tot felul de războaie. 

Sub titlul „Eminescu-i tot mai singur” poetul Dumitru Buțoi strânge un mănunchi de 

poezii închinate marelui nostru poet național. Izvorâte dintr-o incomensurabilă 

simțire patriotică, de dragoste, pentru „ dragul Emin” poeziile evocă dorul de 

Eminescu ,,columna de lumină pe care se sprijină universul nostru de dor, lacrimă 

și speranță, steaua neapusă ce ne călăuzește pașii”! Dacă în aceste vremuri tulburi, 

când țara este la răscruce, ne-a mai rămas un sfânt care să ne lumineze ca un 

luceafăr, acela este Eminescu. Poetul spune„ Eminescu rămâne peste timp, reperul 

de identitate românească, oriunde am fi pe această planetă”! Prezentată într-o 

ținută grafică deosebită, cartea domnului Dumitru Buțoi, îl cheamă pe cititor să 

pășească în patria sa „limba română” cu dor de Bucovina, de Basarabia, cu țara în 

suflet să îmbrățișeze pământul de la Carpați la Dunăre și Prut, să se boteze într-un 

refuz irevocabil de a trăda idealurile neamului românesc. Poetul se simte 

răspunzător și vrea ca versul său să aibă ecou în conștiința cititorilor. Poetul trebuie 

să trezească „conștiința alterată”, să zguduie temelii înșelătoare pe care se duce un 

război „ al tuturor și-al nimănui”, căci poetul care tace  „infractor” va fi etichetat de 

istoria neiertătoare. 

(Constanța Sylvia HÂRCEAGĂ, poet, 15 ianuarie 2019, Luceafărul de 

Vest,Timișoara) 

(Femei răsărituri de soare, Poeme bilingve română-maghiară:  

...Iubita constituie un refugiu, inima ei reprezintă un loc de adăpost, compasiune și 

ocrotire, un loc unde vicisitudinile vieții, sunt alinate cu iubire și îmbrățișări, 

capabile  să alunge  teama „nopților polare”. Toamnei poetului, ca anotimp al 

stingerii, cu picuri grele de ploaie și rafale neașteptate de vânt îi crează efecte de 

contrast, doar căldura îmbrățișării ibitei, deschizând, ca reacție la atmosfera ostilă a 

toamnei, spațiul imaginar al visării, povestea erotică se împlinește prin reverie, 

femeia-simbol devenită har,izvor de inspirație cu efecte binefăcătoare asupra 

poetului. Poezia sa se încarcă cu un limbaj, profund din registrul durerilor umane, 

protecția simbolică a eului liric se construiește prin dezvoltarea „metaforei„Tâmpla-

ți răstignită pe-un munte de dor” realizând o imagine a singurătății omului în 

invocația muntelui , ca element etern, în potențarea trăirii.„Neliniștea din rouă și 

seceta de ploi/ La ora amintirii/” durerile poetului  cu sufletul incendiat de dor” în 

căutarea părinților/Ce-au fost și numai sunt/” (Dor de părinți). 

Mama devine un înger păzitor perceptibilă în spațiul oniric, poezia are tonul de 

rugă„ Mă duc acolo unde mama mă așteaptă/ Cu zâmbetul curat/ Și brațele 

deschise/ Ca un cerc de lumină/ O eternitate să fim din nou împreună/”. 

Tinerețea poetului, trecut-ntr-o stea, simbol al nemuririi se multiplică în toate 

femeile, răsărituri de soare„ cu ochii căprui și irizări de albaștri / Cu sânii grei de 

stele și de aștri/ Cu părul de foc și mers imperial/ Și mirosea a busuioc/ Cărora le 

lasă moștenire poemele sale” pentru a se naște fericirea. Eul creator își caută 



trecutul dar nu se poate desprinde . Ritmul corespunde tonalității afective păstrând 

prospețimea imaginilor, încât fascinația poeziei poate fi trăită prin fiecare poezie în 

parte. Poetul Dumitru BUȚOI știe să împace starea de neliniște a cititorului cu 

limpezimea caldă și calmă în același timp a versurilor trecute prin fiorul simțirii. 

Volumul constituie un teritoriu poematic al existenței și cunoașterii. 

(Rodica POP, poet și jurnalist, Luceafărul de Vest, 2016, Timișoara) 

Poeme înlăcrimate: ...În volumul „ Poeme înlăcrimate”poetul Dumitru Buțoi expune 

stări de fapt, concrete. Și chiar dacă uneori ar vrea să pară încrezător, poezia lui 

abundă de strgăte de disperare, căci„ E tot  mai tristă țara mea, sărmana/ Și tot 

mai jefuită de avere / Și eu sunt disperat,/ Aș vrea s-o –mbrățișez/ Dar nu mai pot/ 

A dispărut vândută /  Și sistematic este ucisă în tăcere/ Cu viitor cu tot”! iar noi, 

românii,„suntem uniți în disperare” (Căprioară ucisă-n tăcere” pag.33. Exact!) 

Aș vi vrut să mai spun ceva legat de numerele descoperite, de paginația la care au 

fost plasate anumite poeme, mai mult ca sigur  fătă nicio programare  gândită a 

autorului, ci  o pură întâmplare-întâmplătoare, aș zice, intervenție a unei entități 

care  mereu așază lucrurile în Univers, dar n-aș vrea să mă mai lungesc, însă 

vreau, măcar în treacăt, să menționez doar că la pagina 12, care e,de fapt 3: 16 

care e 7; 19 care e de fapt 10! Pagini în care sunt descrise ( mai degrabă punctate, 

aș zice) chestiuni importante, de esență, și nu întâmplător, spre exemplu în pagina 

19 (10) se vorbește depre unirea noastră cu Basarabia, poate nu întâmplător s-a 

postat poemul „Și noi iubim Basarabia” la Pg .19!! Zic: Poeme înlăcrimate, la 

pag.27, adică 9; iar Căprioară ucisă-n tăcere, la pag 33, număr magistral!!!. Iată că 

nimic nu e întâmplător în Univers, deși, sunt aproape sigură că poetul nu s-a gândit 

la nimic de genul numerologiei când și-a făcut așezarea poemelor înlăcrimate în 

pagină.  

Revenind, zic, tot ceea ce este  în volumul „Poeme înlăcrimate” redă frământarea 

poetului Dumitru Buțoi, a omului cu suflet curat de român autentic, redă, uneori cu 

acuratețe starea de fapt care caracterizează momentul 2019 (de fapt întreaga 

epocă post-decembristă) iar uneori, nostalgic, naiv ca un copil care-și dorește 

jucăria preferată, pe care știe că o va primi de la un părinte iubitor de fii, crede, și o 

strigă în gura mare, că...va fi bine! Dă ,Doamne, să fie!! Dă-ne, Doamne, tați 

iubitori de fii !! 

(Antoneta RĂDOI, Almanah al UZP România 1919-2019, Editura Waldpress, 

Timișoara) 

 

Septembrie de vis: Scriitorul Dumitru Buțoi, prin această bijuterie monografică, 

întregește deocamdată lanțul vestic al unei activități de peste un veac. Spun 

deocamdată, pentru că ambițiile sale sunt mari și știindu-l ca un om care nu 

cedează altor tentații, va da viață în curând și unei istorii la nivel național, a 

oamenilor aurului negru. O carte monografică, un pașaport de intrare în Europa a 

unui spațiu Suplac-Marghita, plin de istorie, bogăție naturală și spirituală fără egal. 



Dar, dincolo de aceste conotații complementare, trebuie să apreciem faptul că după 

marele și inegalabilul scriitor-reporter care a fost Geo BOGZA, Dumitru Buțoi, este 

poate singurul scriitor român care a mai abordat după revoluție, această 

preocupare pretențioasă  adică de a scrie monografii, reportaj cu și despre oameni, 

despre fascinația unei lumi a petrolului, despre eroii acestei lumi dar și despre unele 

eveniente care i-au marcat viața dar și istoria petrolului românesc, ca niște borne 

de lumină, cu aromă de hidrocarbură. Printre portrete și alte materiale monografice  

Dumitru Buțoi, mai strecoară și câte un poem de inspirație cotidiană care dă  

acestui volum o notă de parfum aromatic. Dumitru Buțoi, un om imprevizibil, cu 

nebănuitele sale resurse ne poate surprinde plăcut, cu noi apariții editoriale. 

Îl așteptă și îi dori succes deplin. 

(Ilie CHELARIU, publicist, membru USR, Redactor șef Revista Orient latin 

Timișoara) 

 

Extrase din operă: 

 

Dumnezeu s-a supărat pe noi 

Se clatină din temelii planeta 

Se moare-n fel și chip se moare 

și pandemia e în toi 

speranța mea acum e izoleta 

sfârșitul vieții e în floare 

Dumnezeu s-a supărat pe noi 

Nu pandemia ne-aduce virusul letal 

și votul exprimat aiurea 

Trăim în stare de urgență și război 

Între cer și pământ 

și demoni și îngeri protestează normal 

se clatină din temelii planeta 

 și freamătă pădurea 

moartea aplaudă cu-o mână 

simfonia vieții este aproape de final! 

 

Strada versului e pustie 

 

Orașul e pustiu 

și strada Versului este pustie 

Pe lângă mine 

Trece clandestin un sicriu 

Ce fericit 

A scăpat de pandemie 



Iar eu sunt trist 

și legănat merg mai departe 

mă duc la farmacie 

e-un semn că mai exist 

și nu mă tem de moarte 

azi dimineață i-am scris o poezie! 

 

Floare de latinitate 

(Fratelui Vasile Barbu, Uzdin, Serbia) 

Ce tristă este istoria patriei 

Aici la Uzdin 

Și limba română e tristă și țipă și plânge 

Fratele meu Vasile, e-ncătușat în destin 

Și-nzăpezit de stele 

Privește pe zare cum ninge! 

Și ninge cu fluturi de rouă 

Peste lumea de jos 

Și copiii sunt triști , că prea devreme 

În somnul lor se face seară 

Străbunii își strigă durerea pe fluiere de os 

Mama pune pâinea pe masă 

Lângă o lacrimă amară! 

Și eu sunt trist, lângă floarea de latinitate 

Ce înflorește, din păcate, 

Pe o cîmpie străjuită de spini 

Doamne, ocrotește românii 

De-aici și din străinătate 

Și binecuvântează 

Poporul meu de lacrimi și de crini!       

 

Distanțare fără nicio supărare 

 

Păstrează distanța, 

Stai departe de haitele de oameni 

și de comunitățile de câini 

Arată că și ție îți pasă, respectă Ordonanța 

și spală-te cu apă și săpun pe ambele mâini! 

Păstrează distanța, 

Față de trădătorii autohtoni și de cei străini 

și nu uita dezinfectează clanța 

ușii, când te ascunzi pe la vecini 



Păstrează distanța, 

Ai grijă să nu mă calci pe picioare 

Uite agentul abia așteaptă să-ți taie chitanța 

Ori să te condamne pe viață la termoscanare! 

Păstrează distanța, 

Îmi recomandă soția mea nervoasă 

Demonstrează că și tu, respecți Ordonanța 

Și la noapte te rog să dormi pe terasă! 

Păstrează distanța, 

Când te urci în  autobus ori tramvai, 

și pune-ți imediat masca pe figură 

nu uita să cobori la stația ce duce în Rai 

și dacă strănuți pune discret piciorul la gură! 

Păstrează distanța, 

De un metru și jumătate 

Între tine și virusul letal și perfid 

Vine toamna și Covidul o să vrea iar anticipate 

Fără victime și alte achiziții 

Va fi dat ,,afară” din partid. 

Păstrează distanța 

Fizică și socială de esență liberală 

Aceasta e frați români condiția umană, 

Doamne și-acolo-n cer, cred și îngerii se răscoală 

Aici eu simt că mor, abia mai respir, mă sufoc 

De-atâtea restricții și democrație de tip americană ? 

Adorm cu masca pe figură, și-n somn păstrez distanța 

Mă tem ca nu cumva să fiu (ne)vinovat actorul 

Unui scenariu de coșmar și bătaie de joc! 

De aceea cer de la distanță, domnule ministru 

Dați ordin ,,Ciocoii vechi și noi!”să schimbe Ordonanța 

Ce-a fost gândită fără CAP și scrisă cu piciorul 

Visez, tresar și-ncerc să evadez dintr-un tablou sinistru! 

 

Gânduri virusate 

 

Ce  pandemie? E doar o gripă banală 

Un nevinovat strănut un trecător guturai 

Îmi spune cu seninătate o voce liberală 

Suntem pe drumul bun, ce duce-n Rai! 

 

 

                                                   Profil realizat de Nicolae VASILE 


