Voluntar...!!!
Autor : Par Andrei
De ce socoti iubite frate,
Ca zilele-ti sunt...grele, numărate Sau poate, blestemate...??!!
De ce asa singurătate !!!De ceee! De ceee !!De ceeee..., De cee, Iubitule- al meu
fraaate???!!!!
De ce esti frate abătut. Cand bine poti a face, si-ai putut!!! Dar n-ai facut...!!
Nu ai facut...!!!!
Sa știi ca cea mai mare fericire, Ce duce-va la nemurire,
E ca sa ieși din carapacea taa!!
Sa' n' cerci ca sa patrunzi in cochilia mea, si' chiar si- a taaa, si- a altuia...!!!
Sa intelegi ce'nseamna a avea sau a nu avea !!!Apoi sa vezi ce pofta-ai capata...,
- De viata..., si de- a ajuta!!!!!
Căci a te pune' n locul LUI , A necajitului ...; Si'ntr'-a sarmanului...!!!
Si sa începi asaa, sa siiimti! Cu a lui gura, nu doar cu ai tai dinti...!!
Si sa manci, ,,NIMICCC !!!
Nimic, nimic, nimic, nimic!!
Cu o măsea stricata si doi dinti ...!!!
Ca un orfan al nimănui! copiill sărac , copiil far' de pariiinti...!!!
Da- mi, Doamne, macar putin din ai lor ochi sa vaadd, sa plâng...!Si ca sa fiu si eu mult
mai flamand...!!! Sa ma tarasc ca un olog pe-acest pământ... Si- apoi, sa ma gândesc la
viata... cugetand...!!Si tot gandind...!Si tooottt , si tooott, si tot gandind ... !!!
La slabanogul cel smerit Si la copilul gangurind...!Mancat si supt de boala... Dar totusi
blaaaand...Sii linistiiittt!!!
Apoi sa inteleg si eu macar cevaaa!!!Din lacrima si din suspinul ,, altuia"!
Iubita sora, Draga frate!!!Tot imi vorbiti de ,,sanatate.." Imi tot graiti de conferinti
Tu daca vrei a face bine, Depinde si de tine, Si de altii si de mine, Depinde si de sfinti!
Si- ti trebuie si muuulteee,
Mult prea multe , parafee, referate, referinti..???
Dar mai lăsați- ma in pace! Cand stiu ca in atâta deznădejde, atâta lume zaaacee!!
Atâaata lume zaacee!!! Atâta lume zaacee!!! Cand sunt atatia care pur si simplu
zbiaaaaraaa! Murind de frig, tot inghetand pe- afara...!!!
De ceeee la unii, i- atat de complicaatt?? De ceee si euu sa simt, sa fiu ca un ratat??!!
Cand in a Domnului grădina
Au fost chemați la a Lui Cina,
Si desfranataa si tâlharul si chiar-persoana- mea umila??!!!
Si- atunci, ma'ntreb: eu ce sa facc??

Intr-un birou, ca' n patru scânduri eu sa zac??
Nu e mai bine sa imi propun sa ies din letargie..??!!
Ce mi- e specifica si- atat de draga miee??!!
Sa nu' ntrebati ce tot mănânc pe la boieri!
Ca ma cuprind tot reci fiori!
Va roogg, sa nu ma intrebati de cei bogați,
Ca ei nu stiu..; nu- i inteleg pe cei ca mine, mai ...ratati...!!!
Iar voi, ce- mi tot vorbiti de un ,, Contract... "
Ce este- un simplu, Doamne- iartă ! - Un , fara viata.. act!!!
- E doar un act...!!! Iubitilor!! Nu v- an' gropati intre hârtii si acte...!!!
Ci voi sa va clăditi in ceruri smerite chiliute,
Nu doar din hartiute...
Din Rugi fierbinți , din milostive fapte!!!
Nuu!! Nuuu! In nici un caz din multa vorbarie si din << pe la spate>> șoapte.!!
De- ai sti ce' bucurii primesti
Ce lacrimi si ooo, daaa!!! ce bucurii, ce mangaieri ceresti!!
Ai cauta sa mângâi un orfann ,
Macar odată intr- un an...!!
Macar ODATA intr- un singur an...!!!
Ai învața s'alergi din casa' n casa
Sa duci painica, lapte- praf si scutecele, la copilasi pe-acasa !!
Este o jertfa mica, o fi mare ?? Sa te gândești la fiecare...
Atatia copilasi cand știi c- așteaptă,
Manutele lor goale la tine cata stand firavi in poarta,
spre tine ochisorii lor se îndreaptă!!!
-Sa mângâi cand si cand un bătrânel
Un baietel, sau un catel ce- i vai de el...!!!
Ce- i vai de el...!!! Ce- i vai Si vaaii, Si vaaii Sii vaaaaiii de el...!!!!
Acuma- i vai de mine ... Si de tine..., Ca nu- ti faci timp sa mângâi .., pe nimeni, pe
oricine!...Sau chiar si-un cane ...!!!
Dar cand putin..o faci,
Lui Dumnezeu ii placi!
Si conștiinta ti- o împaci ..
Si conștiinta o împaci!!!
Devii si tu atat de fericiitt!! Ca doar ai reușit..!!
Sa faci ceva, putin, putin..; -Ai reușit...!!
Ai reușit...!!!
Ai ...mijlocit...!
Un lucru bun sa fie împlinit...!!!

De ce iubita sora,te complici...,
De bine fratelui nu vrei macar sa zici...!!!
Macar ataaattt , macar atat , un bine sa nu strici...!!!
A zecea parte iar si iara...
O dai pe băutura,
...pe tigaaaaraaa...??!!!
...Iaaarr pe tigara???!!!
Cat crezi ca Domnul va rabdaa!!
Taraganeala- asta-a-ta si- a mea...!
A mea si- a taa...!!!
De nu pui tu bun început
Asa cum vrut- a Creatorul la'ncepuutt...!!!
-Pune-l' vom oare, impreuna la sfârșit...??!!
-Pune-l'vom oare , la sfarsittt???!!!
Atati- a semeni stau si- așteaptă,
Ca sa pasim pe- a milei treapta
Pe- a milei treaptaaa!!!
Si de acolo sa strigam
Veniti cu totii sa cinam
Si sa ne bucurăm ...!
Si sa ne bucurăm!!!
Iar daca vrei sa fii un voluntar,
Si sa alini al semenului greu amaar??!!
Sa știi ca vei primi muuuult har ! Muuult Har!!!
Dar fii cu totul implicat, Ca sa traiesti ..., cu- ...adevarat...!!
Ca sa traiesti cu- adevarat!!!
Eu o sa'închei cu- o întrebare...:
Ce e un fel de ghicitoare...
- Este un om obisnuit
- Nu este vre-un smintit!
- E ca si mine... chinuit..,
- Cand binele il face, este fericit...!!
- Si inima ii creste mare...
- Cand e activ...in acțiuni din alea...
- Voluntare...!!!
........
- O acțiune din aceea voluntara,
- O fi vre- o floare foarte scumpă si prea rara...???!!!

- Si pa'n la urma urmei, ce'i acela ,, --un voluntar ??'
- O fi vre- un om cu un prea mare har??
- Si totuși: asa frumos e ... , siii... atat de rar...,
- Sa întâlnesti din cand in cand uuuunnn...???
-( VOO-LUUUN- TAAARRRR )!!!
Si- acum in prag de încheiere
Sa știi ca fapta buna, niciodată nu va piere!
Si- acum in loc de epilog,
Îți spun frumos sa îngrijești de un olog!
Sa mângâi cand si cand câte o vadana,
Si sa presari si alifie buna pe- a mea rana!
Sa rabzi apoi pe cel neputincios,
Pe al tau tata ce, odinioară era si falnic si frumos!
Si sa saruti pe frunte a ta mama,
Ce cu numire sfanta, ea se cheama.

