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Erau odată, sunt  și acum, 
Și-oricând va exista pe lume o școală, 
Elevi sagace, sârguincioși  la carte, 
Disciplinați și cu bun simț, 
Ce fac mare cinste școlii 
Și-aduc doar bucurie la părinți. 
Dar nu te bucura prea tare,  
De lângă ei, nicicând nu vor lipsi 
Elevii leneși și obraznici   
Certați cu ale școlii reguli,  
Buni doar la necăjit profesori, colegi 
ori părinți.  
 

 
 
Așa și-n școala mea, de renume, cum 
o știe lumea, 
Ce nu era "Doar un loc de mântuială, 
de unde boii să iasă așa, 
Ci să ne învețe și câte oleacă de 
aritmetică și de gramatică, 
Și din toate câte ceva, după priceperea 
noastră", 
Doar purta nume de scriitor consacrat, 

Ion Creangă,  acel scriptor ce cu-ale 
sale "Amintiri" 
Copilăria ne-a fermecat. 
 
 

         
              
Și-apoi, "Drăgăliță Doamne",  
Cum nu te-ai minuna și mândri cu-așa 
ceva, 
Când dascăli ca la noi, tot unul și 
unul: 
Și titulari, și la carte gospodari, 
Și cu râvnă de muncă și rezistenți la 
trudă, 
Cât să mâie cu orice preț, voința 
elevilor spre învățătură, 
Dornici a-i da societății oameni mari, 
realizați, 
Cu meserie brățară de aur, cetățeni 
educați, 
De-ai fi străbătut lumea în lung și-n 
lat, 
Mai buni decât dânșii, pun prinsoare 
că n-ai mai fi aflat!  
 
 

             
 
Dar uite, de lângă atâta mândrie și 
fală,  



Și-o cinstită de rușine pasămite, nu 
putea să ne lipsească 
De-am ajuns coleg de bancă cu însăși 
Lenea, în persoană. 
Dar se-ntâmplă asta și la școli mai 
mari, cine n-o știe, 
Căci de, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți 
umple și sacul, 
Ți se dă cu o mână dar ți se ia înapoi, 
cu patru! 
Și-așa cum pădurile au verzituri dar și 
uscături,  
Așa și pe lumea aceasta, dai și de 
oameni răi, dar și de oameni buni! 
 
 
Dar cum vă spuneam, să nu-mi uit 
vorba,  
Și-n școala mea, există acum, aievea,  
Întocmai ca și pe vremea aceea,   
Elevi  de toată mâna, cât să ai cu cine 
nu-ți pierde vremea, 
Ageri la minte și "doriți de 
învățătură",  
Dar și alte nații, precum cei "slăviți de 
leneși"  
Și "numai buni de hârjoană",  
Ce nu pot ajunge cu cartea "mai sus 
de genunchiul broaștei", 
Cu  sârg de-nvățătură "cum i-e drag 
câinelui a linge sarea"!  
Dar luați seama bine, așa cum se 
cuvine, 
Leneșul lui Creangă  voia posmag 
muiat, 
Leneșul de azi s-a emancipat,  
Are alte gusturi, este mult mai rafinat,  
Nu mai e "lasă-mă să te las", ca 
altădat`, 

E rapid ca un bolid, bătăuș, rău de 
clanță și nesimțit. 
Specia i-a evoluat, metehnele i s-au 
accentuat,  
Câtă frunză, câtă iarbă numără leneșii 
azi,  
Nu mai e unul singur cât într-un sac 
să poți să-l bagi, 
Să-l azvârli într-o  baltă, de el să te 
scapi, 
Așa cum pe vremuri se proceda cu 
soiuri de teapa sa,  
Cu cei ce tăiau frunză la câini, de 
dimineață pînă seara. 
 

       
 
Leneșul de azi, nu mai este  ca-n 
poveste, un caz singular,  
Azi trăiește în gloată, multiplicat, de 
parcă-n timp, s-ar fi clonat,  
Doamne iartă-mă, că poate vorbesc cu 
păcat! 
Dar de leneși, chiar nu mai ai astăzi, 
unde azvârli un ac! 
 

             
 



 
Așa că de ce te-ai mai mira 
Că  leneșului contemporan 
I s-a urcat huzurul la cap, 
Nasul la purtare și-a luat, 
Cu mintea-i nemuncită, judecă sagace 
Doar cum ițe să-ncurce cât nici dracul 
să nu le mai poată desface!? 
Oricum ai da-o cu el, juratul nu face 
ca tine, 
Tot Gică-Contra în toate, chit că-l 
înveți de bine! 
Iar de-l calci cumva pe coadă, ți-ai dat 
foc la valiză,  
Dar nu de lene, cât fiindcă are mintea 
odihnită!…. 
Așa că de ții la viața ta cu adevărat, 
Din calea leneșului de azi, păzea, 
Altfel, ai dat de belea! 
Nu de alta, dar și lenea-i molipsitoare, 
se ia, 
Precum gripa, pe cinstea mea! 
 

                   
Dar să ne întoarcem la leneșul din 
vremea mea, 
Poate l-ați și cunoscut cu toții, aievea, 
De nici nu mai am de ce vi-l prezenta, 
Doar pe toate drumurile circulă așa 
ceva, 
Câtă frunză, câtă iarbă,  
Lenea-i pretutindeni căci tare lesne se 
aclimatizează, 
Ca o buruiană rea, la tot pasul, 
vegetează! 
Iar leneșul din școala mea, de trândav 
ce-mi era, 

Hăt, până departe, cale de două 
cartiere distanță, dacă nu și mai bine,  
I se tot duse vestea, măi vere, 
Dar nu ca de popă tuns, cum ți-ar 
trăsni prin minte și-ai crede, 
Doar astăzi lenea nu mai este un 
beteșug, o rușine,  
O poartă cine se respectă, "de la 
vlădică, până la opincă", oricine, 
Este la modă și pentru mulți, motiv de 
mândrie 
Căci aduce a blazon și a bogăție  
De parcă sânge albastru i-ar circula 
prin vine 
Și n-ar fi român neaoș, de rând și de 
omenie ca mine ori ca tine! 
Nu mă crezi pe cuvânt? Uită-te atunci, 
mai cu luare-aminte,  
Câți mișună pe lângă tine, 
Purtând-o la rever, ca pe-o broșă în 
filigran lucrată, ori ca apanaj la 
pălărie! 
Ar purta-o mai mulți dar nu-și permite 
oricine asemenea lux, pasămite!.... 
 

               
 
Dar ce mai atâta vorbă lungă, pentru 
nimica toată? 
Lenea, oricum s-ar dichisi, nu o poți 
confunda niciodată! 
Iar într-o școală ca a mea,  



De cum s-a aciuat, cu privirea n-o poți 
mătura 
Că-ți sare-n ochi orbul găinilor de-ai 
avea,  
N-o poți trece cu vederea nici de-ai fi 
legat la ochi, zău așa! 
Păi, Leneșul din școala mea,  
De soi rău și nărăvit ce-mi era,   
Fie colegi, fie profesori, cu dragă 
inimă, sâcâia 
Că doar nimic nu-l costa, nu da din 
buzunar ceva,  
Și doar la asta de minune, se pricepea, 
Cumplit chin să-l poți îndura în 
preajma ta! 
 
 
Păi, zi și dumneata, când ți-era lumea 
mai dragă, 
Liniște-n clasă și a zor de treabă,  
Taman atunci, juratul, parcă da 
strechea-n el, nu altceva, 
Unde nu mi ți se foia, se legăna, se 
bâțâia,  se frământa, 
Ochii da peste cap de parc-ar fi fost 
posedat,  
Șușotea de unul singur așa, cu cineva 
din mintea sa,  
Până-l lua cu somn, de căsca,  
Apoi, "cât mi ți-i melianul", pe bancă, 
mi se-ntindea; 
Aromea ce aromea, 
Apoi, iarăși o lua de la cap: 
Ba pe jos, câte ceva mai scăpa,  
Ba cu pixul nițeluș mai țăcănea, 
Ba mai știricea în stânga și-n dreapta, 
cu cine se nimerea,  
Doar ce-avea-n gușă, și-n căpușă, zău 
așa! 

Iar când de lecție de tot, i se 
lehămetea,  
Nu mai zăbovea! 
De-a dreptul, cât mi ți-i gliganul,  
Drept ca bradul, ditai vlăjganul, 
Se ridica, câmpu-n două  tăia, 
Din clasă, glonț, ieșea, 
Făr-a mai cere permisiunea cuiva, 
De ce și-ar mai fi răcit gura?! 
Doar era slobod ca pasărea cerului, să 
facă ce vrea, 
Drepturi ca el, nici dascălul n-avea! 
Așa că două-trei zile pe la școală, nici 
nu mai tuna, 
Abia de mai venea din an în Paște, 
când mai bindisea, 
De absențele adunate cu ghiotura-n 
catalog, nici nu se sinchisea!  
Și uite-așa, mai pricepe fârtate și tu, 
boabă de carte, ori din lecție ceva,  
Cu paguba aceasta în preajma ta!  
Să stea  și el, juratul, smirna la lecții, 
nici de l-ai fi picat cu ceară,  
Fi-i-ar sadina rea de ocară, 
Doamne iartă-mă, că fac ce fac 
Și iar îmi fac rost de-un păcat, 
Chit că săracul de mine adevăr am 
cuvântat! 
 

              
 
Dar ce te crezi, putea cineva să mi ți-l 
mustreze pe leneș, cumva? 



Nici vorbă, necredinciosule, de așa 
ceva! 
Căci o dată blagoslovit cu vreo dojană 
într-o doară, așa,  
Băgat în seamă, leneșul cât ai clipi, 
cârtea, 
Își dezlega cățeaua și sporea,  
Ba până și-n spatele dascălului, se 
 maimuțărea, 
Pe toate drumurile, mi ți-l ponegrea 
Ca preț pentru vreo notă proastă, 
pentru prostia sa! 
 

                 
Să te și crucești, nu alta, de 
nemernicia sa! 
Și ce te crezi? Că-l pedepsea vreodată, 
cineva,  
Pentru vreun pocinog ori dăndănaie 
pe care-o isca? 
Da` cine mai scorni și snoava aceasta? 
Pușchea-ți pe limbă, că doar nu i se 
urâse de bine nimănui 
Cât să-și facă viața amară cu mâna 
lui! 
Doar porunca de sus, suna clar și 
răspicat: 
Leneșul trebuie azi, în obște, musai, 
integrat! 
Așa că mai bine, vorba ceea: lasă-mă 
să te las! 
 
 
Bunii și străbunii noștri odată, 
Pe-ntrecute ziceau că "bătaia este 
ruptă din rai", 

Doar și pe vremea lui Creangă, 
În școală, contra Lenei, mari minuni 
se mai făceau 
Cu Calul Bălan și cu Sfântul Nicolai, 
Dar azi, atare-ndeletniciri neortodoxe 
s-au perimat,  
S-au dus timpurile  acelea, de-atunci, 
legile s-au schimbat! 
E-hei, când trece vremea? Unde s-au 
dus vremurile-acelea 
Când prin școli, ca la fasole, se bătea? 
Când oare, Lenea pe nesimțite așa,  
La ochi parcă ne-a legat de nu i-am 
acordat  
Cuvenita atenție pe care o merita cu 
vârf și-ndesat? 
Linia la palmă, urecheala și 
chelfăneala, 
Azi le prezintă doar televiziunea, în 
vreun desen animat! 
Așa că rabdă dascăle, Lenea, sub 
nasul tău, cum oi putea, cum n-oi 
putea, 
Fie și scrâșnind din dinți ori făcând 
de-a dreptul, infarct, 
Ca de râie, cu una sau cu două, de 
Lene nu ne mai putem dezbăra! 
 
                       
Și de simți cumva, că ți se face negru 
înaintea ochilor, 
Și chiorăște, în ea, cu sete ai tot da 
Până ai asculta-o și cu urechea, 
Nu te pierde cu firea, oricât te-ar 
îmbia, 
Chit că te-asmuță precum câinii, cu 
bățul prin gard, blestemata, 
Asta și vrea: să-ți încerce răbdarea, 
Ca și Religia, credința, 



Purtându-ți nurliu și zglobiu crucea 
grea, 
Chit că ți se cere marea cu sarea, 
Și-abia așteaptă să mi te vadă 
burzuluit, revoltat, 
Cât să mi te prăvălească-n cel mai 
întunecat iad! 
 

                               
              
Spală-ți mai bine, dascăle, creierii de 
tot ce-ai învățat, 
Vremurile, în paguba ta, vezi bine, azi 
s-au schimbat, 
Cântă-ți alt imn, românul este mult 
prea greu de deșteptat! 
Acum ori niciodată, clădește-ți altă 
soartă, 
Cât pe voie, să faci la vrăjmaș, 
Să-ți bucuri dușmanul: pisica moartă 
e-n curtea ta, 
Dă-i știre vecinului că-ți muri capra, 
Purceaua-n cotineață, ți-e moartă și 
ea, 
Bucură-i sufletul cu mâhnirea ta,  
Din asta sigur, dușmanul ți se va 
îngrășa! 
Fă-te frate și cu dracul, numai punte 
să treci, 
Dă bună ziua la câini, dacă pe semeni 
nu mai poți să-i înțelegi! 
Rabdă inimă și taci ca pământul care-l 
calci, 
Să-ți fie rugăciune și ultimă speranță, 
Să-ți fie consolare și resemnare-n 
viață! 

Dacă toate-acestea fi-vor învățate, 
Dumnezeu ți-o pune și ție mâna-n 
cap,  
Nu bag mâna-n foc, zic: poate! 
Și toate mai bune pe lume, ți s-or 
părea, 
Ochelari de cal, la ochi, de-ai purta,  
Ori precum struțul, capul în nisip, de-
ai îngropa, 
Cât Lenea să n-o mai vezi în preajma 
ta! 
Și când n-ai greșit, pune-ți țărână pe 
cap,   
Varză și capră ai zi de zi de împăcat! 
Doar așa, Lenea drac împielițat nu ți 
se va mai părea, 
Ci înger, heruvim sadea! 
Și dac-o mai purta pe cap, și niscaiva 
crăci cu lăstari, 
Fericiți cei săraci cu duhul, de când 
lumea și pământul, 
Nu doar în zilele de azi! 
 

            
 
De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere 
Bunul, 
De ce să ceri netoților imposibilul? 
Lenea și Prostia sunt frați de cruce, 
siamezi îngemănați, 



Ce trebuie azi precum Boul Apis 
egiptean, ocrotiți și venerați! 
 
 
Dar uite, că tot cătându-i-se leneșului 
în coarne așa,  
Ba Ivan se suia pe divan, ba Irimia o 
tot dădea cu oiștea-n gard, 
De nu i se mai ajungea Lenei nici cu 
prăjina la nas, 
Mai abitir își luase nasul la purtare,  
Din nimic, sărindu-i cînd țandără, 
când muștar! 
Că de i-ar fi fost doar lenea meteahna,  
Tot ar mai fi fost ceva, 
Din tot răul, se mai putea aduna și-un 
dram de bine întrucâtva, 
Măcar cât praful de pe tobă și tot ar 
mai fi fost ceva, 
Însă Lenea, din păcate, mult mai 
multe cucuie are pe cap: 
Și urâcioasă, și mofturoasă, și 
certăreață, și bătăușă, și pârâcioasă,  
Cutia Pandorei sălășuiește în mintea 
sa,  
Vai de suflet nevinovat ce zăbovește 
în preajma sa! 
 

 
 
Și-n recreații, mană cerească pentru 
trântor, nu altceva,  
Cum Pasărea Phoenix, din propria-i 
cenușă, reînvia, 

Așa și Lenea, pârdalnica nu mai 
doarme-n bocanci ca altădat`, 
Ca după un duș rece, s-a și înviorat, 
Holul școlii în lung și-n lat, 
Cât s-alerge mâncând pământul, nu-i 
mai ajunge măi fârtat`, 
Bolid devine, praf te face, pe bune, 
De te nimerești cumva răsărindu-i pe 
neașteptate, în cale! 
Și ca să aibă sare și piper viața de 
școlar,  
Nu e zi de la Dumnezeu să nu caute 
cuiva 
Din senin, râcă de ceartă ori sămânță 
de scandal. 
Nimic de pe lumea aceasta mai tare 
nu o poate îmbia, 
Cât să semene vânt fiindcă-i este 
dragă furtuna. 
Ceartă cu  lumânarea, cu vrednicie 
caută în calea sa,  
Pumni în stânga și-n dreapta, cu mare 
dărnicie ar tot da,  
Câtuși de puțin, la de-astea, nu s-ar 
scumpi ea! 
Poreclele, sudălmile și ocările îi sunt 
pe limbă 
Precum șarpelui veninul, gata a te-
mproșca,  
Albie de porci din nimic, te-ar făcea 
De toate apele din lume, nu te-ar mai 
putea spăla 
De-ar fi după voia sa. 
Aici, strașnic de robace se dovedește 
Lenea! 
Deci iată că și ea muncește întrucâtva, 
Nu stă doar așa, degeaba, cum o 
bârfește lumea! 
Și-apoi, ce mi te crezi, că trebușoara 
aceasta o ostenește cumva? 



Nici pe departe, necredinciosule, de 
așa ceva!  
De parcă nu este din carne și oase 
zămislită și ea, 
Ca mine, ca tine și ca toată lumea, 
Ci din fum și din smoală, cu suflet de 
pucioasă,  
Precum Talpa Iadului, de hidoasă! 
Doamne, iartă-mă că iarăși, îmi ieși 
pe gură, vorba cea rea și a hulă, 
Taman când mă pregăteam smerit să-
ntorc și obrazul celălalt, 
Cu cât m-a lovit, mai abitir, să-mi fie 
pocnit de dușman,  
Așa cum bunului creștin îi cere 
imposibilul până și Scriptura!  
Doar până la Dumnezeu, te mănâncă 
sfinții, nu zice așa, lumea? 
Să tot cari deci, pe cârca ta, dascăle, 
nu crucea ta, cât pe a altuia,  
Până ți-or ieși ochii din cap și tot să 
nu zici nici cheau, că-i grav și păcat! 
Atât ți-a mai rămas, cât să nu-ți pierzi 
măcar dumicatul de pâine, amar 
Că la locul din rai, ce păcătos ar mai 
putea astăzi spera? 
 

 
 
 
Păi, cum Doamne iartă-mă, să nu ți se 
pună de-a curmezișul, aistă nedreptate 
Precum un os de pește rămas în gât, 
pe bună dreptate, 

Să-mi pierd tot eu, locul din rai, 
pentru ale tale păcate? 
Păi, cum să nu te-apuce toate 
năbădăile oricât ai fi de calm, 
Când tu ești prost dar tot eu m-aleg  
Cu bobârnace-n nas și cu dureri de 
cap? 
Să nu-ți dea Domnul mai mult decât 
poți îndura! 
Și dacă totuși, ar fi dracul negru și tot 
ți s-ar da,  
De furia omului răbdător, păzea, 
păzea! 
C-o mai tăcea el cât o mai tăcea,  
Dar și când i s-o pune pata 
Și i-o veni și lui rândul a ridica palma, 
Ferea atunci din calea sa! 
Și cu asta, basta, tâlc am tăcut până 
una-alta, 
Ca peștele-n apă, dac-așa ne-a fost 
data! 
Că Dumnezeu nu doarme, te-ajută și 
El Bunul, 
Cu mult, puțin, cu ce-o putea, 
Dar nu-ți umple sacul, Lene,  cum te-
ai aștepta, 
Și nici caii nu mor când vor câinii 
așa! 
Multă răbdare, migală mare  
Și tare  mult har îți mai trebuie 
dascăle, 
Cât să tot crezi în neștiința ta, 
Că-ți șade-n putință a izbuti cumva,  
Prostul vreodată, din neghiobie, a-l 
deștepta! 
 
 



 
 
Și azi așa, mâine tot așa, dacă nu mai 
dihai,  
Una după alta și nu cu țârâita, ci cu 
grămada și cu nemiluita, 
Ca pe bandă, pocinog după pocinog, 
cum îi cășuna, 
Căci doar la asta cum v-am zis, 
leneșul mare meșter se dovedea,  
Atât cât să ți se și umple ochi, paharul 
de amar, zău așa,  
Uite, că veni și vremea de se coapse-
ntr-o zi buba! 
Puroiul  mult prea copt în timp,  
Nu mai putu fi oprit și la iveală ieși 
cât mi-ai clipi, 
Că nu mai era neam, de-acum, cu 
Lenea, de glumit! 
Păi, nu se mai putea trăi așa, 
Lenea devenise pentru școală, osândă, 
molimă grea, 
Iar de boala aceasta, de la o zi la alta, 
Dascălii își făceau inimă tot mai rea! 
Pe capete se-mbolnăveau, 
Cu  nervii zdruncinați, ajungeau prin 
spital,  
Alții mai iuți de picior, la sănătoasa o 
luau,  
Din școală, o-ntindeau, 

Nu mai făceau purici pe meleagurile 
astea, 
Se  transferau ori cu anticipație se 
pensionau, 
Care cu ce gânduri de scăpare de 
năpastă mai aveau, 
Care cu ce noroc pe lume, sărmanii, 
mai aveau! 
Iar cei puțini care pe plaiurile noastre 
mai zăboveau 
Căci încotro apuca n-aveau, 
Strașnic de-acriți și lehămetiți  
Întocmai Părintelui Duhu din 
Humulești,  
Scrâșnindu-și din dinți, de soartă 
urgisiți,  
La unison, prin cancelarii, mi se tot 
văitau și bombăneau obidiți: 
"-Pasămite păcatele mele cele mari și 
grele 
M-au aruncat și aici,  
Să învăț carte niște țopârlani sălbatici!  
Mai fericit erai de o mie de ori  să 
paști porcii la Cogeasca-Veche, Isaie, 
Decât să mai fi ajuns și zilele aceste" 
a trăi! 
Dar ce mi ți-i în minte e una,  
Ce slobozi pe gură e alta,  
Și nu o dată viața te-mpinge să dai și 
cu cuțitu-n piatră, 
Când vezi că n-ai parte într-o viață 
întreagă, 
Decât de-o soartă amară,  
Și-oricum ai da-o, ieși tot într-o 
pagubă! 
 
 
Așa că bieții dascăli nu mai avură-
ncotro,  
Cuțitul chiar le-ajunsese până la os, 



Și câtu-i ziulica, lecții nu mai predau, 
Doar țineau sfat, țara la cale puneau, 
Procese verbale întocmeau pînă ochii 
li se-mpăienjeneau, 
Ședințe cu părinții și consiliere cu 
elevii,  
Câtu-i ziulica, numai cu de-astea se-
ndeletniceau 
De nu mai pridideau!  
              

 
 
Dar ce nu mai făceau,  
De te și miri de unde mai erau! 
Activități extrașcolare, meditații pe 
gratis, tratări diferențiate, 
Scădeau notele la purtare în neștire, 
cu ghiotura și pe capete!  
Dar să te și crucești, nu alta,  
Se vedea bine: chiar își băgase și-aici, 
Aghiuță coada! 
Din ce mi se plănuia, nimic nu se-
nfăptuia, 
Și carte de leneși tot nu se lipea, 
Mai  abitir, în școală, decât oriunde 
aiurea, în altă parte,  
Mai strașnic se trândăvea! 
Pentru leneși, școala doar frecție la un 
picior de lemn se dovedea!   
Lenei, vezi bine, nu i se putea veni 
câtuși de puțin, de hac, 
De parcă vreun blestem pe-această 
școală, ar fi picat! 
Ce păcat! Vai, ce păcat! 

 
 
Și-atât se dădeau dascălii de ceasul 
morții, 
Că făceau ce făceau și tot într-un sfat 
și consiliu profesoral o țineau,  
De parcă venise sfîrșitul lumii  
Și de o Judecată de Apoi, trup și suflet 
se pregăteau! 
Unii dintre dânșii, mai democrați și 
pragmatici 
Oblăduiau metehnele Lenei 
Cât să nu se-ajungă Doamne ferește, 
la niscaiva restrângeri 
Din lipsă de trândavi! 
Mai cu o tratare diferențiată, mai cu o 
pregătire suplimentară,  
Încă mai nădăjduiau disperații  
Să poată albi și oaia cea mai neagră! 
Iar cum vorba dulce mult aduce  
Și Lenea cică, cu chiu, cu vai,  
Poate-o mai aduce-o Domnul, în 
rândul lumii! 
Dascălii liberali afirmau răspicat  
Că ac pentru cojocul lenei, vezi bine,  
Încă nu s-o fi inventat! 
Așa că de ce te-ai mai lupta  
Precum Don Quijote, cu morile de 
vânt, așa, 
Doar Lenea există pe pământ, de când 
lumea,  
Nu de ieri sau de azi! 
După trecut nostalgici, dascălii 
tradiționaliști,  
În privința viitorului, nici nu-și mai 
făceau griji! 
Și cum vorba ceea: cine are prieten 
nărod ajunge din pod în glod, 
Așa și dînșii se făcură frate cu dracul 
cât să-și mai treacă de-un pod! 



Albiți mai mult de Lene decât de ani, 
Atât își mai puteau dori de la catedră, 
veteranii cărturari: 
Să mai apuce barem și ei a se bucura 
de-o "cinstită" de pensie, 
Cum o vrea Domnul, fie și-n 
jumătățită porție, 
Numai să se-ntâmple minunea 
aceasta, aici, nu pe lumea cealaltă, 
Că de, vorba ceea: mai bine mai 
târziu, decât niciodată!… 
 
 
 
Și uite-așa, prin cancelarii, tot un vai 
și-un of,  
Dascălii-și plângeau cu vorbe, 
propriul viitor, mai ceva ca la mort! 
Dar fii atent, dascăle,  pe umărul cui 
plângi,  
S-au dus vremurile frăției de altădată,  
Muri și Unirea dintre oameni, odată 
cu Moș Ion Roată, 
Și  "veniră asupra noastră,  cumplitele 
vremuri de-acum",  
Cum zicea-n Letopiseț,  Miron Costin, 
în istoria de demult,   
"De nu mai stăm de griji și de 
suspinuri", 
Ci mai rău: dârdâind de frica zilei de 
mâine și de-a aproapelui! 
Bașca-ngropați până la brâu, în 
maldăre de hârtii,  
Doar-doar, cu puzderii de puncte la 
dosar, te-oi pricopsi! 
Dar asta-i soarta ta, dascăle, împacă-te 
cu ea, 
Bună sau rea, cum ți s-o părea, 
N-ai de ales, azi, la ce te-ai mai putea 
aștepta? 

Rău cu rău dar mai rău fără rău, vorba 
ceea,  
Și când vei muri poate ți se va cere a 
sta-n poziție de drepți! 
Altminteri, cine mai știe în ce alt iad 
mai poți să nimerești!? 
 
 

 
 
 
Și-apucarăm iată, să trăim ca-n iad,  
Lene lângă lene, drac lângă drac și 
vrăjmaș lângă vrăjmaș, 
Cînd mai rău ca-ntr-o junglă, 
vânându-l pe cel slab, 
Suflet lângă suflet trăiește azi doar 
dârdâind unul de frica celuilalt! 
Așa că bagă-ți mai bine, dascăle, 
mințile-n cap, 
Lenea în toate vremurile, fu doar nod 
gordian, greu de dezlegat,  
Ocrotită de legi  și de fărădelegi, 
Nu stă-n puterea ta, răul din lume să 
poți să-l stârpești! 
Căci Meduza trăiește încă și azi, nu a 
murit, 
De-a lungul timpului, capetele 
hidoase i s-au înmulțit, 
Abia așteaptă în călcâiul lui Ahile, a 
te lovi,  
Și cu privirea-i sclipindu-i de ură, la 
suflet, a te-mpietri!  



Și nu-n smârcuri sau coșmare i-e drag 
a sălășui, 
Cum credeai tu, până mai deunăzi, 
Ci chiar în al tău aproape,  
De multe ori, fără să știi, 
Înnoptând chiar alături de tine, sub 
același acoperiș! 
Căci dușmanul dintotdeauna, 
îndeaproape te-o tot pândi, 
Așa e rostul vieții: să-ți fie prieten, 
rudă sau vecin! 
Răul din lume dascăle, nu-i lesne-a 
nimici, 
Iar a schimba lumea și-o doresc mulți 
smintiți! 
Însă de vrei morțiș, prin aste hățișuri 
ale negrelor vremuri, 
Să poți și tu răzbi, 
Fă-l și pe dracu-n patru, fă cum oi ști, 
cum n-oi ști, 
Numai scoate din leneși, derbedei și 
smintiți 
Dacă nu sfinți, măcar genii sau 
olimpici, 
Că de proști-bâtă, zău, ni s-a acrit! 
 

                 
  
Sunt dascăle, în mintea ta, știu ce 
gîndești și ce simți, 
Tot mai abătut la chip, te văd zi după 
zi,  
Deși-mi zâmbești larg știu că surîsul 
ți-este amar, 

Te-aud tot mai clar, scrâșnindu-ți din 
dinți  
Și-n pielea ta, nici dușmanului să fie, 
nu i-aș dori! 
Afurisită treabă și  grea povară, pe 
cârca ta, biet cărturar,  
Mai  greu samar decât cel de tine 
purtat, 
N-a cărat dascăle, nici măcar cel mai 
oropsit măgar! 
Dumnezeu să te-ntărească să-l poți 
purta 
Fie și pletecăind ca beat-chior,  
Fie și cu pași pe loc, necârmindu-te 
ioc, 
Ca la Pristanda-n Moldova, la joc! 
 
 

 
 
 
Dar uite, că-i adevărat, de te caută pe-
acasă Fericirea și ești plecat, 
O clipă nu te-așteaptă, jurata, ca și-n 
gară, un accelerat, 
Ca din gură de pușcă, cât ai clipi, o 
tulește 
La altul care n-o merită, lesne se 
pripășește. 
Dar de te caută Necazul, ăsta nu-i 
grăbit, nu-i pripit,  



Te-așteaptă răbdător, în pragul casei, 
pân-ai venit,   
Ca și un credincios câine, oriunde te-
ar însoți, 
Și de l-ai bate cu parul, hulindu-l,  
Nu mai este chip din viața ta, lesne a-l 
ușchi! 
Și uite, ca și-n "Meșterul Manole", ca-
n baladă, 
Muncești de te spetești de dimineață, 
până seară,  
Și peste noapte, vezi că nu mai ai nici 
după ce bea apă, 
Rămâi mofluz, fluierând a pagubă, 
Că se-alege praful de tot ce-ai agonisit 
într-o viață întreagă!  
 
 
Căci de, vin tot la vorba lui Creangă: 
"Când mă lua cineva cu răul,  
Puțină treabă făcea cu mine,  
Când mă lua cu binișorul, nici atâta;  
Iar când mă lăsa de capul meu,  
Făceam câte-o drăguță de trebușoară 
ca aceea,  
De nici sfânta Nastasia, izbăvitoarea 
de otravă, 
Nu era în stare a o desface cu tot 
meșteșugul  ei." 
Așa și la noi, în școală, de! 
Că nici nu se sunase bine de-o cinstită 
de recreație, 
Că mi se și pornise-ntre derbedei,  
Ca de obicei, din te miri ce, 
Un chiloman, o hârjoneală și-o 
târnuială din aceea, de te băga și-n 
sperieți, 
Cu păruieli, chirăieli, pumnuieli, 
urlete, țipete și trânteli,  
De ți se ridica părul vâlvoi în creștet, 

Ca să nu mai zic vorba lui Creangă, 
De cea "hodorogeală și tărăboi de-ți 
lua auzul",  
De parc-ar fi intrat dracii în ei, 
Doamne iartă-mă, că-l pomenii iar pe 
cel Încornorat,  
Cel pe care l-am bănuit de la capul 
locului, 
Că până și-n școala noastră, coada și-
o fi băgat, 
De parcă i s-ar fi urât la el, în iad! 
 
 

                     
 
Dar cum să nu mi te pornești a-i 
ponegri,  
Dacă te-aduc în stare huliganii, 
Cu asemenea tănănaie ziua-n amiaza 
mare, 
Cum mă vezi și cum te văd!? 
Și nu se lăsară "ghiavolii" nici picați 
cu ceară,  
Până nu mi se cinstiră-ntre ei, cu 
dragă inimă  
Și cu dare de mână, precum filotimii,  
Pe puțin, cu trei-patru capete sparte și 
vânătăi pretutindeni  
Cât vedeai cu ochii, printre elevi, 
Mare dovadă că Lenea iarăși făcea 
prăpădenie-n calea ei! 
Și unii fuga, și alții fuga, și restul 
gloatei gonind ca nebuna,  
Până ridicară școala în aer, mai ceva 
ca bomba de la Hiroshima, 



De ieșiră-n buluc, cu suflet la gură, 
adunându-se ca la urs, 
Întreaga suflare din învățământ,  
Cu Lenea, față în față,  
Ajunși vrând-nevrând, la un trist 
deznodământ! 
 
 
Și uite-o aici, la un pas de mine, 
distanță, 
Doar nu se putea tocmai dânsa să-mi 
lipsească 
Taman de la o asemenea adunătură de 
zarvă! 
Și ce mi te crezi, că-mi era numai 
trândavă precum altădată, 
Dormind de-a-n picioarelea, pe 
propria-i coadă? 
Nici vorbă, necredinciosule, doar de 
la capul locului, ți-am dat de știre 
Că Lenea de azi, e iute precum gândul 
cel rău venit de la Diavol  
Și-abia așteaptă sămânță de scandal, 
cât să se pună fuga, pe treabă! 
Așa că tot cu o falcă în cer și cu alta-n 
pământ,  
Astăzi n-o mai vezi lenevind la umbra 
nucului bătrân 
Cât din te miri ce, tot cârtitoare, tot 
tunând și fulgerând! 
Căci azi, chiar nimic nu-i mai 
convine,  
De-atâta huzur, i s-a urât și de bine, 
Mereu e-n harță cu tine, cu mine și cu 
orișicine, 
Nimeni mai bine decât dânsa 
A semăna vânt și-a culege furtună nu 
știe! 
Și-aici, în toiul gălăgiei, pe cine crezi 
că-și vărsă Lenea nervii? 

Pe leneși? S-o creadă Mutul, doar 
corb la corb nicicând nu-și scoate 
ochii! 
Tot pe dascăl îi cășună Lenei a-l 
trimite la colțul de rușine! 
Și  melița ca o moară stricată cât 
pentru o viață întreagă 
Să nu mai poată ieși bietul dascăl, cu 
basmaua curată,  
Cât toate apele din lume, să nu-l mai 
poată spăla vreodată! 
Și-apoi, ce mai atâta sfadă așa pe de 
pomană, 
Doar Lenea-i și dintr-o bucată, de 
porunci pe dată, 
Liotei de leneși din gloată, 
Să mi ți-l umfle pe dascăl, "ca pe-un 
butuc nesimțitor", îndată, 
Ca la o Judecată de Apoi, ticluindu-i 
cea mai cruntă pedeapsă,  
Cât să mi ți-l înfunde nu-n bulboană 
ca-n povestea lui Creangă, 
Ci direct în smoală și foc, ca pe-un 
nemernic și păcătos, 
Adică să-l lase mofluz, fără slujbă, ca 
pe un ultim milog! 
 

                                  
 

- Cum de-ai cutezat, drac 
împielițat, 

Pe mine, Lenea în persoană, să mă 
urgisești într-un asemenea hal? 
Ți-a pus Dumnezeu mâna-n cap, ce ai 
cerut ți s-a și dat, 



Cum-necum, pe seama mea, ți-a mers 
chenzina 
Și cînd ai tras targa pe uscat, 
Iar acum, după ce te-ai văzut cu sacii-
n căruță, 
Ți-ai luat neisprăvitule, nasul la 
purtare, 
Ne sapi pe la spate, ne faci de 
petrecanie,  
Cu corigențe ori cu note scăzute la 
purtare! 
Ce-ți lipsise "nepricopsitule"? Ți se 
urâse pasămite, cu binele, 
"Bată-te întunerecul să te bată, 
urâciunea oamenilor!" 
Ne-ai împuiat capul cu toate 
bazaconiile,  până la lehamite, 
Fi-ți-ar blestemate învățăturile cu care 
ne-ai tocat capetele 
Și n-ar mai avea parte nimeni pe 
lume,  
De atare cazne pentru minte și suflete! 
Dar "ce mai atâta vorbă lungă pentru 
nimica-toată?" 
Însăși Talpa Iadului în persoană, 
Te-a trimis pasămite, după mintea 
mea, în această școală, 
Colac peste pupăză, numită și "Ion 
Creangă",  
Anume parcă să te ducă cu mintea la 
cele drăcești 
Și s-ajungi să crezi mai mult în 
basme, superstiții și povești 
Decât în ceea ce cu ochii tăi, aievea 
vezi! 
Moșu-meu odată, își dorise și el, 
săracul, de la viață,  
Posmagi muiați, o nimica toată, 

Iar voi, păgânilor în loc să-i 
îndepliniți creștinește ultima dorință, 
pe dată, 
Îi făcură-ți de petrecanie azvârlindu-l 
în baltă, 
Chit că și la Sfânta Scriptură zice 
vorbă dreaptă: 
S-azvârle doar cel făr` de păcat, cu 
piatră! 
Dar voi nelegiuiților, ați trimis făr` de 
judecată,  
Juvaer de leneș pe lumea cealaltă! 
Neamul nostru de școlari vrea azi 
doar note mari, 
Că doar nu le-oi da din buzunar, nu 
te-o costa ceva, 
Neam de scârțar ce-ți rozi și de sub 
unghie, ca un sadea avar! 
Prin școală, se poate trece și precum 
rața prin lac, 
Ai parte și fără carte, nu-i cum zice 
gura lumii cea rea! 
Dar tu dai într-una cu "Trăiască 
regele", 
Chit că regele demult și-nghiți gutuia! 
Vrei, nu vrei, așa, bea Grigore, 
agheasmă,  
Când ți-e și ție, Lene, lumea mai 
dragă, 
Să te și tâmpești la cap și să-ți tulburi 
mințile, 
Cu-nvățăturile-astea, "cumplit 
meșteșug de tâmpenie", 
Mai mult pierdere de vreme,  
Doar de unde nu e, nici Dumnezeu nu 
cere!  
Și-atunci? Ce-i atâta olicăială și 
bombăneală 
Pe seama leneșilor din școală? 
Asta-i discriminare, xenofobism, 



Vrei să ne termini? Ăsta-i curat 
genocid! 
Vremea răfuielii iaca, a sosit, 
Ca-n Legea Talionului, ochi pentru 
ochi și dinte pentru dinte,  
Acum și pe loc, ne-om plăti! 
Gata, destul te-am păsuit! 
Și știi prea bine, cu mine, nu-i de 
glumit! 
"Ai merita să-ţi dau săpun şi frânghie,  
Să-ți faci singur de petrecanie 
Și întâmplarea aceasta să-ți fie 
învățătură de minte!" 
Bine-a mai zis cine-a zis că: "Boii ară 
şi caii mănâncă", 
Așa a fost doar de când e lumea,  
Nu se schimbă așa, peste noapte, 
lucrurile! 
Auzitu-m-ai nepricopsitule?  
Haide, cât m-ai prins acum, nițeluș 
mai milostivă,  
Până nu m-oi răzgândi,  
Din două rele, alege-l degrabă, 
Pe cel care vrând-nevrând, ți-o 
conveni: 
Ori pașol, de la catedră, ori în catalog, 
pe linie, aferim! 
 
 
- Aferim! Dar am voie să mai ies și eu 
vreodată la pensie? 
Că uite-mă, "clămpănesc de bătrân", 
nervii m-au cam lăsat, 
Abia de mai pot vedea și buchiile, 
Lenea... m-a terminat! 
Îngăimă dascălul cu jumătate de gură, 
tremurând vargă  
Și alb ca varul din creștet până-n 
talpă... 
 

 

                 
 
 

- Ce-a zis? întrebară toți leneșii 
din școală, într-un singur glas, 

Mare neobrăzare, clătinau cu toții, 
oțărâți din cap. 

- O fi nebun de legat? se-ntrebau 
unul pe celălalt. 

- I s-or fi întunecat mințile de 
atâta carte!  

Bănuiau alții cu glas țipat, 
Râzându-i dascălului cu obrăznicie, în 
nas, 
Îngânându-i vorbele și scălâmbându-i-
se înainte, deșucheați,  
De parcă pe cel dascăl, nimeni n-ar 
mai fi dat de-acum, niciun sfanț… 
 

 
- Zău, că ne-am răcit cu el, gura 

pe degeaba! 
Haidem, să-i facem de petrecanie o 
dată,  
Ce mai atâta vorbă pe de pomană? 
Pe drept cuvânt, dascălii ăștia sunt 
mai răi decât o boală,  
Blestemat fie-i numele celui ce 
inventă pe lume,  
Pacostea aceasta numită școală! 
Așa că trageți mai bine, tot înainte, 



Ce mai atâta grijă pentru astă pustie 
de minte!? 
Mai bine, hai, la spânzurătoare cu 
tine,  
Că și-așa faci umbră pământului pe de 
pomană,  
Vezi bine, nimic nu-i de tine!  
Îi strigau dascălului, pe-ntrecute, liota 
de leneși 
Dănțuind și maimuțărindu-i-se 
înainte, drăcește. 
 

 
  
Și iacă așa, se scăpă Lenea de dascăl, 
Ca de-o mult prea grea piatră de 
moară! 
Şi-am încălecat pe-o şa şi v-am spus 
povestea aşa, 
Și-am încălecat și pe-o căpșună 
Dar crede-ți-mă pe cuvânt, 
Nu v-am spus o mare și gogonată 
minciună, 
Ci v-am spus doar adevărul gol-goluț, 
verde-n față, 
Dumnezeu mi-e martor, 
Întocmai lucrurile s-au petrecut! 
Chit că adevăru-i pentru unii, pur  
Dar pentru alții, dur: 
Și-n școala mea, și-n școala ta, 
Ascultă la mine: prea s-a aciuat 
Lenea! 
În jilț de-mpărăteasă s-a înscăunat, 

De la o zi, la alta, tot mai tare ne-a 
subjugat! 
Dar de-ți dorești cumva, a te scăpa de 
ea,  
Poate aste învățăminte gândite și 
probate de-o întreagă omenire,  
Ți-or folosi cândva, măcar când viața 
ți s-o părea  
Ori prea ușoară ori prea grea: 
 
 "Pielea rea și răpănoasă, ori o bate, 
ori o lasă!"  
"Nu ședea că-ți șade norocul!" 
"Lenea slujește omul ca omida 
pomul". 
"Trândăvia e cheia sărăciei." 
"Trândavul se pricepe la trei lucruri: 
să mănânce, să doarmă și să se 
supere." 
"Leneșul fuge când e vorba de muncă, 
dar vine cel dintâi când e vorba de 
mâncare." 
"Cine se ia cu lenevia pierde și suta și 
mia." 
"Trândăvia e muma tuturor 
răutăților." 
"Lenea caută de lucru, dar nu dorește 
să-l găsească." 
"Nu bea apă din pumnul altuia că 
niciodată nu vei fi sătul!" 
"Lenevia e soră bună cu sărăcia." 
"Lenea e la om ca rugina la fier." 
"Tinerețe leneșă, bătrânețe 
păduchioasă." 
"Leneșul la toate zice că nu poate." 
"Leneșul are șapte duminici pe 
săptămână." 
 



 
  
Cine vrea să priceapă bine, 
Cine nu, ce-am avut și ce-am pierdut, 
Iaca, îmi răcii și eu gura,  
Ca să treacă vremea și să-ți țin de 
urât! 
"Ferice de acela căruia îi spui o vorbă 
şi pricepe zece 
 Și vai de acela căruia îi spui zece 
vorbe şi nu pricepe niciuna!"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


