
1 

 
Prolog 

 
Nu-i o libaŃie, ci o alegaŃie . 
Cu alte cuvinte: Nu-i un ritual bahic, ci o invocare în sprijinul unor afirmaŃii făcute. 
 

La o răchie, ce bucurie!   
 

Moto: 
Vă spun un mic secret 
Eu la beŃie nu Ńin, regret 
De aş bea aşa răchie  
Tot beat aş fi, că e tărie. 
„Nici bere după vin, 
Că este-un chin, 
Dar vin după bere 
Este o plăcere.” 
Aşadar, dor, dor călător. 
Du-mă murgule în zbor 
La mîndruŃa mea odor 
Că-mi este al meu izvor.  

 
La ceainărie dimineaŃa în sat la vale 
Al nostru drag Ionică cu paşi agale 
Mergea să bea un ceai şi-o răchie 
Şi apoi să depene poveşti din glie.  
Să stea-ntre oameni, ce bucurie!   

 
La prînz mai cere iarăşi o răchie  
Glasu-şi-l drege apoi grăieşte, fie 
Sîntem aici de cînd e lumea vie 
Nu vom pieri rămînem pe vecie 
Istoria ne va slăvi, ce bucurie! 

 
Iar despre limba românească 
E tare armonioasă şi-i firească 
Ne-o spune al nostru drag Ionică.  
Ne-aminteşte iarăşi fără de frică 
Limba-i bijuterie, aur, ce bucurie! 

 
Spre casă seara mai cere o răchie 
Să fie. Ionică n-o Ńine într-o beŃie.  
E primăvară şi pînă-n toamnă, el 
Pe prispă doarme, citeşte apoi niŃel 
Pe cer în stele. Şi zice, ce bucurie!  

 
 

Iar iarna, dragul Ionică, în odaie  
La gura sobei el bea încă-o răchie. 
Rezolvă, se destinde, probleme grele 
De matematici, apoi citeşte în stele 
De-i cer senin. Şi zice, ce bucurie!  
 
Cînd somnul îl apucă, el mai visează 
Că zboară peste glie, parcă o pictează 
Şi o cuprinde în braŃe plin de bucurie, 
Că mîndră Ńară avem, că totu-i o feerie. 
Îi creşte inima în piept, ce bucurie!  
 
DimineaŃa în zori, cînd el se scoală 
Cu apă rece de izvor faŃa şi-o spală 
Şi pleacă iar agale în sat la ceainărie 
Unde să-şi bea un ceai şi o răchie. 
Să stea-ntre oameni, ce bucurie!     
 
Un mucalit ce crede, că-i deştept. 
Zice, că dacă el, Ionică, ar fi înŃelept 
Şi ar munci pe cît gîndeşte, ar fi o veste, 
Dar să gîndeşti făr’să munceşti nu este. 
Eu însă dragilor vă spun şi luaŃi aminte:  
Atunci cînd tu gîndeşti, sigur munceşti,  
Iar cînd munceşti, desigur tu gîndeşti.
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