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Un vis frumos de toamnă 

 
Eu am un prieten foarte bun, se numeşte O.I.(Opincarul Ionică). 
Mi-a povestit, că într-o zi şi-a invitat cei doi prieteni: pe Badea CârŃan şi pe Moş Ion Roată, cel cu 

„Unirea”  să meargă împreună la un spectacol de muzică populară, unde printre alŃi cîntau şi cei doi îndrăgiŃi 
interpreŃi de către Opincarul Ionică: Tudor Gheorghe şi Gheorghe Zamfir.  

Iar Moş Ion Roată, cel cu „Unirea”  la invitat la rîndul său pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza, 
fiindcă i-a rămas dator în conflictul cu boierul, unde domnitorul la sărutat pe un obraz şi pe altul acolo unde 
a scuipat boierul şi i-a şters ruşinea, iar el a considerat că trebuie să-i întoarcă răsplata onoarei pe care i-a 
făcut-o atunci domnitorul. 

A, era să uit, acolo i-a găsit şi pe T.D.(Tainicul Dinu), şi pe I.P.(Inimosul PetruŃ) noii săi prieteni de 
dialog. 

Aşadar, iacătă-ne la spectacolul unde am ascultat printre aşa multe melodii şi pe acestea de mai jos, 
îmi spune prietenul meu, Opincarul Ionică: 

- Au înnebunit salcîmii de Tudor Gheorghe, pentru a asculta-o daŃi clic aici: 
https://www.youtube.com/watch?v=9VfW0B1YP7w  şi 

- Tribute to James Last (O taducere aproximativă ar fi: Tribut pentru James Last) de Gheorghe 
Zamfir & André Rieu, pentru a asculta-o daŃi clic aici: https://www.youtube.com/watch?v=9hAn1rN8VxM 

Două melodii foarte plăcute şi aplaudate de către spectatori, dar ... la un moment dat, Opincarul 
Ionică se ridică în picioare şi strigă.  

– Bă, Gheorghe, bă, zi-le bă! zi-le de-alea de-ale noastre. 
Deoarece erau doi de Gheorghe pe scenă s-au simŃit datori să cînte amîndoi, adică şi Tudor Gheorghe 

şi Gheorghe Zamfir. 
Aşadar, ascultaŃi şi dumneavoastră melodiile cîntate de cei doi de Gheorghe. 
- De unde vii tu, fă, lele? de Tudor Gheorghe, pentru a asculta-o daŃi clic aici:   

https://www.youtube.com/watch?v=eykz5aQLYMU şi  
- Mai Ńii minte măi dragă Mărie de Gheorghe Zamfir, pentru a asculta-o daŃi clic aici:  

https://www.youtube.com/watch?v=grb7dKTtU4Y  
 Aşa da, zice Opincarul Ionică şi dă din mînă, dar o loveşte din întîmplare pe nevastă-sa în pat. 
 Aceasta îl întreabă. 

– Ce ai Ionică, ai visat ceva urît? 
Cînd s-a dumirit a auzit că nevastă-sa asculta o manea. 
- Lume rea de Nicolae GuŃă, pentru a asculta-o daŃi clic aici:  

https://www.youtube.com/watch?v=DxTiQxejKWA şi-a zis în gînd, vai de mine a fost un vis, dar un vis 
frumos, deoarece realitatea de azi este alta. 
 Nu?, voi nu credeŃi aşa? 

Însă între timp o aude pe nevastă-sa. 
– Ce bă, nu-Ńi place muzica?, că te sparg, să moară mama.  
Păi de, numai în vis putem să ne mai bucurăm şi noi, dar nici acolo, că te trezeşte duşmanul de clasă 

(de casă, din casă, mă rog, tot un drac.) şi nu te lasă să te bucuri în tihnă. 
Of, of, măi, măi, dragă prietene. 
Asta-i viaŃa sau aşa-s oameni, ei, asta-i dilema, nu crezi? 
Păi de, lume, lume şi iar lume, bată-te pustia lume, dar ... dar ca lumea sîntem toŃi. 
Dar să ascultăm melodia „Lume, lume şi iar lume” de Ion Dolănescu pentru a ne dumiri. 
Pentru a asculta-o daŃi clic aici: https://www.youtube.com/watch?v=ahFg06Pu-lM 
Aşa că ia aminte şi dormi şi tu separat, de pildă la bucătărie, că acolo ai şi de-ale guri, iar cînd Ńi-e 

foame poŃi să şi mănînci, nu înainte de a coborî în beci de unde să iei un clondir de vin sau de Ńuică de dude 
sau de comină, mă rog, de care ai, dacă ai, dacă nu înghiŃi în sec sau bei o cană de apă rece de izvor. 
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