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Motto:
„De la viață,
Iei, ce vrei și ce nu vrei,
Ea este șugubeață.
Pe unde ești, pune temei
Așa cum ea te-nvață!”
Pevas
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Prietenilor mei

6

Printre oameni

Cuvânt-înainte
Mă bucur pentru cei ce au avut onoarea și
plăcerea de a citi – în manuscris – creațiile poetice
ale răzvădeanului, Vasile Predescu, care iată că în
viitorul apropiat vor vedea lumina tiparului.
Cunoscându-l pe autor, de peste cincizeci de ani,
am fost plăcut impresionat, descoperind rigurosului
profesor și tehnician șlefuitor în contextul tehnicii
moderne, sufletul și sensibilitatea unor gânduri și
idei generoase profund umane așezate în matricea
versului clasic.
Profund integrat – social și cultural, în comunitate,
Vasile Predescu, trăiește din plin sentimente și
convingeri, având la bază spiritul de solidaritate cu
semenii și de implicare în cerințele publice. Folosește
tonuri calde, optimiste pornite din inimă, față de
familie, de oamenii în mijlocul cărora trăiește, sau
vehemente de atitudine civică și patriotică față de
nedreptate, imoralitate, ori de câte ori abuzurile din
societate, ne influențează negativ viața noastră.
Autorul nu pozează în moralist, în justițiar sau
„pedagogul nației”, cum citim scrierile unor critici
de profesie sau a unor impostori așezați pe
baricadele politice și nu dă lecții altora.
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Prin meșteșugul scrierii surprinde trăiri și
sentimente de cetățean preocupat și exigent cu viața
socială.
Poezia sa vibrează corzile sensibilității și are
darul de a ne regăsi în bogăția și variația sa tematică.
Sentimentele de dragoste față de membrii
familiei și sensibilitatea, cărora le datorează o mare
parte din creație, constituie muza unei calde
inspirații poetice.
Sub raportul creației propriu-zise, Vasile
Predescu (Pevas), stăpânește rigorile genului și este
abil pentru noi, surprize poetice, într-o „vreme
vitregă” cu poezia datorată inventicii umane massmedia, „informației la pachet” care unele nu sunt
pe gustul sufletului uman.
În această lume totul poate fi perfectibil și
pentru poetul nostru, Predescu Vasile, având
valențe, privind glăsuirea unor sentimente trăiri ce
se vor revărsa în fluviul mare al creației din toată
inima.
Felicitări pentru creație, să persevereze, să ofere
noi motive ale încântării poetice!
Gheorghe Marinică
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Cuvânt către cititori,
Stimate cititor, sunt descendent dintr-o familie
cu zece frați unde am cunoscut bucuria naturală a
copilăriei.
De la vârstă fragedă, am gustat din necazuri,
bucurii, înfruntându-le acceptabil.
Vremuit de diverse experiențe de viață, mi-am
dorit să ofer din suflet și să leg cuvinte așezate cu
tipic, ele să-ți sensibilizeze sufletul astfel poate te vei
regăsi în tematica abordată.
Am încercat să exprim prin cuvintele mele: fapte
plăcute, altele mai puțin plăcute, îndemnuri,
încurajări, în special pentru tinerii în jurul cărora
am stat o parte din viață.
Mesajul meu din acest volum de poezii, are un
suspans. El dorește printr-o provocare să te trimită
să descoperi enigma – ce înseamnă omul si timpul
raportat la viață?
Autorul

9

Printre oameni

Capitolul I

ALE TINEREŢII VALURI
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SĂ VEZI MAREA
Ca un albastru ce luceşte
În soarele dogoritor,
Pe orice om îl ispiteşte
Acest talaz ca un motor.
Se sparg de mal cu spume albe
Şi se ridică-n zări mugind,
Se-ndoaie marea cea bătrână,
Cu valurile spumegând.
Să nu te temi nicicum de ea!
Căci te-nvaţă să fii tare,
Dar s-o respecţi, n-o-nfuria,
Că poate să te şi omoare!
Ea are taine de temut,
Pe om mereu îl ispiteşte,
Îl ştie că-i un încrezut
Şi-n piept, cu valul îl izbeşte.
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TRUP GINGAŞ
Cu trudă şi cu ce amar,
Cu greu părinții te-au crescut
Şi spun: „le-ai fost un mare dar,
La bătrânețe să le fii scut!”
Te plimbi îmbrăcată sumar,
Îţi flutură podoaba-n vânt
De nimeni, tu nu ai habar,
Şi ai cel mai frumos veşmânt.
Adesea te-am văzut venind
Pe praful încălzit de soare,
Ca un focar de vrăji călcând,
Mândră pozai tu la plimbare.
Chiar dacă „mini”, te-a avantajat,
Nu-ţi face iluzii prea mari.
Natura, dornică ți-a dat
Să ştii, că cei dotaţi nativ, vor fi mai tari,
Nu fiziceşte, cum îi vezi pe drum,
Ci cei cu-n cap organizat şi bun.
Aşa cum apa unduiește-agale
Şi frumuseţea ta e trecătoare.
Rămâi cu ce ai studiat,
Nu, cu ce natura, te-a-nzestrat!
14
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NOROCUL
Într-o zi, de dimineaţă,
Zi frumoasă, cu mult soare,
Ne propune, unchiul meu,
Să facem privatizare.
Eu, din fire, mai isteț,
Căzui iute la-nvoială,
Văzui treaba care e,
Şi-mi făcui o socoteală.
Luai pe văruʼ şi mulţi saci
Parcă-i întreprindere,
Şi-ncepurăm să muncim,
Cu multă aprindere.
Gemeau sacii în spinare,
Paiele foiau mereu,
Că ştiau ele-nvoiala:
Cum ajung, primesc un leu.
În ziua caniculară,
Ce-ncerca să ne răzbească,
Noi ştiam că ne luăm banii,
Dacă sacii o să crească!

15

Vasile Predescu

Cu paşi mari ca de felină,
Veneam cu sacii-n spinare,
Zburdam mândri prin grădină
Numai într-o răsuflare.
Au mai fost şi clipe triste:
Al meu văr, cum e din fire,
Nu a vrut să mai muncească
M-a lăsat numai pe mine.
Tot zicea nemulţumit,
Supărat, că-i o povară,
Eu ziceam „că-i zodiacuʼ ”!
El ţinea mereu pe-a lui,
C-a muncit de l-a luat dracuʼ!
După atâta opinteală,
Cum ne-a fost nouă sorocul,
Am ieşit la socoteală,
Astăzi ne-a surâs norocul.
Bucuroşi şi fericiţi,
Cu plăcere ne-am luat banii,
Şi-am plecat să ne jucăm
Foarte, foarte mulţumiţi.
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