
5 din 7 
                      Muzică, text:  Marius Toma 

5 din 7 zile pe săptămână 
Merg la şcoală cu copilul de mână  
Cafeaua-i înghiţită, dejunul terminat 
Am sărit în haine şi m-am înşiretat 
Abia trecem podul c-am şi observat 
Un gând străin, abia format 
Îmi dă târcoale în creierul mic: 
Deschide bine ochii, priveşte un pic 
Piciorul dezvelit şi mersul legănat 
La tinere fete cu pasul dezmierdat 
Scăpate de cenzura părinţilor uimiţi 
C-au rămas pe din-afară, că nu sunt şcoliţi 
Nu ştiu ce se poartă în ziua de azi 
De scapi de gura lor, ai scăpat de necaz 
 
Vocea cristalină   pieptul decoltat 
Pielea foarte fina   mersul legănat 
Nu găseşti slănină   pe-un picior format 
Uită-te-n retină   te-ai înfierbântat! 
 
Şi uite-aşa, mergând pe stradă 
De n-ai cenzură bună şi gândul educat 
Fără să-ţi dai seama, te trezeşti invadat  
De lucruri de nimic, te simţi înşelat  
De trupul tău de carne, te simţi trădat  
De instincte primare te-ai inflamat 
Fără să vrei, te simţi înconjurat 
De gânduri murdare, nedemne pentru un bărbat. 
 
Semaforul e roşu, iar tu eşti pe şosea  
Pieton visător la o viaţă mai bună… 
Te strânge tare copilul de mână 
Amintindu-ţi că trebuie să te grăbeşti 
De vrei bordura la timp s-o păşeşti 
Şi viaţa din tine să n-o risipeşti 
Înainte ca prima roată să te lovească 
Să te facă una cu glia strămoşească. 
 
Unde e problema, omule de lut? 
Ai stat în pat cu un ceas mai mult 
Şi-ai înghiţit cafeaua într-un timp prea scurt. 
Unde e problema, omule de lut? 
 
 
 
Nu ai pentru suflet timpul necesar 



Preţuieşte viaţa ce-ai primit în dar 
Să nu te pierzi prin lume, ca într-un grânar 
Bobul de neghină ce se crede grâu 
Sperând că nu îl vede Ochiul de la vamă 
Fii atent la mine! Bagă de seamă! 
Tot ce ai în minte va fi analizat! 
Trăieşte dar frumos, în gând: imaculat,  
În faptă: fără vină; în vorbe: cumpătat 
În dragoste: dăruieşte necondiţionat! 
Iar Ochiul ce te vede îţi va zâmbi 
Şi-ţi va fi prieten şi-n ultima zi. 
 

 

 

 

 

 


