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Poezii dintr-un album de familie
Până la apariţia internetului, exista, în casele noastre, mai mult 

sau mai puţin înstărite, o frumoasă tradiţie de a ţine albume... Şi în 
aceste „cărţi de familie”, alături de poze, posibile schiţe grafice, di-
verse însemnări, erau transpuse texte de cântece şi versuri, în mare 
parte, de creaţie proprie. Nu era o invenţie a secolului XX, dominat 
de ideologie şi cenzură, era o continuare firească a unei tradiţii mai 
vechi care la noi începe, probabil, cu marii cronicari, cu acei călugări 
cărturari care în chiliile lor singuratice nu scăpau ocazia de a lăsa nişte 
notiţe personale.

Moda aceasta a căpătat amploare la finele sec. XVIII – începutul 
sec. XIX, când posibilităţi de editare erau puţine, dar setea şi dragostea 
pentru arta cuvântului scris frumos, bine potrivit, scris cu trăire, cu 
umor, cu aluzie a căpătat o mare răspândire.

Avem diverse exemple, în care nume notorii ale literaturii şi ar-
tei româneşti, dar şi universale, au excelat în exerciţii de dedicaţii în 
album şi multe din acele „scânteieri” au ajuns să figureze în opere 
complete.

Poetul Valeriu Raţă, aflat la a doua carte de versuri, vine cu ideea 
de a reabilita acest gen de poezie nepretenţioasă. Volumul Frământul 
sufletului meu se înscrie perfect în această arie.

Universul autobiografic interior este reflectat definitoriu în cre-
aţiile din paginile ce urmează care, în fond, au menirea de a aduce o 
lectură deosebită în rândul membrilor unui neam, într-o serie nume-
roasă de rude şi de aceea cartea se deschide cu un fel de „anticameră” 
a neamului, cu o galerie interesantă de portrete ale unor personalităţi 
distincte de pe ambele maluri ale Prutului, care au menirea de a fi nişte 
modele demne de admiraţia noastră ori chiar demne de urmat. Arta 
poetică e tradiţională, dar aceasta nu constituie un impediment pentru 
a crea versuri chiar şi în cheia acrostihului (Fascinaţie, Ne îndreaptă 
mersul înainte, Dragostea învinge totul, Te iubesc la nesfârşit, Con-
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statare). Prezintă un interes anumit şi poeziile de formă fixă: sonetele 
O, vino-n vis, Să dea Domnul ca să fie-aşa!, Dacă n-ai fi tu, de cine 
m-ar îndrăgosti?, Dragostea-i o mare artă, De unde vii tu, zână, ron-
delurile Sensibilitate, Strălucire, Eşti regina bună ce tronează, Tu – o 
zână prea frumoasă, Doar Domnica şi gazelul Sub ramuri de vişin.

Noi toţi venim din copilărie şi este firesc ca ea să ne urmeze pe 
lungul şi întortocheatul drum al vieţii. Iar copilăria începe din pragul 
casei părinteşti, şi odată păşind peste el, descoperim farmecul şi ispite-
le acestei lumi în care menirea se învârte de mii şi mii de ani.

Cu o tenacitate aproape cronicărească poetul ne descrie „Uni-
versul casei părinteşti”, implicând amintiri, detalii şi o doză mare de 
sentiment nostalgic. O umbră ce parcă a căzut din poezia lui Octavian 
Goga pluteşte peste versurile acestui ciclu.

Versurile din acest compartiment au o anumită consonanţă cu cele 
din următorul – Focul care-mi frige inima –, din care am selectat un 
accent poetic deosebit (poezia Pomul dragostei):

„Ion
şi Ioana:

el – tulpina,
ea – coroana,

fructele – copiii,
fiicele şi fiii,

mulţi
şi

dulci.”
Într-un album de familie există suficient loc pentru notiţele senti-

mentale inspirate din natură, din ciclul anotimpurilor, din schimbările 
de stări ale vremii. Pastelurile din ciclul În sânul naturii au fost com-
binate cu versuri pentru copii. Copiii îşi au locul lor în orice album 
de familie. Ei sunt cei care completează generaţiile şi, anume lor, le 
aparţine moştenirea albumului, moştenirea viitorului şi moştenirea 
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amintirilor, chiar şi a celor mai sentimentale. La fel cum, proiectat din 
amintire, un cadru schiţat în pastelul Crochiu de iarnă peste ani va 
arăta, la sigur, altfel:

„Iarna întinde covoare – 
Cade întruna ninsoare.

Ninge, se-ntunecă-n zare – 
Iarna-i stăpână sub soare.

Fulgii îs mari – cât o floare – 
Dalbe sunt lanuri, ponoare.

Jur-împrejur – o cântare.
Totul e alb la culoare.

Nu e nimic de mirare –
Cade întruna ninsoare.”

Orice univers, chiar și cel interior, are un Caleidoscop care include 
nuanţe poetice ce nu puteau fi incluse în alte compartimente. 

Dar acele câteva poezii completează geografia unui univers interi-
or, într-o carte care nu are ambiţii de a revoluţiona poezia, ci doar de a 
purifica sentimentele... 

Iurie COLESNIC
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Floarea naţiunii noastre 
(portrete, dedicaţii)
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Sfinţii Martiri Brîncoveni
Un domnitor în Ţara Românească, 
Avid de artă şi literatură, 
O face ca puterea ei să crească 
Prin stil eclectic în arhitectură, 
  Prin carte şi cultură.

Avea o educaţie aleasă, 
Urcînd prin salturi în ierarhie, 
Aduce pacea bună-n orice casă, 
Se străduie mai lungă ea să fie – 
  Măcar şi o vecie.

Exemplu de curaj şi dăruire, 
Nespus de mult adoră libertatea, 
Și nu a fost răzbunător din fire, 
Ci îşi păstrează verticalitatea 
  Doar plin de făurire.

La turci plătind bacşişuri generoase, 
Nu a scăpat cu fiii de pedeapsă – 
Căci începeau osmanii a-l descoase, 
Şi îi făceau torturi... Preferă ca să... 
  Se mîntuie tusşase.

Cînd au căzut cu toţii grămăjoară, 
Au susţinut (de neclintit!) credinţa, 
Ca sfinţi în amintirea populară, 
Ne seamănă în piepturi năzuinţa – 
  Acea de-odinioară.  
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Lui Paul Goma
La o posibilă întoarcere  
acasă, în Basarabia

De invidiat îi este palmaresul, 
În multe îl vedem că-i exemplar:  
Azi, necontenit suscită interesul 
Vigurosul patos – viu, contestatar.

Scriitorul, disidentul inflexibil 
Reprezintă „paradisul” carceral, 
Ca să fie pretutindeni perceptibil, 
Chiar şi-n spaţiul vădit extracentral.

Fără vreo discriminare, părtinire, 
Personaj de mult în două lumi aflat, 
Tot buzdugăneşte-n cei din adumbrire 
Publicînd satire, probe regulat.

N-a ales defel cărări bătătorite, 
Flamură i-a fost devotamentul Ţării 
Ce-a uitat conflictul vechi de a-l trimite 
La gunoişte – în scopul prosperării.

Stăpînind frumoasa limbă literară, 
Dominat de spiritul profund uman, 
Dînsul n-a ajuns de rîs şi de ocară, 
Cum i-au prorocit mai-marii la „divan”.

Scrierea temeinică, polivalentă, 
Stilul perspicace, sobru şi fluent 
Ne atrag prin gama lor efervescentă 
De trăiri culese de pe continent.
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Iată că ne-a dat de înţeles că vine, 
Că se-ntoarce-n patrie, ba şi mai mult: 
Începuturile bune va susţine, 
Izgonind din cale ce-i perfid, ocult.

În societatea noastră cam bolnavă 
Va veni să fie ca terapeut – 
Va începe dezrobirea de iznoavă: 
Unul el va face cît un institut...

Va veni (în sensul bun!) să ne trezească, 
Pe oportunişti să-i sufle mai colea, 
Căci doar ei cu picătura chinezească 
Vor să ne alieneze... Nu-i aşa?

Suflet blînd şi intelectual de marcă, 
Emoţionante, grele, amintiri... 
Ursitoarele tăria îi încearcă – 
Vrem ca să-l ferească de dezamăgiri...

Nu pretinde premii, titluri şi distincţii, 
Permanent în slujba-ntregului popor, 
Ani de zile mi se roagă de toţi sfinţii 
Ca să aibă casă, poate şi pridvor...

Satul Mana nu e dat nicicînd uitării, 
Nici Orhei, cu-atît mai mult nici Chişinău, 
Basarabia e-n faza aşteptării – 
El, aici născut, va fi în largul său.
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Maniera-i de a fi –  
deplin fraternă

Lui Theodor Codreanu

Ani, aflat sub rînduiala comunistă, 
A lucrat asiduu în învăţămînt, 
Debutînd cu un articol în revistă, 
Datu-ne-a exemplu de discernământ.

Problematica spinoasă abordează, 
Despre Eminescu neînduplecat, 
Toate datele din lume cumulează, 
Căci poetul dublu fu sacrificat.

Huşiul se preschimbă în Academie, 
Vin aici profesorii să stea la sfat 
Cu un critic de o grea categorie. 
Altfel cum să fie caracterizat?

Doar cuvîntului slujind, a scris romane, 
Cu aceeaşi excelenţă-i în eseu, 
Mai retează zilnic pofte grandomane 
Celor de la Bucureşti şi Chişinău.

Se alege cu păreri, dar diferite, 
Dragă-i Basarabia de peste Prut, 
Întîlnirile de-aici sînt favorite, 
Venerat e adevărul absolut.

„Basarabia sau drama sfîşierii”, 
Astfel se intitulează cartea lui, 
Argument – apreciabile criterii 
Despre cea ce stă în calea răului.



   12   

Valeriu Rață

Visul e unirea fraţilor de sînge, 
Tuturor le şi trimite gîndul bun, 
Şi, desigur, dezbinările respinge, 
Dară nu se-mbracă-n pene de păun.

Cărturar vestit, de-o rară simplitate, 
Ia-n răspăr pe docţi şi falşii arhitecţi, 
Doar valorile sînt mult accentuate, 
Pizma şi-o îndreaptă către incorecţi.

Deci, realitatea crudă dezgoleşte,  
Ne propune ipoteze care plac. 
Totodată, cînd o prinde mîţa peşte 
Se va vinde pentru un slăbuţ pitac.

Maniera-i de a fi – deplin fraternă, 
Iar transmodernismul – scos în relief, 
N-are rost improvizata balivernă, 
Reformîndu-ne intrăm în noul ev...
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Ne-a întors veşmîntul cel latin
Lui Valentin Mândâcanu

Cărturar şi patriot energic, 
Deveni un nobil profesor, 
Adevărul lui era puternic, 
Umilea temutul agresor.

C-un bagaj bogat de cunoştinţe 
S-a făcut lingvist laborios, 
A înaintat atunci cerinţe 
Bilingvismului „armonios”.

În „Cuvîntul potrivit la locul 
Potrivit”, în cărţi de căpătîi, 
A respins tenace echivocul, 
Dar şi străinismul, mai întîi.

Ne-a-ndreptat pe căi de cultivare, 
„Surse de lumină”-i aparţin, 
Iat’ un merit, care-i cel mai mare:  
Ne-a întors veşmîntul cel latin.

„Apostol fără nimb”
Lui Ion Iachim

A-ndrăgit filologia, 
Devenind la un moment 
Profesorul eminent; 
L-a atras apoi „Făclia”, 
Chiar întregul univers 
Pedagogic, prin demers.
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Îl cunosc mai multe sate 
Un „apostol fără nimb”, 
Nu vorbeşte-n lume strîmb, 
Ci în cărţi nenumărate 
Scrie adevărul pur,  
Pentru tînăr şi matur.

I-am luat drept călăuze: 
Pe eroul Mareşal, 
Cum a fost întru real, 
„Cu jăratecul pe buze”, 
Şi un nou „Decameron” – 
Toate ca un etalon.

„Compoziţii literare”, 
Despre piţigoiul Zbanţ, 
Altele se ţin în lanţ... 
Temele, fiindu-i rare, 
Bune de iluminat, 
Sufletele ne-au tentat.

Nu se vinde nici satanei, 
Nici neghiobilor de sus, 
Mult mai are el de spus 
Şi de întreprins campanii, 
Iar sertarul este plin 
Şi cu „miere”, şi „venin”.
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De toate, zice că e responsabil
Lui Andrei Strâmbeanu

E scriitor modern şi om politic 
Cu semnificative teme-n top, 
Vestit prin caracteru-i catalitic 
Şi-o inimă fierbinte – un uncrop. 

Tendinţa-i de-a pătrunde în esenţă... 
Afectuos la ţară şi-n oraş, 
Debarasat de orişice carenţă, 
Exemplu dă de patriot fruntaş.

Fiindcă face parte din elită, 
Luînd cuvîntul la manifestări, 
Vedem că niciodată nu evită 
Să ne vorbească de delapidări.

Acum „Consumatorul de onoruri” 
Şi „Minodora”, „Pasăre în zbor”, 
Şi „Primăvara”, „Soare”, „Oltea” sporuri 
Aduc la un bilanţ cuprinzător.

Un perspicace om, ades caustic, 
Indică raptul strigător la cer, 
Găseşte şi medicamentul drastic, 
Dar iată că bugetu-i... auster.

De toate, zice că e responsabil, 
De-aceea unii ţipă cu dispreţ, 
Iar pentru mulţi e domnul agreabil,   
În zi de azi – un mare îndrăzneţ...
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Ioan Paulencu
Un solist al Operei Naţionale, 
Fiu al Bucovinei celei de la nord, 
S-a lansat în arii-giuvaiericale... 
Basul captivează... Niciun dezacord...

Cu o tehnică vocală performantă 
Ne apropie, prin cînt, şi de folclor... 
Ca românul verde, n-a căzut pe pantă, 
Felul lui de-a fi chiar e molipsitor...

Sugerează să iubim mai mult cultura, 
În pofida zarvei antiromâneşti... 
Îi apreciem deschis dezinvoltura 
Şi, normal, priceperile-i dăscăleşti.

„Ştii tu mîndro”, „Satul meu din depărtare” 
Sînt doar două perle dintr-un colorit, 
În adaos „Hai să-ntindem hora mare”, 
„Ce mi-a fost mai drag pe lume” am ochit.
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Fluierul, tilinca, frunza, ocarina, 
Drîmba, muzicuţa şi cimpoiul lui – 
Iată instrumente de spălat rutina, 
Dar aşa cum vrea şi crede dumnealui.

Totul consacrat e artei populare, 
Doina şi balada loc de cinste au, 
După aşteptata reabilitare, 
Azi vedem că lucrurile merg pe şleau.

Nunta din străbuni frumoasă tot o vede, 
Filmul ei visează de a-l mai turna, 
Dar găseşte-n calea-i lungă un perete, 
Un obstacol... Crede: se va măcina...

Iar discipolii, colegii lui de breaslă, 
Demonstrînd un cult prin mostrele de gen, 
Nu-l ajung, căci e urcat pe creastă, 
Iar acolo... cert că n-a pierdut teren.

Respinge larma în culise
Lui Anatol Mârzencu

Remarcabile-n efervescenţă, 
Temele-i descarcă doar esenţă.

Melodiile sînt căutate 
Pentru doza de sinceritate.

Casa părintească îl priveşte, 
Iar în inimă o floare-i creşte.

Îl primim cu braţele deschise, 
Că respinge larma în culise.
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Avem un sprijin combativ
Lui Teodor Buzu

Ţine minte baştina orfană – 
Aripi i-au crescut la Drăsliceni, 
Toată hrana lui spirituală 
De aici se trage, din săteni.

Şi în Tábor simte că-i acasă: 
Cu soţia şi doi fii ai lui, 
Face viaţa noastră mai frumoasă 
Netăind cărarea nimănui.

Practică monumentala artă... 
Ilustraţii, grafică, picturi – 
Plin atelierul... Să se piardă? 
Nu, urgent se vor lua măsuri...

Tabere de vară, expoziţii 
Îl prezintă neobişnuit, 
N-are lipsă nici de intuiţii – 
Premii va culege-n mod vădit.
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În tablouri calde, pastelate 
Îl vedem întors la rădăcini, 
Ne mai dă şi verticalitate 
Ca să ne simţim în toate plini.

Poartă paşii pe la ambasade, 
E artistul cel mai productiv, 
Starea de incertitudini scade – 
Noi avem un sprijin combativ.

Un profesor abil şi exigent
Lui Ion Melniciuc

Stăpîn pe o frumoasă limbă literară, 
Un caracter stabil cu dragoste de Neam, 
Elanul nostru ani în şir dinamizară – 
În frunte-un autentic luptător vedeam.

Întîi de toate – o vorbire ordonată, 
Corectă şi fluentă... Dar la toţi din jur! 
Elevi, studenţi, greşind în faţa lui o dată, 
Se străduie limbajul să le fie pur.

Elaborează manuale inedite, 
Iar pentru românism avea de suferit, 
Că prin dovezi convingătoare, explicite 
Pe consîngeni i-a susţinut neobosit.

Se ancorează darnic în realitate, 
Să ştiţi: ca profesor abil şi exigent, 
Din drumul lui spinos nicicînd nu se abate,  
Formînd un rezistent, viabil contingent. 
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Nu-n zadar de-o Ţară e cinstit
Lui Alecu Reniţă

Într-o vreme, straturi de uitare 
S-au lăsat pe plaiul românesc, 
El a fost răzbunătorul care 
A purces în stilul strămoşesc.

Cînd era regimul în picioare, 
Stăpînirii hîde s-a opus – 
A făcut trei ani de închisoare, 
Dar la lume asta nu a spus.

Ajungînd în cea deputăţie, 
Ce ca om politic l-a marcat, 
Fără urmă de zavistnicie 
În sudoarea frunţii a lucrat.

Astăzi îl vedem că prelungeşte 
Datoria lui de patriot – 
În ecologie investeşte, 
Susţinînd programele-pilot.

Şef la publicaţia „Natura”, 
Pe deasupra maistru-fotograf, 
El respinge contrafăcătura 
Şi deschide noul paragraf.

Spornic, tipăreşte cărţi, albume 
Despre frumuseţile din jur, 
Şi mai roagă să-l urmăm anume 
Savurînd pe-acestea în sejur.

Radioul, televiziunea 
Ni-l prezintă în tumult pe viu, 
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Îi vedem arzîndă pasiunea 
Pentru cîte lucruri nu mai ştiu.

Demnitatea lui naţională – 
Mai presus de orişice valori, 
De aceea n-are pricopseală, 
E şi îndărătnic uneori.

Cel mai mare merit – curăţarea  
Sufletelor de impurităţi, 
Mai întîi de toate vrea schimbarea, 
Să găsim – în verb! – afinităţi.

Caracterul său şi-l demonstrează 
Să-i devină visul împlinit, 
Orice vicleşug repudiază – 
Nu-n zadar de-o Ţară e cinstit.

Ai şapte simţuri...
Lui Nicolae Rusu

 Mereu în stare creativă, 
Revigorînd simţirea românească, 
 Pe calea argumentativă 
Păşeşti: refuzi de-a merge în derivă 
 Ca oamenii să se crucească.

 „Havuzul”, „Treacă alţii puntea”, 
„Naufragiul” şi „Totul se repetă” – 
 Cu ele te-ai plasat în fruntea 
Cohortelor de luptători, încaltea 
 Acelor care se alertă. 
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 „Oraţie de ursitoare”, 
„Ieşirea din clişeu” şi „Fraţi de stele” 
 Îţi sînt întruna-n căutare, 
Deoarece vedem în fiecare 
 C-ai pus şi rost, şi toate cele.

 Ridicolul ne joacă festa, 
Ai şapte simţuri, noi avînd doar şase... 
 Mizezi pe ultimul, c-acesta, 
Cînd alţii stau să-şi facă doar siesta, 
 Te duce-n zări mai luminoase... 

Sensibilitate
Stelianei Grama

 
Publicistică, literatură, 
Teatru, muzică şi alte arte – 
Din pruncie s-a ţinut de carte 
Ajungînd la cea dezinvoltură.

O plăpîndă, suferindă-n parte, 
General-umanul concepură:  
Publicistică, literatură, 
Dansul, cinema şi alte arte.

Erudită, de copil matură, 
Zîmbetul o situa aparte, 
Prezenta ades o garnitură 
La reala-i sensibilitate –

Publicistică, literatură, 
Arte plastice şi multe alte...
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Un caracter ambiţios
Marianei Harjevschi

Cum la liceu şi facultate 
Ce a visat s-a împlinit, 
Un stagiu în străinătate 
Deprinderile i-a sporit.

În orele de frămîntare 
Un gînd trimite la părinţi, 
A ascultat de fiecare 
Luîndu-şi inima în dinţi.

Profesia-i cea potrivită... 
Ţinînd contactul permanent 
Cu cetăţenii, ea invită 
Spre lecturare la moment.

Idei, concepţii promovează: 
Văzut-aţi şi un „Trolleybook”... 
Pe noutate se axează, 
Respinge claca-balamuc.

Şi vede totul ca în palmă, 
Valori cultivă româneşti, 
Compatrioţii îşi îndeamnă 
Să se găsească-n bune veşti.

Serviciul – a doua casă... 
Şi o găteşte-n stil modern: 
Să fie cît mai arătoasă 
În ţară şi pe plan extern.
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E doamnă sinceră, onestă – 
Uneşte oamenii perfect, 
În colectiv se manifestă 
De suflete ca arhitect.

Cu îndrăzneală-n carieră 
Domeniul a asaltat, 
Şi-i indulgentă, şi severă, 
Dar asta-i de aplaudat.

Prudent în cazuri dificile 
Un caracter ambiţios, 
Prin fapte multe şi utile, 
Se tot ridică maiestos.

Avem un schimb de generaţii, 
Trecut, prezent şi viitor... 
Deci, salutăm că vin şi alţii 
Să facă traiul mai uşor...
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Ca să poată bine bate
Lui Alexandru-Horaţiu Frişcu 
la aniversare

Înfrăţind contemporanii 
Cei de-un sînge cu al tău, 
Nu te-au năpădit nici banii, 
Nici nu ai strigat: „Văleu!...”

Ne trezeşti din amorţeală 
Cu un vers neprefăcut, 
Că-i născut în oboseală, 
Surprizîndu-ne plăcut.

Te anini de minciunele 
Ori de rele-apucături  
Şi te-alegi cu vorbe grele: 
Cu insulte,-njurături. 

Muşteriul tău, se pare, 
A se teme ca de foc 
Nu-ncetează... Iritare 
În culcuş de năpîrstoc...

Nu vîndutu-te-ai Satanei, 
Apărînd al nostru grai, 
Ci lui Gheorghe şi Ioanei 
Spusei adevărul-crai...

Cuvîntarea-ţi neformală 
Ne aduce limpeziri – 
Multe se aglomerară: 
Tu condamni, dar şi aspiri.

Cartea şi biblioteca 
Te-au plasat pe cer stelin, 
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Pentru tine sînt o Mecca, 
Doar cu ele eşti deplin.

În profesie o viaţă 
Eşti un simplu slujitor, 
Dar un sfat sau o povaţă 
De la tine vin în zbor.

Să trăieşti mulţi ani anume, 
Punînd răii la respect, 
Nebunia să-şi asume 
Toată-n orişice aspect.

Îţi dorim doar sănătate 
Tot atîta cîtă vrei, 
Ca să poţi mai bine bate 
În neghiobi şi în mişei.

Îşi toarce firul cel frumos
Pentru Parascovia Onciu

La „Transilvania” munceşte... 
Venită de la Chiperceni, 
Cultura urbei străjuieşte 
Să devenim, deci, europeni, 
S-avem o dragoste de carte 
Ce ne-ar marca în mod vădit, 
Ne-ar scoate dintr-un cerc falit 
Să nu plătim la oale sparte.

Incontestabil că lectura 
O pune doar pe primul plan – 
Prin ea se face legătura 
Cu orice vrednic cetăţean, 
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Prin ea copiii urcă trepte 
Şi ni se par că-s mai frumoşi: 
Cinstesc tradiţii şi strămoşi, 
Urmează sfaturi înţelepte.

Experienţa sa bogată 
O-mparte fără vreun avans 
La toţi colegii deodată – 
Cu cine nu s-a prins în dans? 
Prin acţiuni de informare 
Trezeşte neamul românesc: 
De elementul nefiresc 
Purificîndu-l ca atare...

În Templul Cărţii, la Ciocana, 
La orice oră,-n orice zi, 
Româna-i floarea şi icoana, 
Şi sărbătoarea de aci, 
Căci are-o bună slujitoare 
Ce-n mediu cald, prietenos 
Îşi toarce firul cel frumos 
Al unei vieţi înălţătoare.

Strălucire
Pentru Liuba-Drăgostiţa Bujor, 
interpretă şi autoare de cîntece patriotice

Ea emană-n jurul său lumină, 
Chiar de soarta-i dură şi nedreaptă, 
Pe poporul paşnic îl deşteaptă 
Descreţindu-i fruntea lui senină.
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Urcă grabnic treaptă după treaptă, 
Cîntecul şi versul o domină, 
Ea emană-n jurul său lumină, 
Chiar de soarta-i dură şi nedreaptă.

Dumnezeu cărarea-i determină, 
Poate-i spune uneori în şoaptă: 
„Fii în viaţă cum e o albină, 
Iar în suflet împăcarea poartă...”

Ea emană-n jurul său lumină, 
Chiar de soarta-i dură şi nedreaptă...

Inocenţă neîmprumutată
Tamarei Gorincioi – 
pentru susţinerea ireproşabilă 
a românismului în Basarabia

Ancorată-n actualitate, 
Se bazează,-n fine, pe condei, 
Scrie, inspirată, despre toate – 
Vorbe bune la adresa ei.

Practică intens un „mers pe sîrmă”, 
Ne arată calea înspre Vest, 
Dar, văzînd că planul se dărîmă, 
Îl susţine totuşi printr-un gest.

Inocenţă neîmprumutată – 
O vedem cum merge la popor, 
Nu amînă pentru altă dată 
Ca să-i facă traiul mai uşor.
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Ne îndreaptă mersul înainte
Lui Victor Prohin

Viziuni sentimentale are, 
I se vede totul ca în palmă, 
Calităţi alese, creatoare – 
Toate fac fiinţă-i blîndă, calmă. 
Optimist din fire peste ani, 
Rîde să ne facă mai umani.

Popularitatea şi-o zideşte, 
Răspunzînd de fiecare om, 
O realitate biciuieşte 
Harul lui de simplu gentilom. 
Iremediabil, prin cuvinte, 
Ne îndreaptă mersul înainte.

Gheorghe Ghimpu
O administraţie obtuză 
L-a făcut să fie el şomer, 
Îşi luă atunci drept călăuză 
Adevărul strigător la cer.

Nu avea de gînd nicicum să tacă – 
Şi în luptă-i implicat direct, 
Lumea-n jurul lui se întroloacă, 
Lucrurile iau un alt aspect.

Şase ani – privat de libertate, 
Dar apoi, ajuns parlamentar, 
Izbăveşte, fără doar şi poate, 
Inimile noastre de amar.
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De programul său nu se dezice: 
Ca să-şi vadă Neamul reunit, 
În momentul ce i-a fost propice 
Tricolorul drag a însoţit.

Asumîndu-şi riscul, consecinţa, 
Face totul pentru românism, 
Să răsară-n brazde noi sămînţa 
Unui trai ca într-un aforism.

N-a avut noroc să mai trăiască – 
L-a răpus un straşnic accident... 
Dar continuă să ne uimească 
Mult: a scris o carte-testament...

Alexandru Moşanu
Cel mai crunt regim din lume cade, 
Însă tot mai stă cu frica-n spate.

Iată-n Parlament e preşedinte, 
Cînd războiul groaznic se aprinde.

Acte memorabile semnează, 
Ţine conştiinţa noastră trează.

Dar regimul vechi îl adumbreşte, 
Procedînd, în fine, neghiobeşte.

Cu „Destinul românesc” aduce 
Raza-i de speranţă la răscruce.

În Consiliul Unirii scrie 
Pagini de-adevăr – din datorie. 
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Academicianul  
Ion Borşevici

Personalitate de vază  
a mişcării de eliberare  
şi renaştere naţională  
din Basarabia

Un pedagog, savant de seamă 
Ajunge-n funcţia de rector,  
Mulţimea-n piaţă îl aclamă, 
Îl socoteşte vajnic mentor.

Cu merite deosebite, 
A moderat în parlament, 
Şi lucruri n-a făcut grăbite, 
La conjunctură fu atent.

Vorbindu-ne despre o şansă, 
Ce însuşi Dumnezeu ne-a dat, 
A pus, desigur, în balanţă 
Ce-avem mai bun, consolidat.

Glorifică, cinsteşte dacii, 
Carpaţii, Dunărea la fel, 
Duşmanii bagă în toţi dracii, 
Unirea vede – falnic ţel.

La interese personale 
Nicicînd în taină n-a gîndit 
Şi-i mătură pe toţi din cale, 
De firi umane au silit.
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El stă la paza latiniei noastre
Lui Ion Iovcev,  
românului transnistrean 
cu voinţă neclintită 

Directorul „liceului-cetate” 
Se luptă c-un regim separatist, 
Româna-n şcoală are-ntîietate, 
Dar se ciocneşte de-adevărul trist. 

Activitatea practic e blocată, 
Părinţi, copii cîştigă bătălii, 
Deoarece un om dintr-o bucată 
Aprinde-n inimile lor făclii.

E deranjat prin asprele controale, 
Se declanşează-ntruna judecăţi, 
Visează situaţii mai normale, 
Cînd ţara-i sfîrtecată în bucăţi.

Ameninţările-s ca „Bună ziua”, 
Cu scopul de-a-i fura un ideal, 
Dar clipa să răspundă toţi veni-va, 
În faţa legii – Codului penal.

El stă la paza latiniei noastre, 
Acolo timpul vitreg mi l-a prins, 
Acolo se întîmplă lucruri proaste, 
Dar în izbînzi eroul e convins.

De-i vom purcede în întîmpinare, 
La sigur vom avea un bun succes, 
Tot greul bietul duce în spinare, 
Păcat că pînă azi nu-i înţeles...
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Cu inima-i arzîndă trece Prutul
Lui Gheorghe Pârlea, „Ambasadorul” 
Basarabiei din comuna Miroslăveşti, 
judeţul Iaşi

Un cărturar cum rar se întîlneşte – 
Iubit şi de adulţi, şi de copii! – 
Salută Basarabia frăţeşte, 
Scriindu-i doleanţe-n poezii.

În cronici culturale şi eseuri, 
Monografii superbe şi-un album, 
A-nveşnicit şi grele vremuri, 
Dar şi succese clare de acum.

Cu inima-i arzîndă trece Prutul, 
Păşeşte dîrz în marş unionist, 
Îl doare mult istoria, trecutul, 
Minciuna crasă, jaful stalinist. 

A zis: „Eu nu râvnesc la vreo coroană...” 
Şi-i la curent cu tot ce e la noi, 
Deci, nu e om ce caută pomană, 
Ci vrea ca să ne scoată din nevoi.
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Fascinaţie
Lui Valeriu Herţa

Valurile vremii îl răsfaţă, 
Au culorile un farmec viu, 
Lîngă roşu pune des negreaţă – 
E întocmai cum observă-n piaţă, 
Rareori cu albul se înscriu. 
Interese arhitecturale 
Un artist ca el în suflet are.

Hiperbolizează, dar, în parte, 
Extraordinar de simplu e... 
Reuneşte linii pe o carte, 
Ţărcălanele apoi desparte, 
Arta lui – o fascinaţie.

Consacrare
Mariei Graur, 
in memoriam

Simţămîntul nostru de mîndrie – 
Titlul doctor în filologie.

Conştiinţa datoriei împlinite 
O avea din surse diferite.

La chemarea zilei va răspunde 
Prin investigările-i profunde.

Sta pe prima linie de luptă – 
O vedea nicicând neîntreruptă.
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„La vatra jocului” – un sol
Lui Iurie Nistor, 
in memoriam

La radio în amicie: 
Redactor şi prezentator, 
Pe timpuri de slugărnicie – 
În postul de deşteptător.

Ne-a prezentat pe căi de unde 
Rapsozi vestiţi şi populari, 
Cîntarea lor şi azi pătrunde 
În casele de gospodari.

A fost mai mult de trei decenii 
„La vatra jocului” un sol, 
Descoperit-a sumedenii 
De perle scumpe în folclor.

Oameni sînt ca el,  
dar unul dintr-o mie

Lui Serghei Rîmari, 
profesor de educaţie fizică

Studii a făcut la universitate, 
Performanţele înscris-au calitate – 
Toate i-au şi dat acea integritate.

De la şah, la volei, dar şi alergare, 
Sărituri şi paralele inegale – 
Orice fel de sport avea în programare.  
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I-a plăcut să facă zilnică lectură, 
Drept model pe Eminescu îl avură, 
Respingînd neadevărul-pocitură.

Ani cîţiva a mai slujit la primărie, 
A făcut ca satul mai frumos să fie... 
Oameni sînt ca el, dar unul dintr-o mie.
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Universul casei părinteşti 
(despre mama, tata şi alţi apropiaţi)
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Familie
Mamă, 
tată... 
Totodată, 
bunici, 
sănătoşi şi voinici, 
fiice 
ferice, 
fii 
grijulii, 
şi, desigur, 
nepoţi... 
Aceştia toţi 
fac 
o familie. 
Casa lor – 
ca o bastilie, 
sufletele –  
flori de lilie...

Mama
Mama e cel mai uşor cuvînt de rostit 
Şi-i pe veci în suflet, paşnic, adăpostit.

Mama e icoană sfîntă de pus în colţ, 
Nu-i femeie din alai, căzută la sorţi.

Mama e lucrarea Domnului cel bun,  
Chipul ei, pe de o parte, doar îl transpun.

Mama e fiinţa dulce a orişicui – 
O comoară mai mare nici nu presupui.
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Celei care m-a născut...
Datorez averea toată 
Celei care m-a născut, 
Şi-ntr-o casă depărtată 
Luni la sînu-i m-a ţinut.

Mă lua cu-nvăţăminte 
Şi am fost ascultător, 
Nu obraznic, ci cuminte, 
De-mi spunea ea: „Puişor!” 

Cartea mi-o punea în mînă 
Ca să am în viaţă rost, 
Chiar şi-acum, cînd e bătrînă, 
Îmi propune adăpost.

Mi-amintesc o mînă caldă, 
Ce pe creştet mi-o punea... 
Iară cînd avea o altă 
Stare, mă îmbrăţişa...

M-a ferit de boli şi furii 
Că în lume-i tare dur – 
Ca în inima pădurii 
Stam cu nimeni împrejur.

Mi-a turnat mereu speranţă 
Tocmai cînd prea dificil 
Nimeream în circumstanţă 
Să-mi prescriu autoexil...

Ani la rînd mi-a dat putere 
Ca să scap de greutăţi, 
Stînd aşa-n apropiere, 
Achita şi nişte plăţi...



   40   

Valeriu Rață

Ajutorul meu nu-i vine – 
Vai, sînt veşnic ocupat... 
Ştiu că asta contravine 
Ritului armonizat...

Pentru mica-ncurajare, 
Pentru zbucium şi frămînt, 
Pentru sfat, nesupărare, 
Curajos consimţămînt,

Datorez averea toată 
Celei care m-a născut 
Şi se roagă, vezi, în şoaptă 
Pentru mine tot mai mult.

Asta este mama
E fiinţă sfîntă, 
Sufletu-mi se-avîntă, 
Cînd aud cum cîntă.

Lampa e aprinsă, 
Ea cu tîmpla ninsă 
Toarce, nepretinsă.

Pe cărări de ţară 
Umblă, dar şi ară 
Cîmpu-n primăvară.

Grija noastră duce, 
Şi îşi face cruce 
Boală să n-apuce.
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Plină-i de nobleţe, 
Dar şi de fineţe, 
Vorbe îndrăzneţe.

Foarte cumpătată, 
Casa-i măturată, 
Cu albastru dată.

Mai e şi frumoasă, 
Pare arătoasă, 
Cum a fost mireasă.

Stea strălucitoare, 
Mîndră ca o floare, 
Seamăn nu mai are.

Spun că-i fericită, 
Autoinstruită, 
Neobişnuiută.

Să luăm deci seama – 
Asta este mama,  
Soarta-n toată gama.

Mamei  mele  
Draga mea, luminătoare,  
      Eşti o floare,  
      Eşti un soare, 
Mă priveşti cu încîntare,  
      Eşti o floare,  
      Eşti un soare 
Şi mă vezi cu totul mare,  
      Eşti o floare,  
      Eşti un soare!
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Mamă bună, muncitoare,  
      Eşti o floare,  
      Eşti un soare,  
Şi oricînd fermecătoare,  
      Eşti o floare, 
      Eşti un soare. 
Cînd zîmbeşti ce bine-mi pare! 
      Eşti o floare, 
      Eşti un soare!

La vatră
Mai vin cîteodată la vatră, aici,  
Pe unde cîndva mă jucam cu vreun pici,  
Mai vin cîteodată în satul din vale, 
Căci casa bătrînă m-aşteaptă cu jale.

Pe pragul de piatră al casei, zîmbind,  
Mă-ntîmpină mama şi tata pe rînd.  
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Ce bine-i că ziua e caldă, frumoasă  
Şi faţa părinţilor mei luminoasă.

Cu tata vorbesc despre oameni din sat  
Şi mama îmi spune ceva întîmplat,  
Pe plită se fierbe o zeamă în oală,  
Iar luna pe cer rătăceşte ovală. 

La oră tîrzie cu greu se opresc  
Părinţii să-mi spună, o! cum să trăiesc.  
Sărmanii mai cred că-s acel de odată –  
Şi tînăr, şi crud – ruşinos ca o fată.

Adoarme şi mama, şi tata, şi eu…  
Şi pază ni-i chipul cu nimb – Dumnezeu. 
De somnul meu dulce se bucură casa  
În care crescusem zglobiu ca sfîrleaza.

Dar iată mă scol: vreau ceva să lucrez, 
Căci munca îmi este un cult şi un crez. 
Măicuţa se-ndură: „Da cît se mai poate?!  
Ajunge că noi alergăm ca pe roate...”

Cît soarele urcă pe cer cu paradă 
Eu mătur şi fac ce mai fac prin ogradă, 
Apuc un hîrleţ şi-n grădină mă-ndoi, 
Şi dau de mîncare la capre şi oi.

Cînd ziua se trece, un moş – Onofrei – 
Mă cheamă la poartă şi-mi spune de-ai mei... 
Îl ştiu de demult, cum s-ar zice, de-o viaţă 
Şi spusele lui totdeauna învaţă...

Pe urmă-l poftesc pe cumătrul vecin: 
„Hai intră să bem o cănuţă de vin...” 
Dar dă pe la noi şi mătuşa Ileana: 
„Mai vii, Valerică, la tata şi mama?...”
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Din satul acesta cu oameni oneşti  
Mă-ntorc la oraş cu o traistă de veşti –  
Voi scrie cu drag, se prea poate, o carte, 
Cu doruri de ţară ce-s pînă la moarte. 

Mai vin cîteodată la vatră să văd  
De cade-n cărare acelaşi omăt,  
Mai vin cîteodată în sat de armindeni 
Aceeaşi verdeaţă să văd pretutindeni.

De maică-mea
Lasă soarele să spună  
Cît la suflet e de bună,  
Cîtă are în privire  
Umilinţă şi iubire,  
Cîte doruri o frămîntă  
Cînd cu anii săi cuvîntă.

Nu-i din fire fudulie,  
E aşa cum sînt o mie: 
Tot copiii îşi aşteaptă  
Cu chişleag şi pîine coaptă  
Şi îngînă prin unghere  
Cîntec jalnic, de durere.

Vreau aşijderi ca-n baladă  
Un micuţ noroc să-i cadă – 
Hai, să zicem: vine-o veste,  
Ce pe loc o măguleşte. 
Dar... degeaba. Lîngă plită  
Stă străină şi mîhnită...

Eu cu dragoste curată  
Vin acasă cîteodată, 



   45   

Frămîntul sufletului meu

Vin să văd ce dînsa face  
Şi de barem doarme-n pace.  
Bucuros că-i sănătoasă  
Şi se porăie prin casă.

Fuga-n deal, fuguţa-n vale,  
Tîrîind prin colb sandale, 
Ca furnica biata cară  
Să n-ajungă de ocară. 
Timpul trece pe-ndelete –  
A-nălbit de-acu la plete...

– Peste două-trei minute  
Zici că pleci? – Şi cît mai iute!... 
(Căci mai am şi grijă altă – 
„Lucruri mari” lăsate baltă.)  
Să mă roage reuşeşte 
Ca să-i dau mai des de veste.

Ne despartem. Mă sărută, 
Rămînînd la poartă mută. 
Ca să-i fie-o alinare, 
Cum ajung, trimit scrisoare. 
Iar într-însa şi o rugă: 
Turte dulci aş vrea, cu nucă.

Nu mai doarme, gata! Vine  
Chiar a doua zi la mine –  
Uşurică la făptură  
Şi în mîini c-o legătură.  
O dezleagă... Cu de toate  
Mă hrăneşte cumsecade. 

De căldura din căsuţă  
Şi de maică-mea drăguţă
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De flăcău, plecat la carte,  
Şi-s aproape, şi-s departe. 
Greu fiindu-i, plînge, seacă... 
Toate astea nu mă-mpacă...

Şi de-aceea-i scriu de stele, 
Că o văd pe ea în ele, 
Şi de-aceea-i scriu de frunză,  
Că mereu ceva-i anunţă,  
Simplu-i scriu, pe înţelese, 
Ca de mine să nu-i pese.

Pot şi florile să spună  
Cît la suflet e de bună, 
Cîtă are în privire  
Umilinţă şi iubire, 
Cîte doruri o frămîntă  
Cînd cu anii săi cuvîntă…
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Mama are mîini de aur
Mama are mîini de aur, 
S-o privesc nu mă mai satur: 
  Face aluatul.

Mama are mîini plăpînde, 
Iat-o pe-un nepot cuprinde 
  Știe să colinde.

Mama are mîini uşoare, 
Pricepute la covoare 
  Cît mai e în stare.

Mama are mîini purtate 
Prin ogoare afînate  
  Şi prin lut, cît poate. 
  
Mama are mîini trudite, 
Deseori compătimite – 
  Sînt deosebite.

Mama are mîini celeste, 
Cum se spune în poveste, 
  Dar aşa şi este. 

Mama are mîini durute, 
Au ajuns la senectute 
  Arhicunoscute.
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Pentru tine, mamă
Înfloreşte mărul pentru tine, mamă, 
Codrul vechi doineşte şi la el te cheamă.

Un cuvînt de bine pentru tine, mamă, 
Îţi trimite fiul într-o telegramă.

Dar şi nora ţine pentru tine, mamă, 
Un cadou-surpriză, cred că-i o maramă. 
  
Cerul e albastru pentru tine, mamă, 
Casa te cuprinde, satul te aclamă.

Rog de sănătate pentru tine, mamă, 
Că va fi şi pizmă, tu să nu ai teamă.

Steaua luminează pentru tine, mamă, 
Treacă anii, treacă – nu-i lua în seamă.

Maternitate
Mamă scumpă, mamă bună, 
Eşti ca rîul ce-şi adună 
Apele de dimprejur, 
Invocînd un tur-retur.

Graţioasă şi robace,  
Ne-ai purtat pe toţi în braţe, 
Ca de-un înger păzitor, 
Mult de ele ne e dor. 

Ne lăsai dormind o habă, 
Reveneai cît mai degrabă, 
Nu am fost din cei poznaşi – 
Doar ne sărutai pe-obraji.
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Ne-ai iubit pe fiecare, 
N-avem pic de acuzare – 
Toată dragostea ne-ai dat, 
Eşti un suflet sfînt, curat.

Am avut de toate parte, 
Ne-ndrumai mereu spre carte, 
Bine de-ţi era sau rău, 
Ne-ai ferit de gînd ateu.

De bucatele gustoase 
Casa şi acum miroase, 
Vorba dulce, repezită 
Lăudată-i de elită.

Noi ţi-am pus şi flori pe masă, 
Între ele, prea frumoasă, 
Ca-n poveste sau în vis 
Reapari zîmbind deschis.

Te-a ajuns şi bătrîneţea, 
Neschimbată-i gentileţea 
Şi acelaşi rol îl ai – 
Doar căldură să ne dai.

Umezitu-ţi-s-au ochii, 
Pregătind de gală rochii... 
Cîte pot interveni!... 
Şi, mai ştii, vom dojeni...

Mamă scumpă, mamă dragă,  
Eşti ca frunza de pe creangă – 
Vîntul bate, te loveşte, 
Timpul greu te vestejeşte.
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Gratitudine
Mamei

Am crescut pe timpuri grele, 
Mă-ndulceai cu acadele, 
Am ajuns acum a-ţi spune 
Că îţi port afecţiune.

Mulţumesc de-nvăţătură, 
Bucăţica de la gură 
Dat-ai pentru a mă face  
Cumpănit, dar şi robace.

Mulţumesc de îndrumare, 
Chiar şi de dojana care 
A sădit în mine lege: 
Doar sublimul a alege.

Mulţumesc de legăminte 
Cu naturi şi locuri sfinte, 
Cît am să trăiesc pe lume, 
Te voi ridica spre culme.

Ca mama
Ca mama vreau să fiu – frumoasă. 
Ca mama: bună şi miloasă.

Ca mama-n orice dimineaţă, 
Ca mama dornică de viaţă.

Ca mama – inimă deschisă, 
Ca mama – flacără aprinsă.
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Ca mama – veşnic în mişcare, 
Ca mama mea – nu ca oricare.

Ca mama care mă-ngrijeşte, 
Ca mama mare eu voi creşte.

Ca mama pregătesc bucate, 
Ca mama face-voi pe toate.

Pură fostu-ne-ai fiinţă
    Sfintei măicuţe

Mamă scumpă, credincioasă 
Ai plecat în Cer de-acasă.

Te răpuse anemia 
Şi-ai lăsat gospodăria.

Ai trudit o viaţă-ntreagă, 
Asta nimeni nu mai neagă.

Seri la rînd, şedeam pe prispă, 
Ne ţineai ca sub aripă.

Iar cînd învăţam la şcoală, 
N-a fost chip făr’ de morală.

Aduceai coşarca plină 
Tot cu poame din grădină.

Noaptea să nu te apuce  
Îngrijeai de-animăluţe.

Te-ai luptat cu bătrîneţea 
Care îţi topea supleţea.
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În momentele mai grele 
Te salvai prin şmecherele.

De uitai cumva de sine – 
Numai să ne fie bine.

Părul ţi-a albit ninsoarea, 
Dar, în schimb, plutea ardoarea.

Te-am văzut avînd emoţii 
Cînd te sărutau nepoţii.

Le coceai la toţi fursecuri, 
Că te „încurcau” la treburi.

Iscusită la covoare, 
Ai ţesut şi păretare.

Bunătatea-ţi demonstrară 
Ochii mai odinioară.

Nu ne pui pe cap nici mîna, 
Căci te-a învelit ţărîna.

Nu ne mai aştepţi la poartă, 
De-am întîrziat, ne iartă. 

Vremea-i crudă, te-nmormîntă, 
Dar rămîi măicuţa sfîntă.

Tu ne-ai fost şi cea mai dragă, 
Şi mai dulce ca o fragă.

Pură fostu-ne-ai fiinţă, 
De la noi – recunoştinţă.
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Datorie de fecior
Mi-ai cîntat la legănare – 
Te-am cinstit, o! suflet mare.

Pentru şapte ani de-acasă, 
Te-am făcut mai radioasă.

Cînd eram odată mire, 
Ţi-am promis restituire.

Timpul pînza lui îşi ţese, 
Adunîndu-ne excese.

Astăzi, eşti cam indispusă, 
Ai dureri la spinăruşă.

Îţi aduc medicamente 
Să te-ndrepţi completamente.

Mama veşnică va fi
Un gînd din pura tinereţe, 
Un gînd că nu-s însingurat, 
Un gînd de-o magică fineţe, 
Că mama-i suflet prea curat.

Un gînd de parcă-i rugăciune, 
Un gînd cît soarele de greu, 
Un gînd frumos ca viziune, 
Că mama-i dor în apogeu. 

Un gînd ce mă tămăduieşte, 
Un gînd ca licărul de stea, 
Un gînd ce mintea-mi sfredeleşte, 
Că mama-i floare, peruzea. 
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Un gînd în fiecare noapte, 
Un gînd în fiecare zi, 
Un gînd mereu la uşă-mi bate 
Că mama veşnică va fi!

Tata
Mi-a şoptit portiţa 
Ca să vin acasă, 
Să înfrunt arşiţa 
Şi să-l prind la masă.

Vorbe şi suspine 
Auzeam din gura 
Ce-o ştiam prea bine – 
Întrecea măsura.

Dudul din ogradă, 
Un sfătos anume, 
Îl ruga să-i vadă 
Numai fapte bune:

„Să ajungi în satul 
Care te iubeşte 
Cel cu împăcatul, 
Cel ce străjuieşte.”

Melodia serii 
Îi desfată soarta – 
El cuprinde merii 
Chiar plîngînd, nu alta.
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Pomii iştia roşii 
De povară dulce 
S-au vorbit cu toţii 
Lîngă ei să-l culce.

S-a-ntrecut cu somnul, 
Mama nempăcată, 
Îşi trezeşte omul: 
– Colo-i o lopată…

Şi munceşte bietul 
Peste cît se poate, 
Vinul ca oţetul 
Oboseala-i scoate.

Iar pe de asupra 
Mesei cu bucate 
Face o grimasă: 
Nu-s destul sărate.

Şi se duce tatăl 
Meu cel harnic pară 
În odaie… Iată-l 
Că-i din nou afară:

Dis-de-dimineaţă 
E la orătănii, 
Iar apoi agaţă 
Viţa-n dosul scării.

Mi-a şoptit şi nucul  
Cel de după casă 
Că sub el e locul 
Cînd un dor l-apasă.
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Lucrul tatei
Ce mai face tata? 
Ce-a mai sclipuit? 
Ştiu că-l doare spata, 
Căci a-mbătrînit.

Dar s-apucă bietul 
Piatră de cărat – 
Se prăvale gardul... 
Iată-l reparat.

Iar apoi grădina 
Cere un prăşit... 
Şi a prins găina 
Bună de clocit.

Un butoi coboară 
Ia colea în beci 
Şi-i urcat pe scară 
După doi dovleci.

Are grijă mare: 
Capră la păscut, 
Şi pe o făţare 
Sacii de umplut.

După asta sapă 
Harnic în ogor 
Şi aduce apă 
Rece de izvor.

Mătură în curte, 
Scoate bobocei 
Lumea să se uite 
Că îs frumuşei.
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Pregăteşte plugul, 
Gata ca să stea,  
Tot visînd belşugul... 
Oare-l va avea?

Ascuţind cuţite, 
Murmură un cînt... 
Are zeci ispite 
Tînărul avînt...

Lucrul care-l face 
Nu e chiar uşor, 
Şi adoarme-n pace 
Ca un pruncuşor. 

Două chipuri
Mama şi tata – părinţii mei dragi, 
Mama şi tata – o mînă de fragi.

Mama şi tata – un unic destin, 
Mama şi tata – ca floarea de crin.

Mama şi tata – voinţă şi crez, 
Mama şi tata – pe ei doar mizez.

Mama şi tata – un cîntec de dor, 
Mama şi tata – elan creator.

Mamă şi tată, ce mult vă ador!

Cu  tata 
Mă duc la plimbare cu tata: 
Cu tata eu par mai voinic… 
Să nu mă-mbunaţi cu nimic,  
Am spus-o o dată şi gata! –  
Mă duc la plimbare cu tata!
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Sînt de sine stătător
Cînd născutu-m-am pe lume, 
Mama îmi dăduse nume, 
Primul meu rostit cuvînt 
A fost „mama”, cam atît.

Îmi vorbea ceva în şoaptă 
Şi dormeam buştean o noapte, 
Mă-nvăţase primii paşi, 
Să-i salut pe-ai mei nănaşi.

Cînd mergeam înspre fîntînă, 
Mă ţinea uşor de mînă, 
Îmi rupea din pom un măr  
Ca să-i spun un adevăr.

Şi m-a dus tot ea la şcoală, 
Şi plîngea de-aveam o boală, 
Timpul iată că trecea 
Şi măicuţa... se schimba.

Într-o zi mi-a spus că-i gata, 
De aici încolo tata 
Mă va duce înspre ţel 
Doar aşa cum ştie el.

Tata, întărindu-mi firea, 
Mi-a recomandat citirea – 
Lucru foarte pertinent 
Ca să fiu doar eminent.

Am parcurs o cale lungă: 
Mă lua în deal la muncă, 
Nu cumva să uit de sport, 
Şi aceasta nu e tot...
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Pare spusa mea poveste... 
Mama, tata azi zîmbeşte, 
Eu prin instruirea lor 
Sînt de sine stătător.

Mamă, tată, vă iubesc!
Mă-nvăţaţi să fiu cuminte, 
Pentru asta mulţumesc, 
Sănătate înainte, 
Mamă, tată, vă iubesc!

Mama e un înger care 
Vine-n visul meu mereu, 
De-ar fi drumul cît de mare 
Zbor la dînsa cînd mi-e greu.

Tata-mi este gospodarul, 
Doar cu sfatul lui la ţanc 
Trec prin viaţă – mi-e pumnalul 
Caracterul lui cel franc.

Dac-ar fi să fie datul 
Le-aş da zece vieţi pe loc, 
Să nu ştie însă satul 
Că s-ar face-atuncea foc. 

Mama-mi este cea mai bună, 
Dar şi tata – e firesc. 
Chiar de mă mai ţin în strună 
Nu mi-i bai – mă mai călesc…

Dac-ar pune-n socoteală 
Truda mare de părinţi, 
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Nu încape îndoială: 
Aşeza-i-ar printre sfinţi.

Fie binecuvîntarea 
Să vă mîngîie plăcut, 
Vă iubesc cu toat-ardoarea 
Pentru cîte aţi făcut.

Mă ţin de ei
De mamă şi de tată 
Mi-i jale cîteodată – 
De parcă fac armată.

Atît de mult aşteaptă 
Să treacă ziua – treaptă 
Spre o mai bună soartă.
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Ce tînguieşte oare 
În sine fiecare  
Fiinţă arzătoare?

Ei sînt ca o lumină, 
Mai pot să intervină – 
Încrederea-i deplină.

În clipe relaxante 
Nu vor nici diamante, 
Nici titluri importante.

Au bunătate rară – 
Aşa se întîmplară 
Că nu au dat în bară.

De au o suferinţă, 
Salvarea-i în voinţă, 
Bazată pe credinţă.

În urma lor le creşte, 
O brazdă ca-n poveste, 
Sclipirile celeste.

Un dor ce se revarsă 
Mă duce înspre casă  
Cu datoria-ntoarsă.

Îmi venerez părinţii, 
Prevăzători cuminţii – 
Mă ţin de ei cu dinţii.
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Le mulţumesc  
de mii de ori

Un timp prea lung de-acuma ne desparte, 
Au decedat părinţii amîndoi – 
Ce scumpi îmi sînt şi nu îi dau pe şapte! 
Ce bine-ar fi să-i mai avem cu noi!

Mi-e dor de ei şi jalea îmi e mare... 
Ne-am despărţit cînd Cerul i-a luat 
Să-i ţină sus cu-ntreaga adunare 
De cei blajini şi fără de păcat.

Îi amintesc în rugăciuni, în vise, 
Ascult supus şi-acum al lor cuvînt, 
Regret de tot, dar astea le-au fost scrise, 
De îmi rămîne doar să-i port în gînd.

La cimitir – alături, împreună... 
La crucea lor pun un buchet de flori, 
Căci am primit precepte ca arvună – 
Le mulţumesc de zeci de mii de ori.

Mamei-soacră Nina
Ai în grijă casa şi grădina, 
Apă rece în căldări s-aduci, 
Iar nepoata-ţi zice „mama Nina”, 
Că-i ajuţi la încălţat papuci.

Obosită, odihneşti spre seară, 
Sub năframă fruntea îţi ascunzi, 
Trebuie să ieşi din nou afară – 
Vitele apar, venind din lunci.
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Ne aduni la masă grămăjoară, 
Ochi-ţi blînzi şi bucuroşi sclipesc, 
Ne întrebi de-acum a cîta oară: 
„Ce mîncăruri poate mai lipsesc?”

Viaţa-ţi trece iute, dar în pace, 
Inima ţi-o dărui pentru noi, 
Vom veni mai des de-acum încoace 
Să te mai scutim de trebi-nevoi. 

Bunica
Zveltă, a muncit o viaţă-ntreagă 
La prăşit pe cîmpuri, mai ales... 
De o vreme vorba-i cepeleagă, 
Dar în toate vede înţeles 
Şi-i frumoasă – floare de vîzdoagă.

Nu-şi răsfaţă nicidecum nepoţii, 
Ea în preajma lor mereu a stat, 
Chiar de o trezeau la miezul nopţii 
Ca să vină lîngă micul pat 
Şi s-alunge din odaie... „hoţii”.

Bunătatea ei peste măsură  
Ne îmbie ca s-o mîngîiem... 
E mai mult de o dăscălitură 
Ceea ce pe bune noi avem – 
Dă şi bucăţica de la gură.

Iat-o-n treburi la gospodărie: 
Ba ne coace pîine în cuptor, 
Ba aduce apă străvezie, 
Ba albeşte prin interior – 
Face ce mai bine ştie.



   64   

Valeriu Rață

Vede lumea că e răbdătoare, 
De aceea a şi-ncărunţit... 
Cîte zile va avea sub soare 
Nu vom fi deloc în deficit 
De-o privire înţelegătoare.

Feţele de masă-s croşetate, 
Stă de-acum cu caierul în brîu... 
Ne rugăm să aibă sănătate, 
Bucurii curgînd pîrîu 
Pentru că atîtea duce-n spate.

Bunicuţa noastră bună
Bunicuţa noastră bună 
Împrejuru-i ne adună 
Să ne spună o poveste 
Cum a fost şi nu mai este.

Bunicuţa noastră are 
Dulci bomboane prin sertare, 
Pentru dragii nepoţei 
Că sînt tare mititei.

Bunicuţa noastră poate 
Să ne pună şi pe roate – 
Toţi lucrăm cu hărnicie 
Ca să-i facem bucurie.

Bunicuţa noastră cere 
Să-i dea Domnul o putere 
Să ne vadă mărişori – 
Fete mîndre şi feciori.
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Bunicul
Anii trec, iar el îmbătrîneşte – 
Peste părul lui a nins cu alb, 
Dar în suflet tînăr încă este 
Şi n-a mers de mult la esculap.

Dragi îi sînt nepotul şi nepoata, 
În părerea lui – doi îngeraşi... 
Să-i îmbrăţişeze este gata, 
De pe cînd făceau întîii paşi.

E un om cu vrednicie mare 
Şi de toţi sătenii respectat – 
Nu va face din aproximare 
Niciun lucru, de s-a apucat.

Nu ar vrea să fie de ruşine 
Cînd răspunde, dacă îl întrebi, 
Renunţînd confortul pentru sine, 
Prin ogradă veşnic are trebi.

Iar purtarea lui cavalerească 
Şi-ar dori-o orişice sătean – 
Să dea Domnul să li se-mplinească 
Ce e bun la fostul căpitan. 

Anii petrecuţi în surghiunire, 
C-a avut un alt comportament, 
Nu-i aduc nici pic de mulţumire 
Pentru faptul că a fost ardent.

Dar se-mpacă, binele visează, 
Conştiinţa-i fără de păcat, 
Ba mai mult: în viaţa lui vitează 
El se ştie numai împărat.
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Amintindu-mi de copilărie, 
Chipul lui cercat m-a răvăşit, 
Sînt, desigur, plin de bucurie 
Că se simte-n toate împlinit.

Vara la bunici
Doi nepoţi au dat năvală 
În căscioară la bunici, 
Au scăpat chiar ieri de şcoală 
Şi vor sta trei luni aici.

Mai întîi la scăldătoare 
Se vor duce la pîrîu, 
Pînă la apus de soare 
Nimeni nu le-a pune frîu.

Şi-n livadă la cireşe 
Ei pe rînd s-or furişa, 
Are gardul multe breşe 
Pînă se va repara.

Vara-i bună pentru joacă, 
Mai ales, cu alţi copii, 
Se vor bate pe toloacă – 
N-ai să poţi defel să-i ţii.

Îşi vor mîngîia pisica, 
Vor striga la puişori, 
Dar nu vor păţi nimica, 
Sînt de-acuma buni actori.
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Mingea vor mîna prin curte, 
Poate vor strica vreun geam... 
Şi mai fac ei şotii multe... 
Noi mai buni cîndva eram?

N-au să uite nici de carte, 
Au pe rafturi ce citi, 
Iar răsplata – mere, tarte, 
Dacă şi cuminţi vor fi.

Vor avea la îndemînă 
Noi unelte de lucrat, 
Repetenţi n-au să rămînă 
La bunicii lor din sat.

I-am dorit mereu doar bine
Surorii Tamara

Am o dragă surioară 
De o bunătate rară... 
Cînd mi-a fostu cel mai greu, 
Asculta de plînsul meu...

Iat-o văd cum ea apare: 
Nu suportă amînare 
Lucrul ce e început 
De a fi de noi făcut...

Cum o-ntoarce, cum o drege, 
Mulţumirile culege, 
Şi rămîn să stau surprins 
Ce minuni a întreprins.
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Este şi ambiţioasă, 
Gospodină bună-n casă, 
Grijă are de copii 
Ca de ochii săi căprii.

Deseori îşi varsă focul, 
Că nu şi-a găsit norocul, 
Că îi vine noaptea-n vis – 
Ceea ce-i de necuprins.

Firea ei deosebită, 
Cu regret, nerăsplătită, 
M-a făcut să fiu stingher, 
Poate şi mai auster.

I-am dorit mereu doar bine, 
Am ciocnit şi cupe pline, 
Şi întruna mă bazez 
Doar pe ea că-i titirez. 

Stăm în poze împreună, 
Lacrimile mi se-adună, 
Că departe s-a mai dus, 
Şi pe jos, dar şi pe sus.

Dusă-i în străinătate, 
Despărţită-i de un frate, 
De nepoţii care cresc 
Şi de graiul românesc.

Vai, cum trec în grabă anii, 
Amintirile-s... păţanii... 
Vreau să fac un rău, dar bun: 
Să o scot din cel surghiun... 
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Emiliei
Soră, surioară, 
Ca un pui uşoară, 
Fragedă comoară, 
Strop de lăcrimioară,

Ai plecat la Domnul 
Să-ţi continui somnul, 
Iar vecia neagră 
Chipul să ţi-l şteargă...

Unde-ţi e mormântul, 
Acoperămîntul, 
Vîntul doar ne spune 
Dulcele tău nume...

Pentru mătuşa Irina
Multe mulţumiri îi vom aduce 
Unei dragi şi firave mămici... 
Glasul ei era şi blînd, şi dulce, 
I-am simţit căldura ei de mici.

Ea ne-a fost mămică, dar a doua, 
Ne-mbrăca şi ne hrănea la timp, 
Îi înţelegeam perfect şi „mova”* 
Cea din linul şi duiosul cînt.

Ne-nvăţa prin jocuri înţelepte 
Şi poveştile îi ascultam, 
Cu răbdare trebuia s-accepte 
Zarva ne-ncetată după geam.

* Limba (ucraineană).
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Amintiri din cele mai frumoase 
Peste ani ades ne răscolesc... 
Unde-s zilele neplicticoase 
Cu-al mătuşii suflet părintesc? 

Nu îi vom uita sinceritatea, 
Dăruirea-i toată pentru noi, 
Ştiu cît au costat-o toate astea – 
I se-ntorc prin versu-mi înapoi.

Verişori şi verişoare
Verişori şi verişoare 
Am. Şi rolul lor e mare...

Ei ne întăresc nucleul, 
Şi ne micşorează greul.

Ne susţin idei majore 
Şi ne prind de mîini în hore.

Care stau pe mai aproape 
De persoana-mi n-au să scape.

Care stau pe mai departe 
Vin, dar pleacă, din păcate.

În rudenie ne ţine 
Un mesaj rostit de bine.

Şi cumplita noastră vreme, 
Tratamentele extreme.

Verişori şi verişoare, 
Soarta voastră mult mă doare...
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Fiicele, feciorii
Dragi sînt puişorii – 
Fiicele, feciorii.

Gingăşia florii – 
Fiicele, feciorii.

Potriviţi cu zorii – 
Fiicele, feciorii.

Uneori ca norii – 
Fiicele, feciorii.

Da: ni-s ajutorii – 
Fiicele, feciorii.

Urmele amplorii – 
Fiicele, feciorii.

Nepoatele mele
Nepoatele mele, nepoate – 
Frumoase ca florile toate.

Prietenă li-i veselia, 
De mînă cu ea-i bucuria.

La joacă s-ar duce cu ele 
Şi vîrstnicii că-s ocheşele.

N-a fost nici un caz vreodată 
Să nu le dărui... ciocolată.
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Fiicei Victoria
  Cu ocazia zilei de naştere

Te-a trezit un flux de soare 
Şi ţi-a înmînat o floare... 
Floarea ceea-i de la mine – 
Vreau să fii ca ea, în fine.

Şi mai vreau să ai de toate: 
Împliniri cu sănătate, 
Casa ta să fie plină 
De-nţelegere, lumină.

Buni prieteni să te-ajute 
Ca să faci pe toate iute, 
Iar vecinii să se mire  
De aşa chivernisire.

Dragostea să-ţi fie-anume 
Ca dulceaţa, cum se spune, 
Să ai vise împlinite 
Şi urări deosebite...

Ardă în obraji bujorii 
Să atragă trecătorii, 
Numele să ţi-l rostească 
Mult mai mulţi decît o gaşcă.

Nu voi ca să ai castele, 
Ci-n ferestre turturele, 
Nu voi ca să ai palate, 
Ci doar fapte lăudate.
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Şi să fii aşa frumoasă  
Ca-n poveste o mireasă, 
Frumuseţea de la sine: 
Care-i azi, să fie mîine.

Orelor de fericire 
Să le dai statornicire, 
În cămara ta călduţă 
S-aibă Domnul candeluţă.

Să-ntîlneşti mereu la poartă 
Bucuria lumii toată 
Şi să ai cîte-o surpriză 
De la cel ce-ţi este-n grijă.

Bunătatea să-ţi dea vlagă, 
Să faci glume într-o şagă, 
Dar să fii mai des cuminte 
Cum te ştiu de înainte.

Vreau oricînd să te-nsoţească 
Tot virtutea femeiască, 
Zîmbetul să nu-ţi dispară 
Chiar cînd ai o grea povară.

Să fii calmă, sufletistă, 
Să n-ai plînsul în batistă, 
Ci să ocoleşti amarul... 
La mulţi ani şi... sus paharul!
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Consens creştin
Pentru Maria şi  
Ilie Gherasimóvici, 
familie de enoriaşi

Cu Dumnezeu vă este toată viaţa, 
Cu Dumnezeu amarul şi dulceaţa.

Cuminţi, blajini vă ştie toată lumea, 
Biserica susţineţi – asta-i culmea!

Avînd atît de multă ascultare, 
Icoanele vă sînt orientare.

Exemplul vostru datu-l-aţi la fiice, 
Dar şi nepoţilor va fi propice.

Scrisoarea fiului cel mare
Mamă, fiul tău cel mare 
Îţi doreşte mult noroc, 
Scriu din neagra depărtare 
Şi-i păcat că nu-s pe loc.

N-am să-nşir ce e cu mine, 
Cum e viaţa prin străini... 
Mă gîndesc că n-are cine 
Să te scape de haini...

Iată au plecat şi anii 
Cînd eram noi bucuroşi... 
Ne promit pe muncă banii,  
Nu mai ştiu de pot fi scoşi.
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Şi doresc o miluire 
Ca să-ţi facă Cel de Sus 
Pentru marea ta iubire  
Ce în suflet n-a apus.

Tu îmi eşti aşa de dragă 
Şi aşa de frumuşea... 
Cum tîlharii să-ţi sustragă 
Bunul strîns într-o saltea?

Mă-ndrumai spre bunătate,  
Să nu plîng la greutăţi, 
Poate ai avut dreptate, 
Azi cu astea rău arăţi.

Cît de mult aş vrea acasă 
Lîngă tine iar să fiu, 
Să-mi găsesc în sat mireasă, 
De necazuri să nu ştiu.

Să mă crezi că-mi vii în vise,  
Fac ce fac, dar te scutesc 
De conflictele aprinse, 
Tot ce-i slut, neomenesc.

Las’ că vin să stau de pază, 
Ai să scapi de opinteli... 
Însă, pîn’ atunci durează, 
Vom avea şi bănuieli...

Mămuliţă, fac pe toate 
Mai degrabă să te văd, 
Doar paralele de-ar scoate, 
Din acei ce-n dracu’ cred...
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Chemarea de acasă
Sînt plecaţi părinţii noştri 
Într-o ţară prea departe... 
Nu putem să zicem „foştii”, 
Că ni-i dor de dînşii foarte.

Tot sperăm să se întoarcă 
Într-o vară, toamnă, iarnă – 
Au promis să vină, parcă, 
Credem, nu minciuni ne toarnă.

Dulcea lor înfăţişare 
Noi o ţinem într-o ramă, 
Dar de mama dor ni-i tare 
S-o vedem cu-a ei năframă.

O visăm cum sărmănica 
Ne cuprinde laolaltă, 
Şi aleargă ca furnica – 
Grija de copii o poartă.

Şi de tata dorul vine – 
Cîte cunoştinţe are!... 
Sfatul lui ne prinde bine, 
Mai avem şi apărare...

Vai, vă cheamă şi grădina, 
Pomi cu floarea-n primăvară, 
Ne întreabă azi vecina:  
– Nu cumva v-au tras pe sfoară? 

Cît o să aştepte blînzii 
Ieduleţi de pe poiană, 
Dar şi noi, mai des flămînzii, 
Nu avem nici de-o bomboană.
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Şi căţelul latră-n lună... 
Glasul lui vi se aude? 
Zice vestea nu prea bună: 
Nu mai vin la noi nici rude.

Zău, ne-a părăsit speranţa 
Că vedea-ne-vom degrabă... 
E de vină doar distanţa? 
Nu pricepem nicio boabă...

Hai veniţi, veniţi odată 
Că v-aşteaptă prichindeii, 
Casa cea abandonată 
Şi bunicii – bătrîneii...

Părinţii aşteaptă
Aşteaptă măcar o scrisoare, 
Aşteaptă că asta-i onoare.

Aşteaptă băiatul sau fata, 
Aşteaptă că albă li-i pleata.

Aşteaptă şi noaptea, şi ziua, 
Aşteaptă... i-ni-ţi-a-ti-va.

Aşteaptă, rugînd la icoană, 
Aşteaptă, dar fără dojană.

Aşteaptă să vină vreo veste, 
Aşteaptă, căci pacostea creşte. 

Aşteaptă – copii să-şi vadă... 
Aşteaptă... Răbdarea-i o artă...
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Satul Butuceni
Eu o dragoste de tine am nutrit, 
Sat pe Nistru,-n care am copilărit.

De acolo mi se trag prin rădăcini 
Strînse legături cu neamul de latini.

De acolo îmi luasem traista-n băţ, 
Am plecat în lume – carte să învăţ.

Dar mă-ntorc la tine-n an de multe ori 
Să-ţi privesc avid livezile în flori.

Să mă plimbu seara pe un mal de rîu, 
Să absorb mirozna lanului de grîu.

Să mă aflu iarna ca în paradis: 
Peste drumuri, case albul neatins.

Dau şi „Bună ziua” celor gospodari, 
Care-nfruntă greul, oameni exemplari.

Care sînt prea harnici, vrednici şi oneşti, 
Ţi-i mai mare dragul ca să îi cinsteşti.

Dragă mi-i eterna-ţi linişte din cîmp, 
Să privesc la cerul stelnic de pe dîmb,

Să mănînc pîinică albă din cuptor, 
Coaptă doar de maica-mi, nu întîmplător, 

Să ajut lui tata lemne ca să-i tai 
Sau să joc la nuntă toamna în alai.

Îţi doresc încolo pace şi noroc, 
Sat pe Nistru, care-mi eşti un antişoc.
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Universul casei părinteşti
Casa părintească este totul 
Ce în lumea asta e mai scump, 
Am avut şi eu cîndva norocul 
În ograda ei să mă ascund.

Asmuţeam căţelul, bietul, 
Cel legat la poartă cu un lanţ, 
Dar am prins la minte cu încetul, 
Chit că n-am din asta niciun sfanţ.

Mă plimbam adesea prin grădină 
Sau strîngeam porumbul în hambar, 
Casa de lumină arhiplină 
Mă flata şi nu aveam habar.

Ca şi cele din vecinătate – 
Simplă şi modestă, dar i-o stea, 
Fost-a prima universitate 
Ce am absolvit-o, cred în ea. 

Mă favorizează, mă-ncălzeşte, 
Eu îngenunchez în faţa ei 
Că de-aici am prins pe româneşte 
Să învăţ la şcoală cu temei.

Are-n ea de toate cîte-oleacă: 
Beciul încărcat cu bunătăţi 
Şi cu vin din poamă busuioacă, 
În verandă – doar necesităţi.

Cu înflorituri e casa mare, 
Odăiţe – cîte-n labirint, 
Stau pe rafturi cărţi de lecturare, 
Nu din cele pentru jocul vint.
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Este locul pentru sfaturi bune, 
Pentru certuri şi regrese – nu, 
De aceea în ascensiune 
Am şi mers avînd acest atu.

Nu mă lasă dorul nici pe-o clipă, 
Zbor spre casă – cuibul meu cel sfînt –, 
Cînd ajung mă ţine sub aripă – 
Axă-n jurul căreia mă-nvîrt,

Doar părinţii fac aici prezenţa, 
De bunici sînt aşteptat la fel, 
Iată: îmi adun experienţa 
Ca un blînd, cuminte băieţel.

De aici îmi vine energia, 
De aici nu am plecat de tot, 
Mi-i atît de-aproape, dragă glia, 
Că la stresuri parcă-i antidot.

Liniştea în sufletu-mi coboară, 
Nu mă zbat s-ajung la Bucureşti – 
Mă atrage veşnic de la ţară 
Universul casei părinteşti.
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Focul care-mi frige inima 
(de dragoste şi dor)
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Pomul dragostei
Ion 

şi Ioana: 
el – tulpina, 

ea – coroana, 
fructele – copiii, 

fiicele şi fiii, 
mulţi 

şi 
dulci.

Tinereţe
Pe umeri cad petale  
Din vişinul înalt,  
O cupă de lucoare 
Ţi-s ochii de smarald. 
Precum această floare  
Aş vrea şi eu să cad – 
La tine, vrăjitoare,  
Pe sînul tînăr, cald.

Aş vrea la întîmplare  
Cărările să bat, 
Şi-n cupa cea cu soare  
Întruna să mă scald,  
Să stau în scăldătoare  
Cît trebuie de stat, 
Căci inima mă doare 
Şi ochii tăi mă ard.
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Cîntecul iubitei
Iubeşte-mă şi cît mai mult, 
Cînd valul mării eu ascult.

Iubeşte-mă sub foi de nuc,  
Precum aş face-o un haiduc.

Iubeşte-mă şi spune-mi iar 
Că dragostea-i un mare har.

Iubeşte-mă, al meu odor,  
Şi scrie vers înălţător.

Iubeşte-mă şi fii iubit, 
Să nu te văd neliniştit.

Ipoteză
Cînd îşi pune-n păr o floare, 
Parc-a răsărit un soare.

Cea splendoare se adună  
Sub polei gălbui de lună.

Chiar şi depărtate stele 
Clipocesc iubitei mele.

Poate fi ca Universul 
S-o asculte-n tot demersul.
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De ce?
De ce mă chinui în suspine?  
Doar văd că rîzi pe sub mustaţă… 
De ce în barcă lîngă tine  
Mă cred aşijderea isteaţă? 

De ce dispare faţa lunii,  
Cînd cercul braţelor mă frînge?  
De ce par teii iştia, bunii, 
În jurul nostru nişte îngeri? 

De ce aceasta scrii în carte,  
Cum te sărut uşor pe pleoape?  
De ce o lume ne desparte,  
Iar noi ne ţinem tot aproape? 

De ce în zările albastre 
Sperăm c-o să găsim norocul?  
De ce în inimile noastre  
Atît de tare arde focul?

La poartă
Du-te, bade, în cîmpie,  
Unde-i tril de ciocîrlie.

Du-te, dragule, la munte  
În alean de frunze crude.

Du-te, puiule, în codru  
Şi admiră teiul sobru.

Du-te, scumpule, şi-mi iartă,  
Că te ţin atît la poartă.

Că te ţin atîta vreme 
Şi apar mereu dileme…
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În toi e luna mai
În ferestre – ploi de soare,  
 Soare e pe-ntregul plai,  
Dat-au mugurii în floare  
    Şi în toi e luna mai.

Tu, călcînd pe noi covoare,  
    Mlădioasă, te distrai  
Cu un braţ de lăcrimioare  
    Pe guriţa cea de rai.

Veselă şi-ncîntătoare,  
    Orişicînd precum erai, 
Ochii porţi uluitoare –  
    Toată inima să-mi dai.

Apărînd aşa în cale,  
    Căci defel astîmpăr n-ai,  
Fuga în întîmpinare – 
    Cazi în braţe moartă, vai!

Uite că un fir de boare  
    Ne şi duce cu alai,  
Unde zariştea dispare  
    Şi în toi e luna mai!

Compromis
Cine este vinovat, 
Că spre seară a plouat 
Şi nici nu ne-am sărutat?
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Nu sîntem în paradis, 
Ci aievea, nu-i un vis – 
Căutăm un compromis.

Aşteptăm să plece-n zori 
Toată furia de nori – 
Noi să facem iar furori.

S-alergăm din vale-n deal, 
Ca să stăm sub un voal 
Sărutîndu-ne leal.

O, vino-n vis 
Iubita mea, mi-i viaţa mult amară,  
Apari în visul meu măcar o dată  
Să te ador, lumina mea curată,  
Precum te adoram odinioară. 

O, vino-n vis, norocul meu de fată, 
Cu ochii tăi de gravă scînteioară... 
De ce te pui cu dragostea în poară? 
De ce nu-mi spui: „Iubitule, mă iartă!”?

O, vino-n vis, chiar de vei fi mireasă,  
Să joc nebun în ziua cea la nuntă  
Şi să te văd aievea radioasă.

Îmi pare rău că facem vorbă multă,  
Că-n vis nu-mi vii nici pînă-n dimineaţă, 
Doar ochii care nu se văd se uită... 
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Iubesc!
Două stele, ochi de fată,  
Clar aievea-mi licăresc,  
Dragostea îmi e curată, 
Şi iubesc, 
          iubesc,  
                  iubesc!

M-au răpus ca o săgeată  
Ochii ei – un foc ceresc! 
Dragostea cu ce îmbată? 
De iubesc, 
           iubesc,  
                  iubesc! 

Zău, fiori mă trec îndată  
Cum în ochii mari privesc,  
Dragostea de cine-i dată?  
Că iubesc,  
           iubesc,  
                  iubesc! 
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Ochii cu clipirea-nceată  
Mă scrutează nefiresc –  
Dragostea e minunată 
Doar iubesc,  
            iubesc,  
                   iubesc!

Mărturisire
La început – 
o zi, 
o săptămînă, 
o lună, 
apoi – 
un an, 
acum – 
o veşnicie 
sînt gata, 
iubită, 
să te port  
ca în palme – 
din dragoste!

Sentimentală
A sosit primăvara, 
în sat se simte  
o nouă suflare. 
Un verde desăvîrşit 
inundă 
şi vale, 
şi deal, 
şi codrul 
trufaş... 
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Soarele pe cer  
a urcat 
pe-o boare de vînt,  
buclucaş...

Iar eu te cuprind 
şi te sărut 
în văzul tuturor – 
să ştie toată lumea 
că-s plin 
de amor 
ne- 
       cru- 
         ţă- 
           tor!

Fată dragă, 
fără tine eu mor!...

Mă calmează 
doar aerul de vrajă 
şi vorbele dulci 
de tămadă.

În ochii tăi  
se perindă 
mii de flori,  
te alintă 
mii de viori.

Ne pierdem 
în marea  
de verdeaţă... 
De acum înainte  
te rog să fii  
cu mine 
o viaţă!...
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Timiditate
Merg pe stradă şi o fată, 
Poate tristă, supărată,  
Poate veselă, zglobie,  
M-a făcut să-mi placă mie.

Ochii după ochi se-alungă, 
Oare cînd o să se-ajungă? 
Sînii-crinii m-ar seduce, 
Pentru dînşii mor pe cruce... 

Pasul meu oricum opreşte,  
Dară ea... mă ocoleşte. 
Trece mîndră şi frumoasă  
Şi de nimenea nu-i pasă. 

O, tu, clipă de sfială,  
M-ai adus în prag de boală – 
Nu i-am spus Măriei Sale 
Nici măcar că e o floare. 
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Definiţia iubirii
Ceva ce nici nu ai visat 
Cu tine să se fi-ntîmplat 
  Cu-adevărat.

Un drum de neînchipuit 
De greu, adesea şerpuit, 
  Dar însorit.

Un dar ce-i dat de Dumnezeu 
De-a fi în deficit mereu, 
  Născînd şi rău.

Culori, fantasme ce converg 
În suflet ca să-l prindă-n cerc, 
  Apoi se şterg. 

O uşă cu-n şirag de chei, 
Deschisă doar cu cea a ei, 
  Nicicum cu trei.

O piatră rară de-ametist, 
Ajunsă-n mîna de artist 
  Subiectivist.

Prea poate joc copilăresc,  
În care doi se viclenesc 
  Şi o păţesc.

Acel pragmatic obiectiv 
Ce nu se crede posesiv, 
  Ţinut captiv.

Şi rîs, şi plîns sentimental, 
Deloc în mod accidental 
  Şi trivial.
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Ci poezie, care-a fost 
Creată ca să aibă rost – 
  Nici gînd la cost.

Amare, dar şi dulci plăceri, 
În altă parte nicăieri  
  Aşa poveri.

În echilibru permanent, 
Şi corp astral, şi element 
  Ambivalent.

Doru-mi-i...
Doru-mi-i de-o tainică iubire, 
Doru-mi-i de-o simplă fericire, 
Doru-mi-i de faţa ta frumoasă, 
Doru-mi-i de vocea-ţi tînguioasă, 
Doru-mi-i de glume şi candoare, 
Doru-mi-i de mintea-ţi sclipitoare, 
Doru-mi-i de-o caldă înserare, 
Doru-mi-i de patima cea mare, 
Doru-mi-i de clare jurăminte, 
Doru-mi-i de scopurile sfinte, 
Doru-mi-i de-o sărutare dulce, 
Doru-mi-i de-un zîmbet şi ajunge.

Hazard rustic
Serioasă merg pe drum – 
Ai să mă ocheşti oricum.

La fîntîna lui Gheorghiţă 
Mă priveşti zicînd: „Actriţă!”

Mai departe cînd plecam, 
Mă strigai de după geam.
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Gata sînt să trec tot satul, 
Mă împinge el – păcatul.

Între timp s-a înnoptat, 
Nu e bine de plimbat.

Şi cînd fac întoarsă cale, 
Dau de braţul dumitale...

Bine ai venit, iubire
Bine ai venit, iubire 
Neştiută, te salut! 
Tu, desigur, mi-ai umplut 
Clipa mea de fericire 
Dintr-un vis ce l-am avut.

Cine zice că norocul 
Nu surîde nimănui? 
Pînă azi şi eu crezui... 
Inima-şi aprinde focul 
De la ochii cei căprui...

Cea ardenţă nevăzută 
Dragoste se mai numeşte, 
Ce te strînge parcă-n cleşte, 
Dar puţin te şi ajută – 
Ocrotindu-te, fireşte.

Am în viaţă mîngîiere, 
Şi îi spun un „mulţumesc” 
Pentru faptul c-o trăiesc, 
Pentru magica putere 
De-a-mi da suflu tineresc. 

O ispită pătimaşă 
Mă cuprinde zi de zi... 



   94   

Valeriu Rață

Ore-ntregi aş tot privi 
Cea făptură drăgălaşă 
Cu dorinţa de-a iubi.

Mi-a adus-o întîmplarea, 
Nu mă satur s-o ador – 
Glasul ei tremurător 
Îmi sporeşte înălţarea 
Într-un cald, frumos decor.

Ea mi-a fi pe veci pereche, 
O voi ţine între flori, 
Sărutînd-o deseori 
De la buze la ureche 
Şi pe ochii sclipitori.

Văd că totul merge strună, 
Calmul vine de la ea, 
Mult mă rog să fie-a mea 
Şi – la pacoste imună – 
Lîngă mine tot să stea.
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Dragostea învinge totul
După mine, dragostea-i un foc, 
Rară floare cu parfum plăcut, 
Are şanse dacă-i monobloc,  
Greu să-l sfarme un necunoscut. 
O poveste fără de sfîrşit 
Sau dorinţă ce-a trecut subit, 
Tinereţe frămîntată (da!) 
Este dragostea ce te-a lovit, 
Argument: a fost, va fi aşa.

Înţelesul ei – nedescifrat... 
Nu e cazul ca să disperăm: 
Viaţa o va face s-o avem 
Iminentă chiar la majorat. 
Niciodată nu îi va lipsi 
Ghiduşia dusă la extrem, 
Energia de a depăşi.

Toate-n lume sînt pe mîna ei, 
Orişice ai zice, te supui 
Truculentei curgeri de idei, 
Unicei fantastice statui,   
Loc ce-şi are pe Olimp, la zei.

Pot să-ţi cad într-o sclavie
Spontană şi exuberantă, 
Ca toate fetele tentantă...

Bogatul păr ţi se răsfiră 
În vînt – aidoma-n idilă.

Mijlocul tău ca de vioară 
Cu ce în lume se compară?
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Mă minunez cum calci pe iarbă 
Şi ochii las să mi te soarbă.

Artistă eşti – inspiratoare! – 
Cînd moi picioarele în mare.

Iar mîinile ce mi le fluturi 
Le-aş presura doar cu săruturi.

Atîta-n tine-i fantezie 
Că pot să-ţi cad într-o sclavie. 

Te iubesc la nesfîrşit
Tu-mi eşti raza de lumină, 
Enigmatică, divină. 

Idolul ce mă veghează, 
Umbra ce mă urmăreşte, 
Bucurie şi, fireşte,  
Eşti ca îngerul de pază. 
Spune toată lumea bună 
C-avem ambii o fortună.

La adică, niciodată 
Alta n-am dorit surată.

Numai cîte flori în an 
Eu ţi-am dăruit cu braţul 
Să am dragoste-ocean, 
Făr’ a trage cu obrazul, 
Îndrăcit să-mi dai necazul. 
Resemnarea mea îţi place 
Şi o spun nestingherit: 
Iscodire nu voi face – 
Te iubesc la nesfîrşit.
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Bate-mi, dragoste, la uşă
Vino, dragoste, odată 
Şi aievea mi te-arată, 
 Vino pe neprins de veste 
 Cum se-ntîmplă în poveste.

Te visez că-mi eşti amică – 
Pe obraz cu alunică, 
 Iar pe gîtu-ţi porţi mărgele 
 Şi mă farmeci, zău, cu ele.

Dimineaţa cum se face, 
Mă închid în carapace, 
 Umblu trist o zi întreagă, 
 Parcă mi-ar lipsi o doagă.

Că mi-e dor mereu de tine, 
Plînsu-m-am pe la vecine 
 Şi s-au sfătuit mai toate 
 Om din mine de a scoate.

Mergi la vale, treci de casă,  
Dar de mine nici nu-ţi pasă, 
 Mergi la deal – loveşti amorul, 
 Dînd într-însul cu piciorul.

Bate-mi, dragoste, la uşă, 
Eu te ştiu că eşti ghiduşă – 
 Poţi să faci să fie haos, 
 Dar şi-un bine în adaos.

Voi miza pe-a ta venire 
Fără zarvă, tînguire – 
 Disperarea să-mi dispară, 
 Şi durerea cea amară.
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Cine vrea să stea-n pereche 
Nu-i o floare la ureche... 
 Cine caută-şi găseşte 
 Dragostea ce-mboboceşte... 

Al iubirii vin
Mă-mbăt de dimineaţă 
 Cu al iubirii vin, 
Ai fost o păcăleaţă – 
 Abia de îmi revin.

Te umpli de vigoare 
 Din al iubirii vin, 
Luceşti precum un soare 
 Pe cerul aprilin.

Femeie turmentată 
 De al iubirii vin, 
Te faci mai zvăpăiată, 
 Iar eu – de tine plin.

Voi arde ca făclia 
 Prin al iubirii vin, 
Înfrînt în bătălia 
 Cu sexul feminin.

De vină-i, mi se pare, 
 Tot al iubirii vin, 
Că omul acătare 
 Se-mbată cu venin.
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Un înger blînd şi-ocrotitor
     Liubei

M-ai învăţat să depăşesc o suferinţă, 
De tine sînt continuu mult îndrăgostit, 
Mă năpădesc ades mustrări de conştiinţă 
Că institutul dragostei n-am absolvit.

Eu sînt aşa: timid, că îmi lipsesc cuvinte, 
Dar nu concep o zi să nu îmi fii alături... 
Şi nu o spun, că mi-a trăsnit ceva prin minte, 
Că mă vei da nechibzuit, naiv în lături.

Doar legătura noastră-i pentru o vecie, 
Repet: nu am un dinte împotriva ta, 
Sînt fericit s-avem în doi statornicie, 
Cît paşii pe pămînt uşor ne vor purta.

Un caracter prea bun din zodia Fecioarei, 
Al meu – din cea cu numele Săgetător, 
S-au întîlnit la locul vechi al cîrciumioarei 
Şi de atunci a început un pur amor.

Dar îndreptîndu-ne spre scopuri mai înalte, 
N-am înţeles deplin că tare te iubesc, 
Că inima în piept apucă să tresalte 
În ritmul grav şi hazardat, şi nebunesc.

Acum pîn’ la uitarea magică de sine 
Te-ador, nu am ca interes ascuns să mint, 
Dar recunosc oricum (şi nu îmi e ruşine) 
C-am fost închis o vreme lungă-n labirint.
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Ne-a ridicat mai sus, să stăm la înălţime, 
Mesajul tău primit pe-o frunză de arţar... 
Îndeplinindu-l vag mai mult de o doime, 
În ochii tăi văzui: scînteile apar...

Şi iată redescopăr faptele uitate, 
Şi nu tînjesc, ci te sărut răvăşitor... 
Iar la ureche noaptea îţi şoptesc aparte, 
Că tu îmi eşti un înger blînd şi-ocrotitor... 

Să dea Domnul ca să fie-aşa!
Viaţa fără ea nu-mi pot concepe – 
Mîngîierea mea, al meu răsfăţ, 
Şi mi-i cel mai potrivit drumeţ: 
Iată cum o dragoste începe.

N-aş dori să-i par un flecuşteţ, 
Nici bezmetic, nici petrecăreţ, 
Care i-ar rosti cuvinte sterpe 
Înghimpînd-o rău cu ac de viespe.

Zile multe, toate fericite 
Le vom trece cum doreşte ea – 
Nicio poftă de-a mă compromite.

Ştiu prea bine că-mi va sugera 
Plăsmuiri, idei deosebite... 
Să dea Domnul ca să fie-aşa!
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Te iubesc...
Te iubesc de parcă-s un năuc... 
Te iubesc şi-n toată seara flori ţi-aduc... 
Te iubesc că ai o frumuseţe inefabilă... 
Te iubesc, Catincă, dulce şi inegalabilă... 
Te iubesc, dar nu te-ascund sub oboroc... 
Te iubesc sperînd la sentimentul reciproc... 
Te iubesc şi vreau mereu ca să valsez cu tine... 
Te iubesc să-mi pară zilele mai pline... 
Te iubesc – nu-ţi cer un munte de-avuţii... 
Te iubesc că toată mie-mi aparţii... 
Te iubesc că-mi place portul vechi şi viu... 
Te iubesc şi poezii îţi scriu... 
Te iubesc, mă simt demult în mreje... 
Te iubesc, oricum pe tine iarăşi te-aş alege... 
Te iubesc în splendoarea gingaşelor clipe... 
Te iubesc şi îţi promit că n-am să fac risipe... 
Te iubesc, trecînd prin ciur şi prin dîrmon... 
Te iubesc, căci inimile noastre bat la unison... 
Te iubesc – pe scena vieţii ne plimbăm... 
Te iubesc – ce fericire-i că sîntem!... 
Te iubesc nemărginit... 
Te iubesc la infinit... 
Te iubesc... 
Te iubesc...

Eşti regina bună ce tronează
Ea, o bombonică de femeie, 
Sincer spun că mă interesează... 
Oacheşă şi zveltă, turmentează 
Pe acei ce o-ntîlnesc pe-alee.
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Ochii negri-negri şi-n amiază 
Ne orbesc în Calea cea Lactee – 
Totul a pornit de la scînteie, 
Dar aceasta nu ne mai vizează.

Poţi să capeţi chiar şi o apnee,  
Pieptul cum în mers abil aşază... 
Culminînd c-o mică odisee, 
Orăşelul nostru îl ornează.

Bruneţică, graţioasă fee, 
Eşti regina bună ce tronează.

Anişoară drăgăstoasă
Anişoară în rochiţă 
Tocmai cum îmi place mie, 
Zveltă treci ca o şuviţă 
De lumină ce învie. 
Chipul tău – un vis de aur... 
Numai cum să-ţi spun aceasta? 
Tu apari, dar nu mă satur 
De privit... Te duci şi basta!

Anişoară, floare rară, 
Obrăjori ca în poveste, 
Tu să-mi vii. În astă-seară 
Am să-ţi dau cumva de veste. 
Ochii tăi de mură coaptă 
Scînteiază din adîncuri 
Ei sînt cei ce mă aşteaptă 
Să vorbesc cu tine-n tîlcuri.
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Anişoară drăgăstoasă, 
Dulce-i gura ta ca mierea, 
Căci cuvinte calde varsă 
Ce îmi iau pe loc durerea. 
Cad în păr la noi petale – 
Un cireş ne fulguieşte... 
Te sărut... şi ca atare 
Dorul mi se potoleşte.

Vreau ca vîntul să irup
Sînt iubirea ta dintâi... 
Dintre toate te-am ales 
Că te-nvîrţi într-un călcîi, 
Cu nedreptul mă răzgîi 
Ca să-mi dai de înţeles.

Să nu-ţi fie de deochi! 
Fetişcană din poveşti, 
Ca păpuşa, cu cei ochi, 
Deseori cam bazaochi, 
Tu aidoma îmi eşti.

Cel de Sus mi te-a creat 
Ajungînd la apogeu – 
Toate celea ţi le-a dat, 
Şi-n sfîrşit te-a înarmat 
C-o figură ca-n muzeu.

Eşti oglinda unei flori 
Cu un suflet foarte bun 
Ce-ntîlneşti arareori –  
Tu mă sui, tu mă cobori, 
Interesul ni-i comun.
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N-am să scap din plasa ta, 
Sînt pe veci al tău captiv: 
Tu mă-nveţi a înfrunta 
Greul, dar şi a cînta, 
Şi a fi mai receptiv.

Vai, adorm cu tine-n gînd... 
Mă surprinde chiar şi-n vis 
Glăsuciorul cela blînd, 
Ajutorul meu chemînd 
Din afundul de abis.

Bucurii şi mult necaz, 
Noi de-acuma am văzut, 
Uite te sărut pe-obraz, 
Că nicicum nu ai popas, 
Că în mine ai crezut.

Nu te mint şi nu te-nşel: 
Vreau ca vîntul să irup 
Şi să prind un norocel – 
Pe-al tău deget pun inel 
Inima ca să-ţi ocup... 
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Să cînt, dar și să tac...
Promisiuni şi jurăminte, 
Şi un parfum ambroziac 
De tine îmi aduc aminte – 
Mă fac  
 să cînt,  
           dar și  
                    să tac...

Fragmente din confuze vise, 
Ceasornicul, al lui tic-tac 
Cu tine se asemuise – 
Mă fac  
 să cînt,  
           dar și  
                    să tac...

Şi inima-ţi ce ritmic bate, 
Şi băsmăluţa de bumbac 
Căci ţi-am furat-o, din păcate, 
Mă fac  
 să cînt,  
           dar și  
                    să tac...

Sărutul cel din fapt de seară, 
Îmbrăţişarea din iatac, 
În mare parte voluntară, 
Mă fac  
 să cînt,  
           dar și  
                    să tac...
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Ce albe fluturi degeţele, 
Rîzînd la umbră în hamac... 
Ţi-am dăruit şi ai inele – 
Mă fac  
 să cînt,  
           dar și  
                    să tac...

De frumuseţea ta aparte 
Se pare că devin buimac, 
În plus bluziţe colorate 
Mă fac  
 să cînt,  
           dar și  
                    să tac...

Meandrele ţi-s prea atente, 
Pe mine mă şi satisfac, 
Doar admirabile momente 
Mă fac  
 să cînt,  
           dar și  
                    să tac...

Cînd timpul pentru noi lucrează 
Şi cîştigăm cîte-un pitac, 
Aceste spuse valorează...  
Mă fac  
 să cînt,  
           dar și  
                    să tac...
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Tu – o zînă prea frumoasă
Ochii tăi sînt două stele 
Nu mai ştiu cît valorează, 
Dar iubire-mi sugerează, 
Şi acum am zile grele. 

Vreau să spun şi ce urmează: 
Sîni de după horboţele 
Mă „strivesc” (în ghilimele!), 
Tu pe ei mai dirijează.

Căile ni-s paralele, 
Dar se şi intersectează... 
Ambii vom ieşi din piele 
Ca să fim cu mintea trează.

Eu cu griji de toate cele, 
Tu – o zînă prea frumoasă.

Eşti de mine mult iubită
O! copilă dulce, jună, 
Mă atragi în aventură.

M-am îndrăgostit de tine 
Faimă mare de-a obţine.

Ca o fată serioasă, 
Fără scîncet şi grimasă,

Mă momeşti cu drăgănele 
Că nu mai încap în piele.

În culcuşul meu din braţe 
Te apuci de boroboaţe.



   108   

Valeriu Rață

Te îmbun c-o mîngîiere, 
Socoteală de a cere...

Ai baghetă fermecată – 
Îmi iei bolile deodată.

Un sărut ca răsplătire 
Garantez... Şi cocolire... 

Nicio pacoste să-ţi vină, 
Căci amorul meu suspină.

Eşti în lume rău privită, 
Dar de mine mult iubită.

Rămîn ca slujitorul ei de-a fi
Femeia ideală pentru mine 
Nicicînd precis şi clar n-am s-o descriu, 
Îmi va plesni obrazul de ruşine, 
Dar iată ce, cam vag, de dînsa ştiu:

Iubită-i ea, dar asta-i axiomă, 
Promit să-i fiu fidel pîn’ la mormînt 
Să nu mă aibă ca pe o fantomă, 
Ci să trăim în bun consimţămînt.

Se ţine la-nălţimi precum un soare, 
Şi are ochi frumoşi şi visători 
Şi o compar cu o aleasă floare – 
În plus mai e vedetă-n şezători. 
  
Ea nu-i din cea cu rumeneli gătită, 
Dar are vorba unui moş din sat, 
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E tocmai cum a fost învrednicită 
De Dumnezeu în rai (cu-al ei păcat!). 

În dragoste-i, desigur, voluptoasă, 
Obrajii rumeni, cum pe cer o stea, 
Nu-i place atmosfera zgomotoasă, 
Pledînd mai mult ca singură să stea.

Oricînd produce-n juru-i reverie 
Şi se complace în al ei parfum, 
Stăpînă pe vreun seif ori visterie, 
Căci ea nici nu mai poate fi altcum.

Comoară scumpă ce îmi aparţine, 
Sărut şi buzele-i de roşu-aprins 
Şi lacrimile-i reci, dar şi saline, 
S-o îmbunez, în parte, dinadins.

Fiinţă coborîtă din icoană, 
Ca o gazelă peste ierbi plutind, 
Iar poezia eminesciană 
Îi place s-o asculte într-un cînt.

Şi uneori c-un veşnic dor de ducă, 
În inimă mereu aş vrea s-o port, 
Ea nu se va preface că-i uitucă, 
Mai mult: mă va susţine-n coraport. 

La nicio pacoste nu-i voi admite 
Şi chipul ei angelic voi păzi – 
În toate gîndurile risipite 
Rămîn ca slujitorul ei de-a fi...
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Zeiţa mea  
de peste văi şi dealuri

Aud prin sat minciună gogonată, 
Că mult m-am depărtat de idealuri, 
Dar ea-i o cuminţenie de fată – 
Zeiţa mea de peste văi şi dealuri.

Ei vor ca să-mi găsesc o altă damă... 
Ei vor ca eu să umblu pe coclauri... 
Dar n-am să fac din toate astea dramă, 
Zeiţa mea de peste văi şi dealuri.

E lungă noaptea în singurătate, 
Iar ziua trece ca în serialuri... 
M-alină sentimentele-ţi curate, 
Zeiţa mea de peste văi şi dealuri.

Să stau cu tine – asta, da, plăcere, 
Îţi preţuiesc ansamblul de moraluri 
Şi nu doresc nimic în schimb a cere, 
Zeiţa mea de peste văi şi dealuri.

Aştept norocul nostru să ne vină, 
Să strîng în grabă nişte capitaluri, 
Să ai bărbat şi-o viaţă supraplină, 
Zeiţa mea de peste văi şi dealuri.

Doar Domnica
Dintre fetele frumoase 
Mă tentează doar Domnica, 
Toate vorbele-i tăioase 
Pentru mine par nimica. 
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E din cele curajoase, 
Uneori m-apucă frica – 
Dintre fetele frumoase 
Mă provoacă doar Domnica.

O gîlceavă dejucase 
Şi mă ceartă mititica, 
Încercînd a mă descoase: 
„Ia să-mi spui tu acuşica...”

Dintre fetele frumoase 
Mă iubeşte doar Domnica...

Recunoştinţă
Sărut copacii ce ţi-au fost 
De ploi şi soare adăpost. 
Şi-n toată ziua, zău, sărut 
Şi umbra ta ce-a dispărut.

De-asemenea cărarea ce 
De parc-a fost cu farmece, 
Şi toate pietrele din jur 
Căci te-ntîlneau cu un bonjur. 

Şi ale cărţii albe foi 
În care-i scris ca despre noi, 
Şi ale tale vechi scrisori 
Din care mai răsar fiori.

Mai ţin să pot a săruta 
Lumina din fereastra cea 
Ce peste tine s-a vărsat 
Cînd tu dormeai cu-adevărat.
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De fruntea-ţi buzele-mi ating 
Cînd lumînările se sting, 
Şi pleoapele-ţi se lasă-n jos 
Făcîndu-mă mai curajos.

Mă vezi acuma sărutînd 
Copilul nostru cel plăpînd, 
În care dragoste am pus 
De Neam, de Ţară, de Isus. 

Îmi placi...
  El:

Îmi placi  
 Că ochişorii ţi-s poznaci, 
Îmi placi  
 Cînd furioasă mă ataci, 
Îmi placi  
 Că-n vrăjitoare te prefaci,  
Îmi placi  
 Cum după şotii cazi şi zaci.

  Ea:

Îmi placi  
 Că-ţi place ca să fii cîrmaci, 
Îmi placi  
 Că vrei să fii şi mai dibaci, 
Îmi placi  
 Cînd ies din tine mii de draci, 
Îmi placi  
 Chiar cînd săruţi aşa... stîngaci.
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  El:

Îmi placi  
 Că-n dragoste mi te complaci, 
Îmi placi  
 Că n-ai nevoie de pitaci,  
Îmi placi  
 Că nu mă-nscrii la prostănaci, 
Îmi placi  
 Cînd tot vorbeşti şi nu mai taci.

  Ea:

Îmi placi  
 Că ai susţinere, ortaci, 
Îmi placi  
 Că darnic eşti, şi nu pohtaci, 
Îmi placi   
 Că eşti din fire om robaci, 
Îmi placi  
 Cu bucuriile ce-mi faci...

Ce să fac?
Muza mea cu părul peste umeri răsfirat, 
Văd că vii la mine rar, dar parcă-s resemnat.

Vreau să te înduplec ore-n şir să mă asculţi, 
Tu, de stai o clipă, fugi... la alţi poeţi (mai culţi!).

Te visez ades că ne plimbăm la braţ prin parc 
Şi avid de frumuseţea ta şi-a lui mă-ncarc.

Fruntea-ţi lată cînd uşor pe umăr tu mi-o laşi, 
Uit de toate, chiar şi de nemernicii vrăjmaşi.
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Cînd privesc în ochi-ţi azurii, mă pierd în ei... 
Ce să fac să scap de viaţa asta de holtei?

Înţeleaptă, mă îmbeţi cu ştii tu care vin... 
Ce să fac să am intact aspectul tău divin?

Mariei
Te cred, Marie,  
     De mii de ori –  
Ce-ţi pasă ţie  
     Că-mi trec fiori? 

Am vrut doar una:  
     Să fim în doi, 
Dar tu întruna 
     Porneai „război”. 

Umflat în pene,  
     Păream un mut  
În multe scene  
     De nu demult.

Mai mult ca sigur  
     Că am iubit: 
Doar şi în stihuri  
     Te-am pomenit.

Dar ţie-ţi place  
     Să cînţi, să joci 
Şi n-ai a face 
     Cu... „mormoloci”.

Mă laşi, amică,  
     Nu-mi pare rău, 
Dar iar mă strigă 
     Surîsul tău.
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De puritate numai să vorbim
Tu parcă eşti buchet de nestemate – 
Te-mbrăţişez de zece ori pe zi, 
Dar nu să-ţi fur din ele jumătate, 
Ci invers – numărul a le mări...

Să crezi: iubirea cere sacrificii, 
Precum ar spune gîndul cel savant. 
Deci, nu din cauza averii, fricii 
Eu te iubesc... E factor relevant. 

Iar asta are-o mare-nsemnătate, 
Doar mai de-aproape voi ca să te ştiu, 
Iar sufletele noastre acordate 
Să nu se zbată triste în pustiu.

Mai vreau să fii regină între stele, 
De puritate numai să vorbim, 
Să mai uităm de vorbe şi sechele 
Ce ne încurcă viaţa s-o trăim.

Mă însor... cu ochi tăi căprui
Zău, că sînt sătul de-atîtea ofuri 
Tot citind prognoza-n horoscopuri.

De o vreme somnul nu mă ia, 
Unde-i bioenergia mea?...

Dragostea năvalnică-i de vină, 
Inima cernită mi-o anină.

Ţi-am trimis aseară un mesaj... 
Cred că vestea ţi-a făcut deranj...
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Vreau să-mi dai acum îndreptăţire 
Ca să-mi vin, într-un sfîrşit, în fire.

Nu mai fac schimbare la moment – 
Am să fiu amabil şi prudent...

Glasul meu răsună dintr-o valmă: 
„Tu îmi eşti aidoma o salbă!...”

Nu mai dau ca racul înapoi, 
Sînt cu gîndul de a fi în doi...

Ochii galeşi, dragă păuniţă, 
Îţi trădează matricea de viţă.

Să-şi mai pună alţii pofta-n cui: 
Mă însor... cu ochi tăi căprui.

Aproape ca-n baladă
Ştie numai Dumnezeu 
Cît de-amar e traiul meu.

De aceea mă frămînt, 
Caut sîmbure-n cuvînt.

Te implor să mă iubeşti 
Ca pe-o fee din poveşti.

Te mai rog să mă asculţi, 
Unul singur dintre mulţi.

Cînd mă plimbu pe alei, 
Tu admiră-mi zulufei.

Iar cînd trec pe bulevard, 
Ţine-mă într-un hazard.
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De voi face faptă rea, 
Ceartă-mă, nu mă cruţa.

Am să fac şi lucru bun, 
Ca să iasă din comun.

Şi voi fi de lăudat, 
Pîn’ la nori de ridicat.

Iar în vis de am să-ţi vin, 
Cheamă-ţi îngerul divin.

El te va preface-n crai, 
Îţi va da şi slugi să ai.

Şi-am să-ţi sar atunci în gît, 
Şi-ţi voi ţine de urît...

Un caz neverosimil
Ochi de chişinăuiană 
Mă frapase, m-au încins... 
Paşii de pariziană, 
Coafura... M-am decis 
S-o urmez pe trotuare... 
Iată blocul... Ea dispare...

Inima, sărmana,-i ruptă... 
Ce-i acuma de făcut? 
Într-o veghe ne-ntreruptă 
Stau pe-un verde aşternut 
Sub balconul ei albastru 
Foarte sus, precum un astru.

I-aş cînta şi la chitară, 
Dar de unde să o iau?  
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Cum aş face rost de-o scară? 
Să mă urc, s-o sperii: bau! 
Dar nimic nu-mi reuşeşte... 
Pînă-n zori prea mult mai este.

N-am luat în seară cina 
Şi fumez, of, ca un turc.... 
Cînd închide ea lumina, 
Jos pe iarbă mă şi culc... 
M-a trezit în dimineaţă 
Ea – cu zîmbetul pe faţă...

Doamna în roşu-aprins
Tu eşti doamna în roşu-aprins – 
cea care stai în faţa mea... 
Da, da, da, 
pe neprins de veste  
(aşa este!) 
m-ai încins...

Flutură-n vînt,  
arzînd, 
poalele rochiei tale – 
mătasea de roşu-aprins. 
Bereta 
şi părul,  
căzut pe spate, 
arde, 
şi buclele 
par de nestins. 
Un roşu-aprins 
în jurul meu s-a prelins. 
Acelaşi roşu-aprins 
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e în rimelul genelor,   
strîns  
din praful stelelor. 
Buzele  
(primeşte-mi scuzele) 
sînt date  
cu ruj roşu-aprins. 
Unghiile colorate 
(toate!) 
în roşu-aprins... 
Pantofii cu tocuri 
tot pe alocuri – 
roşu-aprins. 
Poşeta,  
pusă pe umăr, 
ai ales-o să fie 
în roşu-aprins. 
Să mai enumăr?...

Ciudăţenie!... 
Fantastică eşti, 
privindu-te, chiar ameţeşti. 
Parcă te-a nins 
înadins 
cu roşu-aprins...

Recunosc: 
o cursă mi-ai întins. 
Lumea reală  
(sau cea virtuală?) 
acuma 
(poate nu special, 
ci accidental) 
tu mi-ai extins – 
doamna în roşu-aprins...
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Fiindcă te iubesc...
Cînd tu nu eşti acasă 
şi stau în singurătate 
(uneori o zi şi o noapte), 
cuprind perna moale  
(nu-s vorbe goale!) 
pe care ai dormit 
nestingherit, 
fiindcă te iubesc...

Tu îmi dărui mîngîierea, 
aştept cu nerăbdare revederea, 
fiindcă te iubesc...

Sînt fericit cu tine, 
fiindcă te iubesc...

Mă bucur de bucuria ta, 
fiindcă te iubesc...

Sufletul îmi cîntă  
ca o vioară, 
gîndul meu 
mereu 
la tine îmi zboară, 
fiindcă te iubesc...

Mărturisesc: 
eşti o sfîntă 
cu bunătatea-ţi răsfrîntă, 
fiindcă te iubesc...



   121   

Frămîntul sufletului meu

Mi-e dor de tine
Mi-e dor de tine, Mărioară,  
 Mi-e foarte-foarte dor,  
Aş vrea să-mi vii în astă-seară,  
    Dar cum să te implor? 

Te ştiu o mare meşteriţă  
    De-a mă privi cochet – 
Te-aştept la tine-n grădiniţă  
    Să-mi spui ceva discret.

Acolo, unde mai respiră  
   O dragoste cu păs, 
Mai vreau să te prefaci copilă  
    Cum a şi fost ades.

Să fii ca floarea drăgăstoasă  
    Să te atrag la piept,  
Să uiţi de fuga cea de groază  
    Prin spini şi prin frunzet.

Vom sta sub tei în împăcare  
    Cu luna de pe cer, 
Cînd eu ţi-oi da o sărutare – 
    S-o am consilier.

Ca-n lumea cea medievală  
    Îmi vei şopti duios...  
Şi poate fără vreo sfială  
    Va fi să te descos... 

Să-mi spui acu ce crezi de mine, 
    Să-mi spui definitiv –  
O fi şi tu un mărăcine 
    Şi eu al tău captiv.
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Au poate nu mai am dreptate,  
    Au poate sînt un rău... 
De ce mă uiţi? Şi cît se poate  
    Să mă refuzi mereu? 

Am fost prea indulgent. Voi trece  
    La caz neordinar – 
Nu cred că vei rămîne rece  
    Cînd te voi strînge iar.

Mi-e dor de tine, Măriuţă,  
    Mi-e foarte-foarte dor –  
Mi te visez aşa drăguţă  
    În văl albăstrior... 

Rămîi cu mine 
Şi luna, vezi, te roagă –  
Rămîi cu mine, dragă. 

Îmi dai guriţa-fragă –  
Rămîi cu mine dragă.

Se trece, zău, de şagă –  
Rămîi cu mine, dragă.

La ora asta sacră  
Rămîi cu mine, dragă.



   123   

Frămîntul sufletului meu

Dragoste fierbinte
O, tu, dragoste fierbinte, 
Am o mare rugăminte: 
Lasă-mă că ard ca para 
Tocmai cînd se lasă seara.

Chipul tău mereu apare, 
Şi ea, inima, mă doare, 
Nici nu pot ceva a face, 
Parcă-s aruncat pe ace.

Arcuitele-ţi sprîncene 
Amîndouă fac probleme, 
Mă subjugă şi privirea – 
Zău, că nu-s în toată firea…

Părul aurit cu totul 
M-a zdrobit. Stau ca netotul... 
Vin acasă şi pîn’ mîine 
Număr cît îmi mai rămîne

Să te văd din nou retrasă 
În poieni cu iarbă grasă, 
Cu o floare-ntr-o cosiţă, 
Iar în alta – c-o fundiţă.

Lasă, dragoste, odată 
Jocul tău de acrobată, 
Că de mă aprinzi, haină, 
Să nu-mi zici că sînt de vină…

Iată răul – de pe urma 
Că ne-am întrecut cu gluma... 
Tu, cea care mă-nţelege, 
Ce pedeapsă-mi vei alege?
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Un cîntec de îndrăgostit
La mîndruţa cea din vale 
Mă pornesc pe cînd e soare.

La mîndruţa cea din deal –  
Cînd e astrul nostru pal.

La mîndruţa cu dantele  
Sar doar gardul cu zorele.

Iar la ceea cu cercei:  
„Intră-n casă, bade, hăi!” 

La mîndruţa cea din preajmă  
Mă mai duc să beau agheasmă.

La cealaltă: cad de mers,  
Dar mă duc să înnoptez.
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Tu – mireasă, mire – eu...
Tu – mireasă, mire – eu... 
Ieri domniţă şi flăcău, 
Azi ne cîntă lăutarii 
Şi o facem pe mai-marii.

Tu – mireasă, mire – eu... 
Printr-un simplu procedeu 
Ne-am unit într-o clipită 
Să mîncăm doar dintr-o pită.

Tu – mireasă, mire – eu... 
Vom fi noi în doi mereu, 
Într-o patimă sublimă 
Să găsim acord şi stimă.

Tu – mireasă, mire – eu... 
De-a fi bine, de-a fi rău, 
Să avem nimica toată: 
Scrupule în judecată.

Tu – mireasă, mire – eu... 
Va apare spontaneu 
Dintr-a dragostei făclie 
Fiu sau fiică – bucurie!

Tu – mireasă, mire – eu... 
Să ne-ajute Dumnezeu 
Casa să ne fie plină 
De copii şi de lumină.
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Cea mai dulce pe pămînt
Pasiuni nestăvilite 
Mă cuprind, formînd un lanţ, 
Nu privesc la afrodite – 
Pentru ele n-am un sfanţ.

Vin la tine de cu vreme – 
Timp s-avem ca să vorbim, 
Să-ţi citesc şi din poeme, 
Ca să vezi cum mă exprim.

Tu mi-aprinzi dorinţa vie 
De-a ne nebuni un pic, 
Ca apoi să-ntrebi: „Bădie, 
Ce a fost?” Iar eu explic:

„Mozaic de sentimente, 
Şi o joacă, şi-un frămînt... 
Eşti în splendide momente  
Cea mai dulce pe pămînt.”

Dacă n-ai fi tu,  
de cine m-ar îndrăgosti?
Tu întreci prin frumuseţe sute de modele, 
Simt cum inima-mi pulsează, biata nu-şi dă rînd, 
Căci natura – da! – te-a înzestrat cu toate cele 
Să m-atragi în mrejele iubirii surîzînd...

Sentimentul dragostei nu se desface cînd 
Florile recunoştinţei ai în bucheţele, 
La fereastră sau la poartă şlagăre curgînd 
Se aud întocmai cum în codru şipoţele.
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Sufletul, femeie drăgălaşă, mi te cheamă  
Să te am în minte, lîngă mine cît pe-aci 
Cu acea superbă, admirabilă năframă,

Cu dorinţa ta aprinsă de-a solomoni... 
Eu te rog să vii, dar vino în curînd, degrabă... 
Dacă n-ai fi tu, de cine m-ar îndrăgosti? 

Să pornim o cale
Dragă Ilenuţă, 
Bună eşti mîndruţă, 
Tînără, frumoasă, 
Foarte drăgăstoasă.

Ilenuţă dragă, 
Dulce ca o fragă, 
Sînii – mere coapte, 
Visul meu de noapte.

Dragă Ilenuţă, 
Suplă şi năltuţă, 
Bună ca o pîine, 
Scumpă astăzi-mîine.

Ilenuţă dragă, 
Floare de vîzdoagă, 
Fata din vacanţă, 
Tu – a mea speranţă.

Dragă Ilenuţă, 
În a ta căsuţă 
Am spus vorbe multe, 
Puse toate-n frunte.
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Ilenuţă dragă, 
Mi-ai făcut o plagă, 
Mare cît o poartă 
Pentru viaţa toată.

Dragă Ilenuţă, 
Eşti o albinuţă, 
Harnică la muncă, 
Colo jos în luncă.

Ilenuţă dragă, 
Sufletu-mi te roagă, 
Am idei reale: 
Să pornim o cale.

Complimente
    Mariei

E un izvor de bucurie, 
Sînt fericit că-l am acum... 
Să spun aceasta-i datorie, 
Căci mi-i prietenă de drum.

Şi o iubesc atît de tare, 
Că este, sigur, un temei: 
Oricînd alege împăcare, 
Iar asta-i tocmai plusul ei.

Mai ştiu că-i foarte devotată 
Şi ţine mult la felul meu, 
De-aceea o sărut îndată, 
Cum intră-n grabă în antreu.
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La munca ei istovitoare 
E un adaus ne-nsemnat 
Şi-i mai aduc în dar o floare, 
Şi... alt sărut, neapărat...

Sinceritatea-i calitate, 
Iar la gătit bucate – as,  
În situaţii zeci create 
Nicînd nu intră în impas.

O socotesc de pozitivă 
(Doar m-a ales din cîţiva tipi!), 
N-a vrut ca să devină divă, 
Dar nici să prindă la aripi...

Aş vrea încrederea în sine 
S-o năvălească tot mai des, 
Şi Domnul s-o ferească,-n fine, 
De plîns şi factorii de stres.

Aş vrea să-i fac şi complimente, 
Şi cîteodată... un hatîr... 
Cînd doarme ea, literalmente 
Să nu se-audă niciun sfîr...

Fericiţi eram cu totul...
Nu a fost o amăgire, 
Amîndoi ne-am tot iubit, 
Ne visam mireasă, mire, 
Pînă cînd ne-am despărţit.

Cine ştie adevărul 
Celor ce avut-au loc? 
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Înecatu-s-a-n misterul 
Vremii, vag şi echivoc.

Surîzînd de bucurie 
Necuprinsul salutai, 
Nu un trai de boierie, 
Ci iubirea căutai.

N-a trecut o lună poate – 
M-am îndrăgostit lulea 
De obraji, de ochi, de toate 
Cum făptura ta era.

Nu puteai nici tu pricepe – 
E aievea sau e vis 
Ziua bună cînd începe 
C-un sărut de nedescris.

Mă făceai întotdeauna 
Să te-ador, ştrengar a fi 
Pînă apărea lacuna 
Gata de-a ne cuminţi.

Nicidecum să ne dezveţe 
Îţi spuneam nescrise legi 
Şi cuvintele glumeţe 
Ai putut să le-nţelegi...

Fericiţi eram cu totul... 
Devenitu-mi-ai reper, 
Nu am prevăzut boicotul – 
Mai aştept să vii, mai sper.
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Dragostea-i o mare artă
Privirea-ţi caldă iarăşi mă surprinde  
Şi mă găseşte derutat întruna,  
Cînd pomii împrejur îşi pun cununa,  
Iar strada lumînările-şi aprinde.

De printre nori se tot iţeşte luna, 
Ne-aţine calea pe alei, cuminte, 
Iar tu îmi spui în şoaptă vorbe sfinte, 
Pe care mi le-ai spus întotdeauna.

Ce bine-i că te-am întîlnit, şi-anume  
Că-n doi avea-vom doar aceeaşi soartă... 
Ne vom iubi cît vom trăi pe lume...

Să ştii că dragostea-i o mare artă, 
Ea nu suportă ca să-i facem glume – 
Am scris chiar azi acest dicton pe poartă.

De unde vii tu, zînă? 
De unde vii tu, zînă, ca nebuna 
De-mi rupi din piept o inimă cuminte 
Ce zile, nopţi şi săptămîni prea sfinte 
Mi se zbătea şi îmi cerea arvuna?

Căldura-ţi sufletului mă cuprinde 
Şi mă topeşte de rămîne zgura, 
Iar printre nori se tot iţeşte luna, 
Cînd bolta felinarele-şi aprinde.

Aş vrea să-mi fii acea ce mă iubeşte, 
Ce îmi va da o dulce sărutare 
Cum numai în poveste se-ntîlneşte…
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Dar unde te-i ascuns acuma oare? 
Căci sufletul atîta te doreşte, 
Nici nu mai ştiu de ce, atrăgătoare…

Îţi dăruiesc aceste gînduri multe
     De ziua ta

Ca să te bucuri sincer de candoare,  
Să n-ai nici pic de mahnă în privire, 
În sănătatea ta ciocnim potire 
De ziua cînd născutu-te-ai o floare.

Doresc să ai doar vise împlinite, 
Să zbori prin lume ca o rîndunică, 
Să crezi în dragoste... La o adică, 
Să-ţi fie toate relele oprite...

Mai vreau să ai o faţă luminată 
De soarele ce-n casa ta pătrunde 
Şi mi te face, dragă, împăcată...

Îţi dăruiesc aceste gînduri multe 
Ca să-ţi aduci aminte cîteodată 
De clipele duioase de la munte...

Numai tu...
Numai tu – iubire sfîntă şi constantă – 
Ai putut să-mi fii o nonbeligerantă.

Numai tu – salvarea mea dintotdeauna – 
Ai pornit energic să-mi striveşti ranchiuna.
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Numai tu – drăguţă, dar şi parteneră – 
Ai avut încredere... de mesageră. 

Numai tu mi-aduci parfumul dimineţii 
Să mă strîngi la piept pe tot parcursul vieţii.

Să fie dinadins...
Te iubesc chiar pînă nu mai ştiu ce e cu mine... 
Cînd apari, aş vrea să-ţi spun, dar suflul se reţine. 
Nu mai pot nimic de a gîndi şi prevedea, 
Cum se vede, scumpo, m-am îndrăgostit lulea.

Vreau ca despărţirea să nu vină niciodată, 
Nici în fiecare zi să fie trunchiată. 
Eu ce-aş face fără tine, dacă tu n-ai fi? 
Sigur: pe neprins de veste m-aş descumpăni.

Starea cea de graţie cu totul mă uimeşte, 
Cînd te văd plutind pe nori sub stelele celeste. 
Tu cobori zîmbind de-acolo pe pămînt şi taci... 
Poate mai visezi să ai pe unul mai dibaci?

Ca pe-o floare de cristal voi cocoli speranţa – 
Mare – de-a păstra credibilă extravaganţa. 
Ce se va-ntîmpla cînd sufleţelul meu cel bun 
Mă va ponegri? Orice, dar n-am să mă răzbun.

Pe furiş un dor cumplit în jurul nostru zboară 
Şi cu firul nevăzut ne leagă într-o doară... 
Va urma vîrtejul mistic care ne-a şi prins... 
Te voi duce la altar... Să fie dinadins...
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Triadă
Astăzi femeia-i în ambuscadă, 
Dacă doriţi, vă aduc dovadă...

Sigur, aflîndu-se-n escaladă, 
Poate în orice moment să cadă.

Iese voioasă la promenadă, 
Lasă ca lumea ce vrea să creadă.

Ştie s-aducă o ciocolată 
Pentru copii, că-i imaculată.

Nu vei vedea-o un pic să şadă:  
Munca-i salvarea, nu e bravadă...

Iat-o cu numere pe estradă 
Şi-n magazine ea stă la coadă.

Apă aruncă pe foc din vadră – 
Stinge, dar mai-mai în el să ardă.

Vezi că femeia-i ca o triadă: 
Mamă, iubită şi camaradă...

Ce este femeia?
Nu o dată 
am întrebat: 
– Ce este femeia?

Mi s-a răspuns 
pe un ton 
ponderat:
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– Femeia  
este cea mai desăvîrşită fiinţă 
pe care a creat-o 
cîndva 
Dumnezeu. 
Ea este un flux de lumină 
ce orbeşte bărbaţii  
mereu – 
cu chipul ei de regină,  
cu frumuseţea-i divină.

– Alfa şi omega 
pe acest pămînt, 
echilibrul şi liniştea 
din casa ori din preajma noastră, 
o floare în glastră – 
acea creatură din coastă.

– Femeia  
este cea care se ridică 
sau poate coboară, 
dar permanent 
ai impresia că zboară 
parcă-ntr-o doară.

– Dintotdeauna 
a fost şi este  
cel mai sigur  
şi cel mai important  
sprijinitor, 
un abil ajustor – 
vă rog să fiţi de acord – 
al tuturor 
caracterelor... 
Oricînd şi oricui 
ea dă o mînă de ajutor!
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– Fascinează puterea ei 
ziditoare, 
şi înspăimîntă 
cea distructivă, 
căci e o bună competitoare, 
dar întru cîtva naivă.

– Orice femeie  
are ceva aparte, 
încă nescris în carte 
(nu sînt cuvinte deşarte!) – 
cu mişcări uşoare, domoale, viclene 
ba se plimbă pe mari arene,   
ba în vise-i printre sirene.

– Fără ea aş fi  
ca orbi, 
aş dibui  
ca bezmeticii prin haos 
neavînd repaus.

– Poate să-ntoarcă totul pe dos, 
dar să-l prezinte armonios...

– Nu-i prieşte defel vulgaritatea, 
caută  
găsind simplitatea...

– Dacă trebuie, 
fiară o cheamă, 
dacă trebuie, 
e înger păzitor, 
uneori provoacă teamă, 
alteori –  
stare de dor.
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– Ca ploaia,  
ce vine şi trece, 
e fierbinte  
sau rece.

– Cu slăbiciuni ca orişicine:  
ea minte şi înşală, 
dar nu o putem smulge  
din inimile noastre 
şi asta-i ajunge.

– O ştim cu toţii:  
e un miracol, 
precum şi o năpastă 
(în orişice sistem!) 
pentru noi, bărbaţii, 
care-i sîntem 
stăpîni şi slugi – 
aşa o dorim,  
aşa o avem.

– De toate cele bune 
are parte, 
dar şi de blesteme  
de zi şi de noapte. 
Ea naşte  
şi creşte 
prunci 
adorînd Universul, 
dar nu-i vom cunoaşte  
nicicînd 
reversul.

Vreţi să ştiţi ce părere am eu? 
Nici nu-mi imaginez o viaţă 
plină de conţinut 



   138   

Valeriu Rață

fără femeie, zău. 
Minifustă,  
coafură, 
horbote de fir, 
tocuri înalte 
şi adînc decolteu – 
să n-o-ndrăgesc îmi vine greu. 
Este jumătatea care mă întregeşte, 
întotdeauna mă copleşeşte... 
O iubesc nespus de mult, 
nebuneşte, 
cîntînd-o 
cum este.

Ce este bărbatul?
Nu se poate spune-n două-trei cuvinte, 
Nici nu vreau să-i trec cuiva pe dinainte.

Chip de Dumnezeu, o taină minunată, 
Pînă în prezent deplin codificată.

Pe pămînt e o puternică fiinţă, 
Stăpîneşte lumea, are elocinţă.

Dar adesea dă în gropi, prea des greşeşte, 
Cînd e singur zace – foarte grav, fireşte.

Doar femeia ştie om din el a scoate  
Şi să-i dea iubire pînă peste poate.

Cum din cînd în cînd mai fuge de acasă, 
Vine la amantă ca s-o prindă-n plasă.

Are, uneori, şi şanse infinite, 
Îl pîndesc la colţuri zeci de afrodite.
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Şi prieten poate fi atunci butoiul, 
Se îneacă-n vin, pierzînd grăbit războiul.

E înflăcărat şi plin de frumuseţe 
Cînd în juru-i strigă mutre văicăreţe.

Cred că-i un deştept, cu spirit nou, artistic 
Şi-i invidiat că-i guru hrematistic.

Unii spun că-i fire crudă şi mă doare, 
Dar în spate-s aparenţe-nşelătoare.

Bunătatea-i este proba de a-l crede, 
Nefiind nici lacom, nici un burtă-verde.

E robust, puternic, dar şi vulnerabil, 
Cu un zeu din mituri poate-i comparabil.

De la înrobit ajunge la-nrobire, 
Vrea să ţină Terra în zeflemesire.

Aşteptat acolo unde nu se află, 
Liniştit fumează – gura-i ca o cahlă.

Vai de toţi cînd „pierde uzul raţiunii”, 
Coborînd pe treapta evoluţiunii...

Calităţi din cele excepţionale 
Îl trezesc creînd proiecte sociale.

Dar lovit – la culme! – pentru o dreptate, 
Aplecat se lasă, stă cu frica-n spate.

Dragostea-i întrece orişice măsură, 
Viaţa mult iubeşte, rău privind la ură.

Caută mereu dulceaţa libertăţii, 
Moare pentru cauza umanităţii.
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Sub ramuri de vişin 
Alături de tine voi sta la portiţă,  
Sub ramuri de vişin mi-i zice: „Bădiţă...” 

Cuvîntul acesta s-a pierde în tihnă  
Şi pradă cădea-vei în braţul de criţă.

Vorbi-vom de calea în faţă deschisă,  
De balul din şcoală, de cea „Periniţă”... 

Cădea-va o ploaie – petale de floare –  
Pe umerii tăi şi pe alba altiţă. 

Atîta s-a cerne albeaţă în plete 
Că pînă la urmă vei fi în scufiţă.

M-a prinde şi luna, şi steaua lucindă, 
Spre inima ta potrivind o cheiţă... 

Ţi-am spus nu o dată că am o dorinţă –  
Să-mi dai un sărut nelumesc, de zeiţă.

Pe banca albastră cu foc te-aş cuprinde, 
Atîta ţi-aş spune: „Ce dulce fiinţă!...”

Are grijă însuşi Demiurg
Soarele se scaldă-n line ape, 
Plaja se transformă-n labirint – 
Mă aşez de tine mai aproape 
Şi ceva întreb...  Răspunzi succint. 

Inima-mi în piept mi se răscoală – 
Lacrimi curg din ochii tăi cereşti, 
Iar obrajii pierd din zugrăveală, 
Deci se vede că de mult tînjeşti.



   141   

Frămîntul sufletului meu

Am uitat tot felul de tertipuri, 
Dînd dovadă că ne respectăm, 
Hai să încercăm în fel şi chipuri 
Ca o soartă unică s-avem.

Ne sărută galeş deodată 
Vîntul – un prieten devotat – 
Şi observ pe faţa-ţi luminată 
Că iubirea ni s-a înnodat.

Vor veni şi bucurii depline, 
Important e... lacrimi nu se scurg... 
Ca în viaţă să ne ţinem bine, 
Are grijă însuşi Demiurg.

Îţi trimit chiar mîine peţitori
Dragă, văd în ochi-ţi jale mare... 
Care-i leacul cel de vindecare?

Gîndurile mi-s total melanj, 
Zile, nopţi mă aflu în deranj.

Vreau ca pe-o regină şi un rege 
Ochii noştri tainic să ne lege.

Hai s-avem în ambele priviri 
Ale noastre calde întîlniri.

Hai aprinde focuşor sub gene, 
Iartă, nu te mai umfla în pene.

Noi atît de strîns sîntem uniţi, 
Că vorbeşte lumea de nuntiţi...
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Noi doar ne iubim atît de foarte 
Că o ceartă nu ne va desparte. 

Nu privi cu ochi acuzatori – 
Îţi trimit chiar mîine peţitori.

Între noi se face hău...
Catincuţă, pentru tine 
Numai cîte am făcut, 
De îţi par că sînt puţine, 
Eu sînt gata la mai mult.

Catincuţă, dragă mie, 
Buze – fructul de cireş, 
Cînd te văd în astă ie, 
Zău mă tem să nu dau greş.

Catincuţă, floare albă, 
Cea lipsită de cusur, 
Ţi-am trimis în scris o jalbă: 
Treci pe-alături şi... bonjur!

Catuncuţă, suflet dulce, 
Eu te vreau să fii a mea, 
Orişiunde, cînd m-oi duce, 
Să îmi fii alăturea.

Catuncuţă, vino-ncoace, 
Tare-tare să te strîng, 
Dacă vrei îţi dau şi pace, 
Dar vei zice că-s nătîng.

Catuncuţă, dor şi jale 
Pentru soarta de flăcău, 
Pîn’ îmi dai o sărutare 
Între noi se face hău...
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Larisa
Cu nimic un dor nu se compară,  
                      Larisa, 
Te vedeam în fiecare seară,  
          Larisa.

Tu erai într-adevăr regină,  
                Larisa, 
Nimeni nu-ndrăznea să te aţină,  
                     Larisa.

De-ţi spuneam deschis o vorbă caldă, 
            Larisa, 
Mîndră, tu dădeai cu bîta-n baltă, 
             Larisa.

Dar ne-am despărţit, fiind prieteni,  
               Larisa, 
Amîndoi ca marmura de ţepeni,  
          Larisa.

Unde-i zîmbetul tău dulce?
Flori de măr se scuturară  
Ca în iarbă să se culce,  
Tu în zi de primăvară  
Mi-ai zîmbit atît de dulce. 

Ochii tăi – privire caldă –  
Mă furau pe îndelete,  
Astăzi nu-i mai văd să ardă  
Cu bobiţele discrete.  
S-au pierdut în mări de soare  
Şi în zbuciumul de lume  
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Două mari mărgăritare,  
Strălucirea lor anume. 

Doar cînd visele-mi de pleoape  
Se ating încet, cuminte, 
Îmi apari de tot aproape,  
Surîzînd ca înainte... 

Pe retrasa cărăruie,  
Cînd fugeam pe-ascuns de-acasă,  
Te opreai pe ea statuie  
Cît se poate de frumoasă!  
Te ţineam atunci de mînă 
Toată ziua prin pădure,  
Tu erai, ziceam, o zînă –  
Nu cumva să mi te fure! 

Teiul asculta-n tăcere 
Vorba noastră măgulită  
Şi în ore de mistere  
Ne ţinea la piept, iubită.

Noi ca două turturele 
Parcă prima oară-n viaţă 
Copleşiţi priveam la stele, 
Cum dispar în dimineaţă. 
Luna blîndă, nemişcată,  
Cu cosiţă colilie, 
Ne privea de tot mirată,  
Generînd mărinimie.

Mă va crede oare cine,  
Că mi-ai fost atît de dragă,  
Că mereu veneam la tine,  
Numai inima-mi să tacă?...



   145   

Frămîntul sufletului meu

Ne păreau că-s nişte salbe, 
Scuturate pe la poale, 
Gingaşe şi dalbe-dalbe, 
Ale mărului petale. 
Astăzi ele-a cîta oară  
Cad pe iarbă să se culce,  
Sărbătoare-i, primăvară,  
Unde-i zîmbetul tău dulce?

De ce-ai plecat?
Sînt biat de dragostea dintîi,  
De şoapte-n taină pînă-n zori,  
De visu-n care tu rămîi  
Să te ador de mii de ori.  
Surîsul ce mă alinta  
Îl văd aievea ca prin fum,  
Dorinţa de a-l mai vedea  
Amar mă chinuie şi-acum.

Nu pot uita acele mîini,  
Ce îmi păreau nişte minuni, 
Nici izul nalţilor salcîmi 
Sub care ne făceam nebuni,  
Nici ochii limpezi, uriaşi 
Şi săţioşi de infinit,  
Nici rujele de pe obraji,  
Ce adineaori m-au vrăjit.

În ploaia frunzelor de tei  
Ţii minte cum ne desfătam?  
Umblam prin parcuri, pe alei  
Şi altă grijă – nici un dram... 
Cum ştie numai fata, zău,  



   146   

Valeriu Rață

Mă cuprindeai uşor-uşor 
Să te cuprind apoi şi eu 
În văzul stelei din izvor.

De sînii tăi rotunzi şi moi  
Mă atingeam jenat, sfios, 
Iar tu-ndrugai, că-s ţărănoi  
Şi nicidecum cuviincios...  
Dar încetai a bălmăji  
Şi asta te făcea să-mi placi, 
Cu arta de a copleşi 
Vedeam că vrei să mă împaci.

Ce vremuri mai erau atunci! – 
Acele seri de chihlimbar! –, 
Cînd un sărut pe buze dulci 
Era şi scump, şi foarte rar. 
A doua zi – de la-nceput! –  
Puneam pe creştet pălării,  
Uitînd ce-a fost, ce a trecut,  
Porneam din nou cu ghiduşii.

Să-mi spui acuma fir cu fir,   
De ce-ai plecat, iubita mea,  
De ce eu luna nu admir, 
Cum admiram în doi cîndva,  
De ce chiar ieri mă alinai  
Şi mai furam un sărutat,  
Iar astăzi părul tău bălai 
În ochi răsare neuitat? 
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Te mai aştept, Dorina
  I

Vei fi o zînă, zău, 
Cît n-am să trag cortina, 
Îmi vii în gînd mereu, 
Te mai iubesc, Dorina.

Mi-ai fost o alinare, 
Robace ca albina, 
Frumoasă ca o floare... 
Te mai iubesc, Dorina.

Eram doar amîndoi, 
Cînd înflorea cătina 
Şi alergam prin ploi... 
Te mai iubesc, Dorina.

Cînd dimineaţa blîndă 
Îşi potrivea lumina, 
Îmi apăreai ca sfîntă... 
Te mai iubesc, Dorina.

  II

Ne străjuia un tei 
Şi luna sus, divina, 
Cînd tu cîntai, ehei... 
Îţi aminteşti, Dorina?

Şi ţi-au plăcut la culme 
Plimbări cu limuzina, 
Lăsînd în suflet urme... 
Îţi aminteşti, Dorina?
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La para unui rug 
Destăinuiai doctrina 
Ce-i un sărut cam lung... 
Îţi aminteşti, Dorina?

Şi te-ascundeai de mine, 
Făcînd pe eroina, 
Pe băncile vecine... 
Îţi aminteşti, Dorina?

  III

Dar a venit un ceas... 
A clătinat tulpina, 
Nimic nu a rămas... 
Te mai aştept, Dorina.

Atunci n-aveam nici arme, 
Cînd se trezea felina 
Din tine să mă sfarme... 
Te mai aştept, Dorina.

Că s-a-ntîmplat un rău 
Şi a crescut neghina, 
De vină nu sînt eu... 
Te mai aştept, Dorina.

Păreai păpuşă toată: 
Cu o basma de China 
Mă fermecai pe dată... 
Te mai aştept, Dorina.
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Vreau să-mi dai mai multă iubire
Tu îmi eşti norocul de-acasă... 
Ca să facem viaţa frumoasă, 
În nebuna învîrtejire, 
Vreau să-mi dai  
  Mai multă iubire.

Cert că am un vino încoace, 
Tocmai chipul cel ce îţi place, 
Să uităm de-o rea pizmuire: 
Vreau să-mi dai  
  Mai multă iubire.

Cred că-mi eşti un suflet-pereche, 
Ţi-am mai spus şoptind la ureche... 
Cea mai bună tămăduire – 
Vreau să-mi dai  
  Mai multă iubire.

Cu intenţii clare, curate, 
Plină de sensibilitate, 
Mi te rog cu deosebire: 
Vreau să-mi dai  
  Mai multă iubire.
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Mă faci să nu am viitor
Cînd inima îmi e cernită 
Şi amintirile mă dor, 
Apari în geam, a mea iubită, 
În cel mai splendid, viu decor.

Te vreau alăturea de mine, 
Să fiu al tău susţinător, 
Cu bucuria ce mă ţine, 
Să te sărut copleşitor.

Înamorat de-a ta fiinţă, 
Prin aerul de taină zbor, 
Iar tu cu multă uşurinţă 
Respingi avîntul voiajor.

Cu toate că oricînd primează 
Să am mai multe puncte-n scor, 
Ajung să văd cu mintea trează: 
Mă-ntreci sărind într-un picior.

Tulburătoare de frumoasă, 
Mă faci să nu am viitor, 
Căci dorul care mă apasă 
S-a prefăcut deloc uşor.

Mi se stinge ultima speranţă
O! iubire vagă, agasantă... 
Reuşişi să-mi pui la ochi perdea, 
Mi se stinge ultima speranţă 
Că-ntr-o bună zi ne vom vedea...
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Vara-n păduricea răcoroasă 
Braţe mîngîioase-mi fluturau 
Ca să vin mai repede de-acasă 
Şi la umbra nucului să stau.

Colo păsăruici pe rămurele 
Triluri răspîndeau necontenit. 
Credeţi voi că le-ascultam pe ele? 
Nu, aveam de rîs şi de glumit.

Seri urmau aprinse-n debandadă 
Cu îmbrăţişări într-un fundac, 
Luna lîngă noi vroia să şadă, 
Dar aveam umbrelă... un copac.

Ca o îndărătnică puştoaică 
Mă electriza chiar din senin, 
Cu o iscusinţă de vulpoaică 
Îmi turna în cupe şi venin.

Şi-mi cerea standarde ridicate, 
Legile nescrise să respect, 
Însă care om nu-i cu păcate... 
Şi am devenit mai circumspect.

S-a şi pus asupra mea amprenta, 
Deseori în stradă mă mustra... 
Doamne, o făcea pe competenta, 
Căci la toate mi se pricepea...

Nu ştiam că-i plină de contraste, 
Amintirile-s cu iz amar... 
Ştiu la sigur: nu va recunoaşte, 
Dar am vrut să mergem la altar.
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Un cuvînt rostit cu nedreptate... 
Şi o dragoste s-a destrămat... 
Locuri dragi de tot au fost lăsate, 
Alţii iată le-au şi preluat.

O! iubire vagă, agasantă... 
Reuşişi să-mi pui la ochi perdea, 
Mi se stinge ultima speranţă 
Că-ntr-o bună zi ne-om revedea...

În lipsa ei puteam să mor
Atrăgătoare-i şi drăguţă 
Iubita ce o port în piept, 
În inima ce mă asmuţă 
Dorinţe multe să accept.

În preajma mea-i misterioasă, 
Cu zîmbetul fermecător, 
Ca o mireasă de frumoasă, 
Un îngeraş ce îl ador.

Mai e şi dulce, dulce fată... 
Cum nu e alta pe pămînt, 
Dar şi-i din fire zvăpăiată, 
Să o luăm de-aici pe rînd.

La calmul meu indiferentă, 
Mă-ndeamnă să pornim pe jos 
(Cum şi-a notat într-o agendă!) 
Spre munţi cu vîrful albicios.

Apoi prin toată Europa 
Să trecem şi... să ne iubim... 
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Acolo îmi găsisem popa, 
Mai altfel cum să mă exprim?

Va trece astă nebunie, 
Şi alta iată vine-n loc, 
Căci vrem aşa mereu să fie – 
Să nu se termine deloc.

De firul gîndului s-agaţă, 
Dreptate-i dau din cînd în cînd, 
Îi scot tristeţea de pe faţă 
Din coada ochiului făcînd...

În versuri i-am descris fiinţa, 
La uşa ei lăsat-am flori, 
A fost ca ia şi catrinţa 
Să mă frapeze deseori...

Am vrut să o cunosc acasă, 
Îi pregătisem şi un rol... 
Desigur, m-a poftit la masă, 
În suflet n-are niciun gol.

Mereu rostescu-i scumpul nume 
Ca simplu trecător în timp... 
La senectutea mea, aş spune, 
Că bătrîneţea nu o simt.

Tot răscolesc prin cele vise 
Apar în minte amintiri, 
Săruturi, buzele aprinse, 
Scîntei plăpînde să te miri.

Cu ochii negri mă vînează, 
Sînt gata ore să-i înfrunt, 
Dar ea sfios mă luminează: 
„Ajunge, că te faci cărunt...”
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De ce s-a ataşat de mine? 
Dezamăgire însă n-am, 
Indiferent ce naz îi vine, 
Eu sînt acelaşi cum eram.

Un „Te iubesc...” rostit în şoaptă, 
Argintul viu, potopitor – 
Aceasta-i buna mînă dreaptă, 
În lipsa ei puteam să mor...

Te rog şi te cuprind la piept
Te doresc să-mi fii alesul, 
 Întoarce-te şi-am să te iert, 
Află că îţi ştiu eresul – 
 Întoarce-te, căci te accept.

Plîng în pernă cu sughiţuri, 
 M-am săturat de-aşa concert, 
Nu-mi ajută bînd şi şpriţuri – 
 M-am săturat să te aştept.

Bate-mi într-o zi la uşă 
 Şi lămureşte-mi, eşti expert, 
Ajunge, scoate tot din guşă 
 Şi lămureşte-mi, dar pe drept.

Starea asta mă sufocă, 
 Te rog nu fi de tot inert, 
Glasu-mi ajutor invocă, 
 Te rog şi te cuprind la piept.
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Unde eşti, odorul meu iubit?
Rătăcesc buimac prin lumea asta, 
 Dar pe tine nu te-am mai găsit, 
Întrebat-am să-mi răspundă casta, 
 Dar pe tine nu te-am mai găsit, 
Unii sfat m-au dat să merg la gară, 
 Dar pe tine nu te-am mai găsit, 
Alţii mi-au turnat şi apă chioară, 
 Dar pe tine nu te-am mai găsit, 
Iscodeam stejarii din pădure, 
 Dar pe tine nu te-am mai găsit, 
Colindat-am plajele azure, 
 Dar pe tine nu te-am mai găsit, 
De vreo lună sînt plecat de-acasă, 
 Dar pe tine nu te-am mai găsit, 
S-a lipit de mine grea angoasă, 
 Unde eşti, odorul meu iubit?

Oricînd în suflet te doresc
De bănuieli chinuitoare, 
Căznit ca jalnicul actant, 
Te văd pe cer acelaşi soare, 
Iar pe pămînt un diamant.

Superlativă, preţuită, 
Cu chip de înger milostiv... 
Dar dragostea-i zădărnicită 
Nici nu-nţeleg din ce motiv.

Promit să ştie lumea-ntreagă: 
Durut alegerea-ţi respect... 
Dar poate dau cuiva o şpagă 
Să te convingă la obiect?
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O clipă de seninătate 
Mai poate să te ţină-n frîu, 
Să-mi mîngîi pe neaşteptate 
Mustaţa ca un spic de grîu.

Am spus întîi să scriu o carte, 
Distracţia – pe planul doi, 
De-aceea ochii nu-ţi voi scoate, 
Ci am să-mi caut de nevoi.

Îţi pun la gît o amuletă 
Cu scopul să te îmblînzesc... 
Uita-te-ar relele, julietă!... 
Oricînd în suflet te doresc...

O destăinuire 
Ce se-ntîmplă cu mine? Nimic.  
Dar mai pot de a tace chitic? 

Iarăşi dragostea-mi bate la geam  
Şi nelinişte parcă-i să am. 

Vine dorul, mă chinuie des,  
Unde-i leacul de dulcele stres? 

Unde-s orele cînd am iubit 
Fata cea în rochiţă de cit?

Draga mea, să sperăm, mă auzi – 
Tu, acea din căsuţa cu duzi.

Ba în stradă te văd, ba la joc, 
Hai întoarce-te într-un noroc.
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Eşti în inima mea şi în gînd, 
Vreau cu tine să plîng şi să cînt.

Pentru noi înfloresc trandafiri, 
Tu de ce niciun pic nu te miri?

Vai, mă tem că va fi cum a fost –  
Eu te ştiu de acum pe de rost... 

Aş vrea…
Aş vrea să fiu o gură de izvor – 
Să vii la mine vara pe năduf, 
Să beai din apa lui încetişor 
Şi să te sperii nebunatic: uf!

Aş vrea să am steluţa mea pe cer – 
Chiar tu să fii acea ce străluceşti 
Ca soarele-n amiaza de prier, 
Ca luna dalbă, zînă din poveşti.

Aş vrea o dată-n codru să dispar – 
Cu toate că nu par inteligent, 
Dar am să văd ce faci o zi măcar 
Cînd nu-s alături, nu-s prezent.

Aş vrea să mă prefac într-o mărgea – 
Să fiu purtat (pe aţă!) în şirag 
La gîtu-ţi albicios, iubita mea, 
Căci să-l sărut prea tare îmi e drag.

Aş vrea să fiu voinicul cel din basm – 
Să-ţi cînt la poartă despre flori,  
Chitara să se-oprească de marasm, 
Iar tu să te prefaci că iată mori.
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Aş vrea să rup hotarul dintre noi – 
Să gust din dragoste acum mai mult, 
Cînd părul port să fluture vîlvoi, 
Cînd inima turbată mi-o ascult.

Aş vrea să mă prefac un supărat –  
Să văd de mă iubeşti spunîndu-mi: „Ba!” 
Mai trag nădejde că neapărat 
Răspunsul tău va fi superb cîndva.

Aş vrea ca jumătatea ta să fiu – 
Cosind în luncă firul ierbii blînd, 
Să ne jucăm cu-al nostru unic fiu 
Prin fînul gras pîn’ zorii se aprind.

Iubită, te elogiez!
Ascult atent ce spune lumea, 
M-am săturat de-aşa experţi – 
Ne caută defecţiunea, 
Tu iartă-i, dacă poţi să ierţi.

De ce ne fură nişte clipe 
Şi ne asmuţă pe din dos? 
Să-mi pună mie, ţie ghimpe,  
Apoi să aibă un folos?...

Am spus că eşti o simpatie, 
Cu maniere ce îmi plac, 
Şi multă lume asta ştie – 
Le voi găsi odată leac.

Şi, dacă reuşesc, voi scoate 
Din ei tot răul... Nu cedez... 
Voi face chiar ce nu se poate: 
Pe tron cu cinste să te-aşez.
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Ai sentimentele curate, 
De-aceea-n suflet te păstrez, 
Că radiezi angelitate, 
Iubită, te elogiez!...

Reviriment
Am avut destule zile bune,  
Am avut destule sărbători,  
Dar a fost şi-amărăciune, 
Ba chiar de mai multe ori.

Ce se-ntîmplă că mereu te caut? 
Ce se-ntîmplă că nevrînd mă furi? 
Poate nu e bine, dar te laud, 
Poate nu e bine, dar îmi juri.

Ce n-ai spune tu, a mea iubită,  
Ce n-aş spune eu, cum sînt avan, 
Tu îmi eşti al meu odor, ursită, 
Eu îţi sînt şi pază, şi alean.

Ştiu că mă voi pierde fără tine, 
Ştiu, de-asemenea, că pot muri, 
Dacă tu de-o parte te vei ţine, 
Dacă clipa sfîntă vei răpi... 

Parcă poţi să faci ce nu se poate? 
Parcă poţi să fugi de remuşcări? 
Cînd mă vezi că dau mereu din coate,  
Cînd mă vezi că-s altul – nu ca ieri.

Timpul trece, curge într-o doară,  
Anii, încă tineri, dîndu-mi ghes, 
Fac să văd în ochi-ţi primăvară  
Şi să-ţi cînt un cîntec pe ales.
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Sînt robul tău
De tine sînt îndrăgostit, dar foarte-foarte, 
Pe lumea asta nimeni nu ne va desparte.

În suflet eu te port de mult ca pe-o crăiasă, 
Că eşti inteligentă şi nemînioasă.

Şi pentru că-n purtarea-ţi blîndă eşti corectă, 
Aceasta-n mine, vreau să-ţi spun, că se reflectă.

Iar ca bărbat, avînd un pic de-aviditate, 
Mă strădui totuşi tu să dormi pe săturate.

Chiar dacă-ţi vin cumva (în vis?) şi negre gînduri, 
La tine vin oricum, dar nu mă duc pe vînturi.

De se întîmplă ca să-mi ieşi şi cu deşertul, 
Mă consolez, continuînd să merg de-a dreptul.

Cînd ne certăm, te zbuciumi să mă ţii în strună, 
Primesc şi calitatea asta drept arvună.

Mă domoleşti cu buze dulci, precum e mierea, 
Şi scoţi din mine nemilos de crud puterea.

La pieptul tău mă încălzeşti cînd vin pe seară 
Şi astfel faci să-ţi cînt romanţe la chitară.

Am parte de o patimă neogoită, 
Iar asta nu e vorbă goală, născocită.

Ostatec mă prefaci... Acuma ce aş spune? 
E unul dintre lucrurile cele bune...

Te ştiu cam iute, nebunatică, zurlie, 
Dar sînt – în toată ziua – robul tău, soţie.
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Mulţumesc de avansare!
Mi-ai adus în dar o fată, 
Iar de astăzi eu sînt tată.

E o floare ca şi tine – 
Ambilor ne aparţine.

Vă iubesc pe o măsură, 
Sînt cu voi – o osatură.

Şi rostesc cît pot de tare: 
„Mulţumesc de avansare!”

Te iubesc cum n-am iubit pe alta
Mă privesc în lacrima-ţi din pleoape, 
Şi te vreau mai bună, mai aproape, 
Să mă înţelegi – neprefăcută –, 
Te-am chemat în preajmă la dispută.

Ca să-mi spui cum fost-a întîmplarea, 
Cine mă vorbea adinioarea... 
Ca să-mi lămureşti vinovăţia 
De la care pleacă gelozia...

Fost-au bucurii şi-apoi necazuri... 
Cine a făcut – cu timpul – nazuri? 
Cine ne-a furat încrezătura? 
Dragostea se ofileşte, pura...

Te implor, chiar astăzi încetează, 
Şi priveşte-n jurul tău mai trează. 
Hai reneagă-ţi în sfîrşit unealta... 
Te iubesc cum n-am iubit pe alta...
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Suflet luminos, divin
Am visat să te-ntîlnesc, 
Vezi: mi-i duhul tineresc.

Te-am rugat şi mi-ai răspuns, 
Asta fostu-mi-a de-ajuns.

Mi-ai plăcut şi te-am ales 
Nu aşa din interes,

Ci ca să formăm cămin, 
Suflet luminos, divin.

Facem programare 
– Unde ai vrea să plecăm, 
iubito, în luna de miere?

– Vreau să fie o amintire 
şi... o plăcere...

– Ascultă ce ne propun  
zeci sau chiar sute de agenţii 
(nu crede că sînt prostii): 
● vacanţa voastră romantică şi senzaţională, 
va include o săptămînă de benchetuială; 
● aveţi toate atuurile unor destinaţii perfecte, 
cu surprinzătoare momente;  
● veţi vizita locuri exotice 
din cele două tropice; 
● Caraibe, Bora Bora, Bali, 
plaje cu nisip alb,  
cu apa cristalină ca peruzeaua, 
nelipsită – cafeaua; 
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● vă rugăm să alegeţi Paris, Londra,  
Berlin, Roma, Florenţa, 
cu toată insistenţa; 
● vă sugerăm Veneţia, 
sau o călătorie prin Grecia; 
● croaziere 
spre insulele Madeira, Azore sau Canare 
(pe-acestea vrea să ajungă fiecare!); 
● Turcia – Antalia, 
Hawaii – Honolulu,  
Florida – Miami, 
pînă şi toată Australia; 
● un safari în Kenya 
(dar n-aş vrea să văd grozăvenia); 
● un zbor cu balonul  
deasupra junglei, 
cine vrea – cu avionul; 
● în Spania veţi vedea corida, 
în Buenos Aires – tangoul, 
chiar şi pinguinii  
de pe gheţurile din Antarctida; 
● Las Vegas, Acapulco, Monaco, Dubai 
(numai parale să ai!)...

– Nicio propunere  
din cele enumerate mai sus 
nu mă impresionară... 
Te-am indispus? 
Hai, iubitule, la... ţară! 
Cel mai mult  
aş dorit să ajung anume acolo – 
întotdeauna 
aştept să-mi revăd 
(ferească-le Domnul de un prăpăd!)  
valea, dealul, văgăuna...



   164   

Valeriu Rață

Lasă, dragă, supărarea
Lasă, dragă, supărarea, 
Primăvară e afară, 
Fluturaşii de-acu zboară, 
S-a zvîntat demult cărarea 
Ce pe noi nu ne trădară.

Sînt şi eu o poamă acră, 
Meditez acum la rece, 
Nu-s la anii cincisprezece!... 
Sînt flăcăul ce-şi consacră 
Timpul pentru a petrece.

Frumuşica mea păpuşă, 
Mi te caut printre vise, 
Ţin ferestrele deschise, 
Clanţa-i lipsă de la uşă – 
Vino şi îmi fă surprize.

Parcă ai lăcat la gură, 
Telefonul nu-mi răspunde... 
Ce în asta se ascunde?... 
Arma ta m-ar face zgură 
Chiar în două-trei secunde.

N-am astîmpăr, nici repaos, 
Nici nu stiu ce e cu mine, 
Căci îngheţul care vine 
Ne aruncă într-un haos... 
Hai deci să vorbim de bine...

Vino, dragă, la-ntîlnire, 
Primăvara-i o poveste – 
Faptele ne urmăreşte 
Sfătuindu-ne iubire 
Şi încredere ce-ar creşte.
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Sîntem la limite extreme
Mă lasă, inimă, în pace, 
Căci nu sînt cea ce face rău 
Şi n-am un caracter rapace – 
Iubesc de mult un biet flăcău.

Mereu ceva mă chinuieşte, 
Îndrăgostită-s peste cap... 
Acum pricep: îs prinsă-n cleşte 
Şi vreau mai repede să scap.

E lungă noaptea, luna bate, 
Dar tristă sînt şi recunosc 
Că dragul meu e prea departe 
Şi dragostea se sparge: trosc! 

Rostesc şi numele-i în şoaptă, 
Ca să-l apropii doar un pic, 
Dar ştiu precis ce mă aşteaptă: 
Mă voi alege cu nimic.

Căci pentru dînsul e devreme 
Cu mine să se-ncurce... Noi 
Sîntem la limite extreme 
Avînd în parte al său croi.

Pe unde eşti?
Tăcerea-ţi lungă mă sufocă, 
De dorul tău mă voi usca, 
O motivare univocă 
Nici nu ştiu dacă pot avea.
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Se stinge ultima speranţă, 
În nopţi obscure te visez, 
Căci s-a făcut o discrepanţă 
Şi tot mai mult mă-ndepărtezi.

Ţi-am spus cîndva eu vorbe grele, 
Te-am supărat cu vreun nimic? 
Am fost ca două floricele – 
Nici gînd l-aşa un pronostic.

A fost o dragoste chiar dulce, 
Durat-a mult... pot să şi jur... 
Dar iată timpul se tot scurge 
Şi-mi vine, zău, să te înjur.

Pe unde eşti? Ce bunătate  
Ai şi găsit de nu-mi răspunzi?  
Ai fost un om şi jumătate, 
Dar m-ai lăsat cu ochii uzi...

Fără tine, idolaş
Cînd o tristeţe mă apasă, 
Copleşitoare amintiri 
Mi te aduc din nou în casă, 
Avînd potrivnice ţintiri.

Iar steaua ta strălucitoare 
Mi se arată în alt loc, 
La fel de caldă, visătoare, 
Dar altui prezicînd noroc.

N-a fost o dragoste perenă, 
În piept nu-mi colcăie defel 
O inimă... ca o sirenă... 
Nici nu le pun în paralel.
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Sinceritatea-ţi dezarmantă 
Mă face, Doamne, să te las, 
S-o iau din nou suind pe pantă, 
Dar fără tine, idolaş...

Eu şi tu
Eu – acordul unui cînt,  
Tu – un trăsnet pe pămînt.

Eu – sfiala cea de maci,  
Tu – furtuna stepei largi.

Eu c-o frunză mă alin,  
Tu – cu butii de venin.

Eu trăiesc şi am un crez, 
Tu în pace fredonezi.

Eu de sfadă nu am timp, 
Tu găseşti (de-a pune ghimp!).

Eu o vorbă de-ţi întorc, 
Tu te-aprinzi de iese foc.

Eu am sute, mii părtaşi,  
Tu – un cerc restrîns de laşi.

Eu sînt dor nestăvilit, 
Tu – un suflet neiubit.
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Cineva...
Cineva te-a-ntrebat în zadar – 
I-ai răspuns într-un stil lapidar.

Cineva te-a sunat prea tîrziu, 
A urmat un cuvînt străveziu.

Cineva a bătut din picior, 
Să-l refuzi nu a fost chiar uşor.

Cineva te inundă în flori, 
Dar tu eşti, vai, cu capul în nori.

Cineva te iubeşte cu foc – 
Tu te-ascunzi de realul noroc.

Cineva-i într-un fel panaceu, 
Iar acela, mă crede, sînt eu!

Parcă...
Parcă vine dimineaţa, 
Soarele a răsărit, 
Dar în suflet văd negreaţa 
Zilei: tu m-ai părăsit.

Parcă e aceeaşi casă 
Şi un aer potrivit, 
Dar în inimă – angoasă 
Mare: totul s-a sfîrşit.

Parcă n-am fost bun de rele 
Şi nicicînd n-am nărăvit, 
Dar am şanse puţintele: 
De la mine ai fugit.
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Parcă liniştea primează, 
Stau în colţul favorit, 
Dar mă rog să fiu pe fază, 
C-ai făcut ce ai voit.

Parcă m-aş calma cu plopii, 
Cu cireşul înflorit... 
Poţi să dai, of, ortul popii, 
Cînd amorul te-a rănit.

Cedez
Cedez în faţa ta, femeie, 
Că-n casa noastră eşti o zee.

Cedez, o, îngerul meu dulce, 
Că vreau din „cleşte” a mă smulge.

Cedez din nobile motive – 
Am alte-n viaţă obiective.

Cedez, acum, ca-ntotdeauna 
Să nu înceapă iar... „furtuna”.

Iubirea noastră se topeşte
Te rog acum să mă asculţi 
Şi crede că aşa şi este, 
Să nu încerci să mă insulţi: 
Iubirea noastră se topeşte.
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Aceasta-i scris pe faţa mea, 
Dar şi pe-a ta, de multă vreme: 
Indiferenţa – pacostea! – 
În sufletele noastre geme.

Erai odată trubadur, 
Cînd ne scăldam în puritate, 
Iar astăzi neplăceri îndur, 
Nici urmă de sinceritate.

Atîtea planuri noi croiam, 
Atîtea mai aveam speranţe 
Ţi le înşir ad litteram 
Visînd la alte ambianţe.

Doar dintre cele ce mi-ai dat 
Acum nimic nu mă alină 
Şi vreau să plec neapărat, 
Să nu m-acuzi că sînt de vină.

Pe cer şi luna s-a mîhnit, 
Şi toate-n ochi mi se destramă, 
Acordul e neavenit – 
Îmi vine ca să strig: „Of, mamă!...”

De mine nu mai ai habar, 
Plecarea mă încurajează 
Să-ncep de la abecedar 
Mai totul, dar cu mintea trează.

Din ce a fost avem fărîme, 
Pe locul gol nimic nu creşte, 
De-aceea las să se dărîme: 
Iubirea noastră se topeşte...
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Urăsc trădarea!
Eu vreau soare, tu vrei lună 
Eu vreau vară, tu vrei iarnă, 
Eu mereu te ţin în strună,  
Tu – ca vîntul ce răstoarnă 
Totul, doar să se impună.

Tu faci haz, iar eu – avere, 
Tu faci rău, iar eu doar bine, 
Tu mă mistui cu putere, 
Eu abia mă pot reţine 
Linişte măcar a cere.

Eu zic una, tu zici două, 
Eu mă jur, tu: „Nu se poate!”    
Eu am scris o carte nouă, 
Tu de artă eşti departe, 
Ba mai mult: te faci că plouă.

Tu ca umbra, eu ca zarea, 
Tu – nălucă, eu – un cîntec, 
Tu oricui opreşti suflarea, 
Eu cu aripile-mi spintec 
Spaţiul... Urăsc trădarea!

Dragul meu,  
de ce atîta suferi?

Dragul meu, de ce atîta suferi? 
Palid eşti – c-un galben ca de nuferi...

Ţi-aminteşti de zilele prospere – 
Inima îţi plînge de durere...
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Vii prea obosit de la serviciu 
Şi te-apuci să cauţi artificiu...

Dar soluţia e foarte simplă: 
Vezi ce-n jurul tău se mai întîmplă...

Ai uitat de-o vreme cum mă cheamă, 
Te-ai purtat urît, chiar peste seamă...

Te uitai la tinerele-ntruna – 
Azi s-au distanţat şi n-ai nici una...

Însă, gîndurile-mi sînt la tine, 
Tot mai sper că dragostea îmi vine...

Faţa ţi-i de-un galben de pe nuferi... 
Dragul meu, de ce atîta suferi?
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Îmi este greu, dar şi uşor...
Îmi este greu, dar şi uşor, 
C-avem acest drăguţ fecior.

Îmi este greu, dar şi uşor, 
Că-ţi seamănă uluitor.

Îmi este greu, dar şi uşor, 
Că îmi va fi de ajutor.

Îmi este greu, dar şi uşor, 
Că uit ce-a fost anterior.

Îmi este greu, dar şi uşor, 
Că-mi eşti oricum susţinător.

Îmi este greu, dar şi uşor, 
Că orice rău e trecător.

Scrisoare de adio
Am să fac aici o afişare, 
Dintr-o ultimă (sperăm!) scrisoare. 
Poate de acuma-i prea tîrziu, 
Dar citeşte, dragul meu, ce-ţi scriu:

„Îmi aduc aminte ca prin ceaţă,  
M-ai lăsat cu lacrima pe faţă... 
Am simţit că nu mai are rost 
Să te ţin, căci totul merge prost...

Suportînd înjurături, obidă,  
Dragostea a devenit aridă... 
Eu am obosit să mai aştept 
Ca să vii cu noul tău precept...
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Ai rămas cu-acelaşi vechi orgoliu, 
Gîndul dus mai mult la pandemoniu... 
Ştiu ce-a fost să-ţi tragă la cîntar, 
Iar de mine nu aveai habar...

Mă înec în marea ta de scripte, 
Mi-ai făcut cu ele zile fripte... 
De-mi dădeai arareori tîrcol, 
Beat erai, smintit de alcool...

Unde-i patima acea sublimă 
Ce-ai promis-o? Asta mă deprimă...  
Eu de mult mă chinui în necaz, 
Tu te dai mai şmecher şi mai breaz...

Inima-mi arzînd ca o făclie, 
Astăzi de abia mai bate vie... 
N-am putut să scap nici pe-un minut 
De nefavorabilul statut...

Mă luai ades de beregată, 
Zile-ntregi m-ai prefăcut argată... 
Te doream să fii mai cu lipici, 
Dar speranţa a murit aici...

Noi ne-am pomenit într-un naufragiu, 
Vreau să scap de marele ravagiu... 
Căci ai fost mereu nesuferit, 
Am să uit de tine – să m-achit...”

Sigur că vei trage o sudalmă, 
Că refuz ca să mă ai în palmă. 
Chiar de vei dori a reveni, 
Află: punctul este pus pe i.
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Reîntoarcere
Hai intră, nu te sinchisi...  
Trăiesc la bloc, cum vezi, aci...  
Aşează-te să te servesc  
C-un ceai de cela chinezesc.  
Şi zahăr pun vreo trei bucăţi...  
Dar ce te uiţi aşa în părţi?  
Feciorul unde-i?... La liceu.  
Învaţă bine, dar... mi-i greu. 
Ne zbatem uite singurei... 
Doar el şi... eu cu anii mei.  
De ce nu bei din ceai deloc?  
De ce mi-ai scris că n-ai noroc? 
O vină port?... De ce?... Nicicînd!... 
S-au dus cuvintele în vînt. 
De-atunci e mult. N-am huzurit... 
În taină pururi te-am iubit...  
Vei recunoaşte poate-acum  
După atîta timp şi drum,  
Că tu ai fost cel ce-a trădat  
Iubirea noastră... Şi-ai plecat...  
Ai revenit... Nu-mi e uşor,  
Dar te primesc ca pe-un odor.

Ruga unei fete mari 
Spune-mi, bade, bărbăteşte,  
Ca să-ţi facă ţie cinste –  
Nu tăcea, ci îmi vorbeşte.

Spune-mi tot ce ai în minte, 
Ca să fiu mai liniştită  
Inima cînd mi se-aprinde.
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Spune-mi, iată stau smerită  
Să-mi citeşti vreo poezie 
Despre buna ta iubită.

Spune-mi cum era să fie 
Ca să nu mă iei în seamă, 
Căci trăiam ca-n colivie.

Spune-mi că voi fi şi mamă,  
Şi-mpreună nu ne-om pierde, 
Chiar de grea plăti-vom vamă.

Spune-mi numai vorbe certe,  
Căci obrajii mi-s în lacrimi  
Şi mi-s pumnii nişte pietre.

Spune-mi cum se spune-n datini,  
Spune-mi ca să scap de patimi.

Blestem
Vorbeam mereu de dragoste,  
Văpăi ieşeau din piept,  
Să nu mai scap de pacoste,  
De nu ţi-am spus şi drept.

Dar n-ai crezut bătăilor 
De inimă... Plîngînd,  
Te trec în rîndul răilor  
Şi nu te scuz nicicînd. 

Îmi vin acum puterile,  
Aş vrea să mă răzbun,  
Să răscolesc misterele  
Şi verde-n ochi să-ţi spun:
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„Ce-a fost să treacă, dragule...  
De astăzi nu te ştiu...  
Să nu te văd, pribeagule,  
Cînd fi-voi şi-n sicriu!”

Acum portretul tău sărut
Pentru Liuba,  
in memoriam

Ai fost soţie exemplară, 
Din toate cîte ai făcut, 
Rămîne doar o vrere clară 
De a ne ţine cît mai mult.

Cosiţa ta vrăji deodată – 
Eram atuncea un flăcău, 
Iar tu – o stea adevărată 
Ce mă sorbea din ochi mereu.

Dar nu că fostu-mi-ai consoartă, 
Te admiram în orice zi, 
Ci că vroiai să ţi se-mpartă  
Dorinţa mare de-a iubi.

Eşti mîngîierea mea plecată 
La Cel de Sus să stea în veci, 
O dragoste nealintată, 
Aprinsă-n anii şaptezeci.

În greutăţi neordinare 
Noi fiica noastră am crescut, 
Să ştii că nu am nepăsare – 
Acum portretul tău sărut.
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În clipa ceea pătimaşă 
Păcat că repede te-ai stins, 
De ici încolo o părtaşă 
Te port în suflet înadins.

La ce să-nfrunt acest destin?
La ce te-ai dus în Ceruri Sus? 
Căci dup’ al tău subit urcuş, 
În mine totul a apus...

La ce să sper de-a mai cînta, 
Cînd nu luceşte steaua ta? 
Ai dispărut din canava...

La ce acum aş mai trăi? 
Cînd lumea nu mai pot privi 
De scîrba ce-ai lăsat aci...

La ce să-nfrunt acest destin? 
Doar n-am să fiu aşa de plin, 
Urmează viaţa în declin...
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S-a stins scînteia  
ce mă aprindea
A plecat la stele  
  Încă tinerea, 
Le-a cuprins pe toate 
  Şi se bucura.

Viaţa i-a fost scurtă, 
  Am a regreta – 
Domnul ia la hurtă, 
  Fie şi aşa...

Cea mai mare jale 
  Mă debusola 
Şi-mi veneau reale 
  Vreri de-a lăcrima.

Am pierdut femeia 
  Dragă, căci bolea. 
Şi s-a stins scînteia 
  Ce mă aprindea.
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Te plîng în fiecare zi
De azi natura toată pînge, 
Că ieşti în cer, la Cel de Sus, 
În toate văd că se răsfrînge 
Absurdul tău subit apus.

Făcut-ai lucruri minunate 
Şi lacrimi pe obraz îmi curg 
Că ne-au rămas nesăturate 
Dorinţe la acest amurg.

Păreri de rău... E tragedie 
Că inima-ţi n-a rezistat, 
Că s-a curmat o cununie 
Şi mult prea tare-s întristat.

De-ai fi să mai rămas o clipă, 
O oră sfîntă s-o trăieşti... 
Dar mi te-ai dus, plecînd în pripă, 
Pe boltă stea să îmi luceşti. 

Te-ai dus din viaţă prea devreme, 
De tine fost-am dependent 
Şi gîndul fuge la probleme, 
Dar n-am soluţii la moment.

Mi-ai fost femeia potrivită, 
Ca tine alta nu va fi, 
Regret, plecata mea iubită, 
Te plîng în fiecare zi.
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În sînul naturii 
(pasteluri şi nu numai)



   182   

Valeriu Rață

Ghiocelul
Baba Dochia o vrea,  
Scuturînd cojocul,  
Ghiocelul să mi-l ia,  
Bată-o norocul. 

Încă-i firav, solitar,  
Îl îndoaie vîntul 
Şi de frig se teme, dar  
Înălbeşte crîngul.

Desprimăvărare
Dimineaţa parcă e mai alta, 
Se iveşte iarba pe maidan, 
Nu îngheaţă peste noapte balta, 
Inima ne bate mai avan.

Ghioceii gingaşi dau de veste, 
Că pe iarna cruntă au învins, 
Corp la corp în luptele oneste – 
Gerul rămînînd profund surprins.

Dochia îşi scutură cojoace, 
Dar verdeaţa creşte hotărît, 
Zeci de planuri de acum îşi coace 
Vîntuleţul proaspăt şi gigît.

Soarele – amic la cataramă – 
Dă tîrcoale tinerei păduri, 
Mugurii pufoşi tăcerea sfarmă, 
Se trezesc şi urşii cei mahmuri.
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Zarea-albastră trage în coline 
Aburul de taină-n mărţişor, 
Păsăretul plaiului revine 
Strict la locul lui anterior.

Dispoziţie sărbătorească, 
Se resimte-n bucurosul tril, 
Ziua a-nceput încet să crească, 
Spre noroc pămîntului fertil. 

Înfloresc lalele
Pragul casei mele. 
Înfloresc lalele.

Ochii lor – mărgele,  
Licărul de stele.

Globuri pe andrele...  
Nalte, frumuşele... 

Cînd mă uit la ele,  
Parcă-s chip de lele. 

Pragul casei mele.  
Înfloresc lalele.

Martie-aprilie
Iarna rece a plecat,  
    Şerpuiesc pîraiele, 
Gerul nu mai e-mpărat, 
    Mai călduţ e soarele.
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Primăvara vine-n loc,  
    Adunînd puterile, 
Cu o floare-ntr-un noroc 
    Şi-a făcut reperele.

Muntele-şi dezvîntă iar  
    Răbdător cărările, 
Ciorile pe un arţar 
    Demonstrează penele.

Vîntul galeş, parfumat, 
    Şi-a luat sectoarele, 
În ogrăzi s-au arătat  
    Pe frînghii covoarele.

Şi aşteaptă codrul, ştiu, 
    Ca să-i vină mierlele, 
Iar pe cerul albăstriu  
    Alte-s parcă stelele.

Seva dulce urcă sus  
    Încărcînd arterele  
Ierbii care ne-a adus  
    Toate mîngîierile.

Ce să spun acum de văi?  
    Care li-s averile? 
Pe coline ies flăcăi 
    Să înfrunte zările.

Am ieşit şi eu în prag 
    Să admir căpuşele, 
Căci din puşcă parcă trag 
    De-mi deschid şi uşile. 
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Ninsoarea din flori de cireş
Ninsoare – pe drum, în ogradă, 
Ninsoare din flori de cireş... 
Petalele-s o miriadă – 
Se face pămîntul un preş.

Pătrunde şi-n casele-nchise 
Ninsoarea din flori de cireş, 
Străbate, cum nu se-ntîlnise, 
În camere fără vreun greş.

Pe mesele mele,-n sertare 
Ninsoare din flori de cireş, 
Cînd plec obosit la culcare 
Şi-n vise îmi vine ades.

Sosirea graurilor
Se întorc la vatră 
Graurii cu zor, 
Se disting îndată 
Prin penetul lor.

Sînt din nou acasă, 
Refăcînd scorburi, 
Doar pe ei adastă 
Cîmpuri şi păduri.

Vin şi pe la case 
Oaspeţi negriori, 
Repede vor face 
Cuib sub căpriori.
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Salutăm sosirea, 
Zborul zgomotos, 
Dar şi revenirea 
Timpului frumos.  

Vin în pîlcuri rîndunele
Vin în pîlcuri rîndunele, 
Toate-n faţă cu dantele.

Se întorc grăbite-n ţară, 
Cînd mai cald e pe afară.

Munţii au trecut şi ape, 
Să le-avem cît mai aproape.

Pe la streşini dreg construcţii 
Chiar acum, în preajma nunţii.

Au şi coada bifurcată, 
Zboară ziulica toată.

Ciripit, sporovăială, 
Alte griji – nici bănuială.

Prier
Mugurii, coloşii, 
Burta ne arată,  
Crapă pîntecoşii, 
Ochii ne desfată.

Au ceva din soare – 
Un surîs pe buze –  
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Unii dau în floare, 
Alţii hop! şi-s frunze.

Împroşcînd cu verde,  
Ei atrag privirea  
Şi ne fac oferte,  
Nepăstrîndu-şi firea.

Mi se ţin de poznă  
Ziulica-ntreagă: 
Dulcea lor miroznă  
Văile îneacă.

Au umplut eterul – 
Bucurii de-a valma –  
Nu cumva ca gerul 
Să le curme faima.

Flori de liliac
A-nflorit într-un tîrziu 
Floarea mov-liliachiu, 
La o margine de drum 
Ea împrăştie parfum.

Mediul înmiresmat 
A cuprins întregul sat, 
Căci e timpul călduros, 
Iar arbustul – fabulos:

În aspect ornamental 
E mereu în recital – 
Paniculele-i atrag 
Gîze la nectar dulceag.
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Pe alături de-ai trecut, 
O crenguţă ai şi rupt... 
Eu puţin mă mai abţin, 
Căci e bunul meu vecin.

Am să pun în vază flori, 
Cînd veni-vor sărbători, 
Florile de liliac 
Cel mai mult atunci îmi plac.

Primăvară 
Verde este la culoare 
Chiar şi bolta-n luna mai 
Şi în verde mi se pare 
Trece totul cum o dai.

Verde este codrul, care 
Ne aşteaptă cu alai, 
Verde-i crîngul, plin de soare, 
Chiar şi lacu-i verde, vai!

Dar şi albul cel de floare 
Mi s-a prins de verde scai – 
Alb e şirul de cocoare, 
Albe-s coamele de cai.

Alb şi eu îs, căci petale  
Chipul meu mi-l fac bălai,  
Clopoţei şi lăcrimioare  
Mă-nconjoară ca pe-un crai.
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Vernală
Vlaga ni-i primăvăratică 
În acordul mugurilor verzi, 
Trecem de la starea statică 
La acea mobilă, să mă crezi.

Văile devin înmiresmate, 
Cerul clar se oglindeşte-n rîu, 
Caii pasc în lunci pe săturate, 
Stă în casă doar un om molîu.

Bucuria curge peste margini, 
Cînd e soarele în culme, sus, 
Rezistenţi, atingem suprasarcini, 
Anotimpul forţe ne-a adus.

Au sosit în sate rîndunele, 
Înfloreşte aerul din jur, 
Noi uităm să facem lucruri rele 
Şi susţinem tot ce este pur.
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Dimineaţă de vară
În pădure orchestrează  
Păsărelele de zor,  
Iscusit le dirijează  
Arătosul cucuşor.

S-a trezit, că-i dimineaţă,  
Un năstruşnic iepuraş,  
Iute s-a spălat pe faţă 
Şi-acu zburdă pe imaş.

Ies la treabă cu ardoare  
Şi cu forfotă furnici, 
Veveriţe cumincioare  
Freacă ochii săi sticliţi.

Rîuleţul curge-n vale,  
Pe oglinda-i peştii sar,  
Un răţoi, vîslind agale, 
Vrea să-i prindă – în zadar.

Înspre vechile izvoare  
A pornit un ciobănel  
Cu o turmă de mioare  
Şi poznaşul de căţel.

Soarele pe cer se suie  
În pomposul său veşmînt,  
Hai şi noi pe-o cărăruie 
Lui din mînă fluturînd.
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Ploaie de iulie
Vine ploaia peste sat  
Fenomenu-i minunat.

Printre pletele de vînt  
Iat-o-n goană spre pămînt. 

Printre razele de soare  
Iat-o cade la picioare.

Uite cum pe neaşteptate  
Repejor ne-a pus pe roate. 

Noi – în casă cîte doi,  
Iar copiii zburdă roi. 

Pe călcîie glodul moale 
L-or tîrî acuşi pe ţoale.

Dar deodată trosc! şi poc! –  
Fulger, tunet la un loc.

Cerul a crăpat în două 
Şi întruna plouă, plouă...

Vrăbiuţele sub streşini 
Mai să cadă toate-n leşin.

Chiar şi cloşca sub tufari 
Speriată-i, ochii – mari.

Şi curcanii bulbucaţi 
Stau la dos încrîncenaţi.

În ogradă, după poartă 
Ploaia ca nebuna saltă.
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Dar, cînd eu ieşii în prag, 
Nu mai cade strop de leac...

Stau şi-admir: în depărtare 
Curcubeul viu răsare.

În codru 
Vai, de cînd mă tot aşteaptă 
Sînul codrului iubit, 
Ochii blînzi de mură coaptă,  
Pomuşoare – mărgărit. 
Aer străveziu şi proaspăt – 
Pînă dincolo de nori... 
Zboară triluri fără capăt,  
Triluri de privighetori... 

Dor îmi e mereu de tine,  
Codru verde, codru des,  
De izvoare cristaline  
Şi poiene. Mai ales,  
Mă frapează viorele,  
Drăgălaşii clopoţei,  
Bobi de rouă mari – mărgele –, 
Fluturaşii cu polei.

Vreau aici ca-ntotdeauna 
Să m-ascunzi de lume, zău,  
Ca să uit puţin furtuna 
Cea a vorbelor de rău,  
Pe cărări cu frăguliţe 
Singur să înmărmuresc,  
Admirînd la melci corniţe,  
Cum aricii rătăcesc.
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Vreau ca tu acum, străbune,  
Să-mi îngîni ceva sublim,  
Iar în juru-mi să se-adune  
Ciutele cu chip divin,  
Licuricii să mă scalde 
În lumini de peruzea  
Şi să stau sub tei încalte  
Pînă mă voi sătura.

Codrule cu stea de veghe,  
Iarăşi foşnetul ţi-ascult,  
N-ai în lume tu pereche,  
Eu – astîmpăr de demult...  
N-am să plec, cum vezi, acasă  
Pînă nu-ţi compun un vers  
Despre geana ta stufoasă, 
Potrivindu-l chiar din mers.

Pe Nistru
Cu barca ne plimbăm pe Nistru, 
Pe apa-i tocmai ca argintul.

De-o parte e pădurea verde, 
De alta – drum spre sat accede.

În faţă peştii sar de-un metru, 
La adîncime poartă sceptru.

Din urmă valurile line 
Ajung la mal doar o pătrime.

Scandînd, copiii ne botează, 
Gălăgioşii sînt pe fază.



   194   

Valeriu Rață

Ne dau din mînă... Mai aproape 
De ei să fim, să nu ne scape.

Ne-nvidiază şi pescarii, 
Dar ne alungă de pe arii.

Plutim încetişor la vale, 
În jurul nostru – rotocoale.

Am nimerit sub o ploiţă, 
Sîntem ca într-o străchiniţă.

Păcat că vremea nu-i frumoasă, 
Ne-ntoarcem repede acasă.

În zori de zi
Iată noaptea se destramă, 
Scoate neagra ei năframă 
   Şi exclamă:

– Fie binecuvîntată 
Ziua asta minunată, 
   Cum se-arată!

Luna pală se ascunde 
Pe un cer brăzdat de unde 
   Tot mai multe.

Fără nicio-ntîrziere 
Soarele zelos ne cere 
   Înviere.

Iar bobiţele de rouă 
Trec în starea lor cea nouă – 
   Să ne plouă.
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Motănaşii mi se spală 
Şi, să n-aibă bănuială, 
   Ies afară.

Cîinii, nelegaţi de cuşcă, 
Sar ca glontele din puşcă 
   Şi se muşcă.

Stau la prag, aşteaptă hrană 
Păsările – o armată 
   În coloană.

Suie dealul cărăuşii, 
Mînzii zburdă – nesupuşii, 
   Spiriduşii.

Ies la muncă prăşitorii, 
Pentru plăţi, dar derizorii, 
   Trec prin glorii.
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Sfîntul soare
Raza soarelui răsare 
Şi lumina ei ne pare 
  Lumînare.

Dar cu-ncetul se măreşte 
Fluxul razelor-poveste 
  De pe creste.

Întunericul plecat-a – 
Şi-a înfăptuit corvoada,  
  Dată gata.

Pe întreg cuprinsul gliei 
Stăpîneşte astrul zilei  
  Şi mîndriei.

Orizontul se aprinde, 
El începe lucruri sfinte – 
  Ia aminte!

Ba desparte, ba îmbină 
Nori pe care îi domină 
  C-o turbină.

Ba se joacă-n luminişuri, 
Ba pătrunde în desişuri 
  Şi stufişuri.

Ca pîndarul se ascunde 
După dealuri – treburi multe 
  Şi mărunte.

Şi din mere, prune coapte, 
Şi din spicele în lapte 
  Bea cît şapte.
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„Sfîntul soare” lumea-i zice, 
Căci ne face „cu elice” – 
  Ce ferice!

Rău că-n solitare spaţii 
Plămădeşte nouă razii, 
  Ecuaţii.

Alergînd aşa în goană, 
Îi mai vine cîte-o toană – 
  Ah! dojană...

Schiţă florală
Florile de prin grădini 
Stau pe ţanţoşe tulpini.

Toate prinse într-un joc, 
Mursă scot prin rădăcini.

Sorb nectarul din adînc 
Să-l împartă la vecini.

Sau albinelor din roi 
Să se facă stupii plini.

Bat culorile la ochi, 
Dar şi fluturii blajini.

Care poposesc un pic 
Şi pe flori, şi pe ciulini.

Cît e timpul moale, cald, 
Răspîndesc în jur lumini.
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Unor straturi mari sau mici 
Nu mai poţi să nu te-nchini.

Iar cînd ni le dau în dar, 
Le primim fiind senini.

Au în suflet şi în chip 
Curăţenia de crini.

Noapte de vară
Dispare soarele cu bidivii 
Şi-aruncă raze roşii-purpurii.

Pe cer răsar acele două care – 
Le ştim că unu-i mic, iar altu-i mare.

Se profilează şi al lunii cerc, 
La licărire stelele se-ntrec.

Îşi demonstrează vîntul pămătuful, 
Căci de miresme e-mbătat văzduhul.

Se-aude de pe malul unui lac 
Un plîns ba de broscoi, ba de brotac.

În mirişti se îngînă greieraşii 
De le-admiră cîntul copilaşii.

Se pregătesc sătenii de culcat, 
Iar în ogradă cîinii tot mai bat.

Că-i cald, se ţin ferestrele deschise 
Să intre aer proaspăt din cornişe.

E întuneric, dar mai ard lumini – 
Un semn că cineva e la vecini.
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Vor fi astîmpăraţi cu toţii poate, 
Cînd noaptea dă pe-a doua jumătate.

O linişte se lasă – de mormînt – 
Din bolta neagră pînă la pămînt.

Şi-apare roua-n tainele răcorii – 
E timpul cînd vestesc cocoşii zorii.

Vîntul poznaş
Ce poznaş mai este vîntul:  
Pe un fluture frumos,  
De-o mustaţă apucîndu-l,  
Îl sărută inimos.

Guraliva coţofană  
(Care nu-i deloc şi slută) 
Îl condamnă cu dojană,  
Că pe ea nu o sărută.

Ce să facă vîntul bietul?  
Nici nu stă la echivoc: 
Îi înconjură penetul 
Şi-o sărută mult, cu foc.

Albinuţa
Ziua-ntreagă, vrei nu vrei:  
       Zum-zum-zum! 
Colo-ncoace prin ştiubei: 
       Zum-zum-zum! 
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Printre florile de tei:  
       Zum-zum-zum!  
Zboară cît îi place ei:  
       Zum-zum-zum!

Umblă, dragă,-n papucei: 
       Zum-zum-zum! 
Prin polen şi-s tare grei:  
       Zum-zum-zum!

Şi mai are un temei: 
       Zum-zum-zum!  
Ea la soare-şi face băi:  
       Zum-zum-zum!

Gîndacul
Gîrbovit în pripă trece  
Pe o cracă un gîndac, 
Într-un bob de rouă rece  
Bietul iată a călcat 
Şi-acu umblă supărat –  
Pe nevrute s-a scăldat.

Răţuşca neascultătoare 
O răţuşcă în băltoacă 
Ziua-ntreagă mi se joacă. 
Tot o roagă mama-raţă: 
– Ieşi de-acolo la verdeaţă!
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Romaniţa şi fetiţa 
 – Bună ziua, romaniţă!  
 – Hai noroc, a mea fetiţă!  
 – Dragă-mi eşti ca mîndrul soare. 
 – Dulce glasul tău îmi pare. 
 – Te-aş lua-n a mea mînuţă... 
 – Fugi că vine-o albinuţă! 
 – Ea e harnică, de treabă... 
 – Fugi că tare rău înţeapă!

Floricele
Sus, pe cerul ţării mele,  
Licăresc întruna stele. 
Cînd mă uit atent la ele,  
Parcă-s nişte floricele.

Blîndă şi frumoasă
Toamna-i blîndă şi frumoasă 
Cu-o suită de cocori 
Care pleacă pe sub nori, 
Depărtîndu-se de-acasă, 
Să ajungă-n ţări cu soare 
Din grozava depărtare.

Toamna-i caldă,-ngălbenită, 
Cu feericul tablou 
Şi regimul zilei nou, 
Bună şi binevenită, 
Dulce, înţelegătoare – 
Prin aspect, impunătoare.
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Toamna-i lină, mult plăcută, 
Aer proaspăt pînă sus, 
Limpezime – de nespus, 
Lumea basnele ascultă, 
Se deschid abecedare 
Şi mai înfloreşte-o floare.

Toamna-i darnică, bogată, 
Pomii, doldora de rod, 
O mireasmă pură scot 
Din toţi porii deodată 
Şi prefac în sărbătoare 
Zilele alergătoare.

Vrem să se reţină
Toamna pe neobservate, 
Iar la uşa noastră bate.

Toamna cad spre dimineaţă 
Brumele pe gălbeneaţă.

Toamna vremea-i mohorîtă, 
Perioadă cam urîtă.

Toamna norii stau grămadă, 
Zile-ntregi avem dosadă.

Toamna ploile-s mocnite, 
Dar şi foarte potrivite.

Toamna vîntul rupe frunza 
Şi se joacă de-a ascunsa.

Toamna-n codru, nu mai cîntă 
Lira lui, căci e înfrîntă.
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Toamna-i alta în octavă – 
Vocea ei devine gravă.

Toamna buciumul răsună, 
Nimeni n-o să-i contrapună.

Toamna ciutele răzleţe 
Dau sătenilor bineţe.

Toamna vrem să se reţină 
Cu coşarca ei cea plină.

Motive de toamnă
Oamenii satului roade adună, 
     Combine aleargă pe şes, 
Cîntec molatic pe vale răsună, 
Liniştea cade în seara cu lună, 
     Dar vîntul o sparge cam des.

Soarele, bunul, prin nori se strecoară, 
     Văzduhul e-n două cu fum, 
Frunzele galbene, pale, de ceară, 
Ziua întreagă se plimbă prin gară 
     De parcă-s pornite la drum.

Toamna pictează-n culori de aramă 
     Şi-i iese destul de frumos. 
Plouă pe dealuri, plouă la cramă, 
Plouă cînd merge culesul de poamă, 
     Avem din aceasta folos.

Hrana, păstrată în glie, îndată 
     Pătrunde în bobul de grîu, 
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Ceaţa, stăpînă pe zori, se dilată, 
Doarme sub dînsa cîmpia brăzdată  
     Şi codrul, şi crîngul pustiu.

Vrăbii dosite sub streşini suspină, 
    Căci iată-s şi brumele mari. 
Iarba mai fură cu ţîra lumină, 
Căci e sluţită de pete, rugină, 
     Călcată-i de cîinii hoinari.

Septembrie-octombrie
Soseşte toamna deodată 
Cu istovite ierburi, flori – 
Se cere toată acceptată 
Cu zeci şi sute de culori.

În văi se lasă alba ceaţă, 
Tristeţe mută împrejur, 
Doar vreun cucoş pe coştereaţă, 
Salută soarele mahmur.

Nicicum mai veselă pădurea, 
Căci iată mi s-a dezgolit, 
Întreabă vîntul de aiurea: 
„De ce tot sufli înrăit?”

Pe lacuri în singurătate 
Vieţuitoarele mai vezi, 
Cum pescuiesc pe apucate 
În stufărişuri încă verzi.

Pe cer negreaţa se învîrte, 
Ploioase zilele devin, 
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Cioclejii adunaţi în scîrte 
Îşi dau (pen)ultimul suspin.

Să crească iedera-ncetează, 
Aşteaptă-ngheţuri meri, gutui, 
Acestea fructul deranjează, 
Făcînd pe pielea lui pistrui.

Se-ntrezăresc ca nişte puncte 
Mioarele – ceva mai pasc... 
Ciobanii se reţin la munte  
Punînd pe ruguri cîte-un vreasc.

Iar zările îmbietoare 
Aşteaptă oaspeţii de-acum:  
Şi păsările călătoare, 
Şi rotocoalele de fum.

Răcoarea intră-n orice casă, 
În curte cîinii ghem se fac... 
Curînd, natura fabuloasă 
La toate va găsi capac.
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Stare autumnală
Dimineţile cu ceaţă 
Sînt a toamnelor prefaţă.

De frunzare-ngălbenite 
Stau mormane cogeamite.

Bruma cade pe cîmpie 
Şi-i provoacă anemie.

Bobul timpul îşi petrece 
Într-o arătură rece.

Păsările călătoare 
Pleacă-n părţile cu soare.

Rabdă frigul nopţi şi zile 
Animalele umile.

Tot mai des un vînt cu ploaie 
Spre pămînt copaci îndoaie.

Doar pe omul ce munceşte 
Starea asta nu-l priveşte.

Pohfală
Toamna asta-i inocentă, 
În aule – o studentă.

Toamna la cules în vie – 
O stăpînă grijulie.

Toamna-i zînă graţioasă, 
Verosimilă mireasă.
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Toamna-i nemaipomenită – 
O regină cu suită.

Toamna cea de rod bogată 
Ni-i prietenă, surată.

Toamna e speranţa noastră, 
De aceea trece fastă.

Toamna numărăm bobocii, 
Ea determină faimoşii.

Primii fulgi  
Cad încet pe rămurele  
Primii fulgi cu chip de stele.

Bucuros îi prind în palme,  
Căci au licăr viu de salbe.

Îi privesc cum tot coboară  
Şi făptura-mi înfăşoară. 

Văd: se umple la fîntînă  
Ciutura cu floci de lînă... 

Casa mea cea îngrijită  
Pare s-ar afla sub sită. 

Roi de fluturi albi-albaştri  
Ne-au trimis înalţii aştri.

Ca pe-un cîntec de iubire  
I-oi purta în amintire.

Iară mîine dimineaţă  
M-oi spăla cu ei pe faţă.
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Începutul iernii
Geru-i pe aproape  
Şi e crunt amarnic, 
Trece peste ape  
Uimitor de falnic.

Iese în cîmpie 
Ca un fulger vîntul,  
Dînsul parcă ştie  
Cînd îi vine rîndul.

Ziua-i tot mai mică,  
Noaptea-i neagră, mare, 
Fiarele de frică  
Urlă pe ponoare.

Satul forfoteşte,  
Lemne îşi adună –  
Iarna-i la ferestre,  
Nu mai e de glumă.

Soba pîntecoasă 
Încălzeşte, buna, 
Şi mă ţine-n casă 
Ca să scriu întruna.

Ninge fără-ncumetare
Ca în basme, lin coboară,  
Nopţi şi zile peste ţară, 
Fulguşorii moi ca puful 
Şi acoperă sătucul.
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Prin văzduh, planînd alene, 
Se prefac în roi de pene, 
Care cad în mare număr 
Deluşoarelor pe umăr.

Cad pe brazda din cîmpie  
Şi-i atîta bucurie!... 
Codrului îi dau bineţe 
Şi-i atîta frumuseţe!...

Alb e drumul, albi copacii, 
Toţi totuna sînt: ca fraţii. 
Cît arunci privirea-n zare  
Ninge fără-ncumetare.

Crochiu de iarnă
Iarna întinde covoare –  
Cade întruna ninsoare.

Ninge, se-ntunecă-n zare –  
Iarna-i stăpînă sub soare.

Fulgii îs mari – cît o floare –  
Dalbe sînt lanuri, ponoare.

Jur-împrejur – o cîntare. 
Totul e alb la culoare.

Nu e nimic de mirare – 
Cade întruna ninsoare.
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Vicisitudine
Satul trist se-ascunde sub zăpadă, 
Casele de parcă au broboadă.

Şi cîmpia-i cu aceeaşi soartă, 
Ea răsuflă, dar mai mult e moartă.

Iar în codru vîntul stăpîneşte, 
Zile-ntegi să bată nu opreşte.

Numai în bîrloage-i boierească 
Viaţa celor care dorm şi cască.

Zările-s mai mult întunecate, 
Apele suspină ferecate.

Lemnul nucului de frig mai crapă, 
Nu se vede urmă nici de-o labă.

Chiar de se arată blîndul soare, 
Voi uitaţi-vă ce dinţi el are.

Nu vă sfătui să porniţi la neamuri 
De departe – veţi avea necazuri.

   Iarnă extraordinară 
Peste codru, peste sat  
A căzut o pălărie –  
Orice fată şi băiat  
Sare-n sus de bucurie.

Iarna asta nu-n zadar  
Pare-a fi ca din baladă 
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Din hotar pînă-n hotar –  
Pînză albă de zăpadă.

Neaua-i naltă – de un cot...  
Da, măi frate, nu e glumă!...  
O poţi trece doar înot,  
Îmbrăcat fiind în şubă.

Toţi copii sînt voioşi –  
Cum în casă ei să şadă, 
Cînd afară maiestoşi 
Îi aşteaptă munţi de vată?

Chiar şi eu m-am prins în joc 
Cu puştanii din măhală,  
Căci mai rar aşa noroc –  
Iarnă extraordinară.
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Haşuri de iarnă
Noapte grea,  
Nicio stea,  
Pe cîmpii –  
Vijelii. 

Trist şi-i ger,  
Vrăbii pier, 
Urlă-n hău 
Lupi a rău.

Ieşi în sat –  
Cîinii bat, 
Ciori la gong  
Strigă: „Cronc!”

Tot mai sus,  
Spre apus,  
Pleacă-n drum  
Sfori de fum.

Vîntul cert  
Suflă-n piept, 
Faci un pas  
Într-un ceas. 

Iar în ţarc 
Vite rag,  
Dintr-un salt  
Vor la cald.

Pe la porţi 
Umblă hoţi, 
Sacii duc,  
Statul sug...
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Eu c-un toc  
Lîngă foc, 
De-abia viu, 
Stau şi scriu.

Troiene
Între văi şi dealuri viscoleşte, 
Iarna dură rău mă ţine-n cleşte.

Arde-n sobă cîte-o surceluşă, 
Dar îngheţul stă chiar după uşă.

Nu am cum să fac un pas afară, 
Că omătul casa înconjoară.

A ajuns de-acuma la ferestre – 
E a iernii uriaşă zestre.

Mai aştept ca să se potolească 
Viforeala asta nebunească.

Şi, luînd din magazin lopata,  
Voi ieşi-n ogradă ca săgeata.

Ninge...
Ninge  
peste făptura mea 
şi a ta 
cu fulgi mari 
şi dolofani.

Ninge 
Ca-ntr-o poveste 
spusă de bunica. 
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De deasupra – cerul 
alb-fumuriu, 
de desubt – pămîntul 
negru-cenuşiu. 
Clipe nemaipomenite 
cînd în faţă  
îmi arunci 
pumni de zăpadă 
pînă mă acoperi deplin cu ea, 
formîndu-mi ambuscadă, 
de unde sigur mă voi arunca 
ca să-mi devii o pradă.

Ninge  
instantaneu... 
Îmi surîzi 
printre fulgii de nea... 
Eşti cea mai frumoasă, 
dulcea mea crăiasă – 
fire aventuroasă!

Ninge... 
Ne cuprinde  
feeria 
steluţelor zglobii, 
care se zbenguie 
în jurul nostru, 
făcîndu-ne o favoare 
uluitoare, 
fără nicio trucare. 
Noi 
le aplaudăm 
în doi.

Ninge...
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La săniuş
Vai, cu cîtă bucurie 
Eu mă duc la săniuş 
Cu vecinul meu Ilie 
Şi căţelul cel ghiduş.

Dulce soarele zîmbeşte, 
Dar ne muşcă – are dinţi! – 
Şi cu dragoste priveşte 
La copiii lui cuminţi.

A venit aici Costică, 
Ştefănel şi Iulian, 
Şi Cristina (chiar de-i mică!) 
Să ne-ntrecem toţi avan.

Zboară sania uşoară, 
Iar căţelul – după noi, 
De acum a cîta oară 
El ne-o duce înapoi!

Toată ziua colo-ncoace 
Pe un colţ de deluşor, 
Nu ştiu cum şi ce am face 
Să-l vedem mai mărişor.

Bate drept în faţă vîntul, 
Ne-a făcut obraji-bujori 
Tuturor aşa de-a rîndul 
Şi-ncă-n două-trei culori.

Oare unde este tata? 
Să mă vadă de colea 
Cum mă-nvîrt aici ca roata, 
Nici mîncare nu aş vrea.
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Iat-aşa copii „de treabă” 
Totdeauna mi-au plăcut... 
Cine vrea să mă întreacă 
Pe sticluşul nevăzut?

Nu m-aş duce, zău, acasă, 
Căci de ea m-am săturat, 
Dar m-aşteptă bucuroasă 
Mama să mă culce-n pat.

Iarna în ogradă
Vîntul a mai stat să bată 
Şi în jur avem omăt, 
Ies la fugă în ogradă 
Şi aicea ce să văd?

Sandu trece de scăriţe, 
Cade jos, căci e gheţuş, 
Se apucă să-l ridice 
Trezorel – un căţeluş.

Apăru şi Măriuţa 
Tot cu singurul ei dor: 
Să se dea cu săniuţa 
De pe micul dîmbuşor.

Iar Dorina fuge-n casă, 
Căci la degete i-i frig, 
Ca din nou apoi să iasă – 
În mănuşi – cu un covrig.

Ştefănel cu bucurie 
Din zăpadă face-un om, 
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L-a încins cu o frînghie 
Şi i-a pus ciomag-baston.

Mai colea se construieşte 
O cetate şi un zid, 
Înspre care vitejeşte 
Băietanii „foc” deschid.

Săniuţele-rachete 
Zboară-n vale, fug mereu, 
Înapoi pe îndelete 
Vai, se tîrîie cu greu.

Strigă din balcon o mamă: 
„I-o-ni-că, – la-nvăţat!” 
Dar băiatul nici în seamă 
Ruga mamei n-a luat.

Ori Costică să audă? 
Joacă hochei. E portar... 
Tare vrea să-l vad-o rudă, 
Astăzi însă – în zadar.

Cineva i-a dat sub coaste 
Lui Anton... Ce-i dureros!... 
Stela-i zice: „Lasă, frate, 
Te ştiam mai curajos...”

Capăt n-au „isprăvi” de-a noastre, 
Toţi sînt veseli şi zglobii, 
Printre casele albastre – 
Numai glasuri de copii.

Mii de păsări pe crenguţe 
Au venit din jur aici 
Şi privesc de sus drăguţe 
Ce se face printre pici.
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Zburdă iarna prin ogradă 
Cu puştanii la un loc, 
Cine are chip să-i vadă  
Are marele noroc.

În Ţara Spulberă-Nămeţi 
 – De unde voi veniti, băieţi? 
 – Din Ţara Spulberă-Nămeţi. 
 – Şi cît în ea aţi poposit?  
 – Din zori şi pîn’ la asfinţit. 
 – Şi cum i-acolo? Cald ori frig?  
 – E cald că mi te faci... covrig.  
 – Zăpadă este? Sau nu e? 
 – E multă-multă – he-he-he!... 
 – Mai văd cu voi un căţeluş... 
 – Ne-a fost părtaş... la săniuş!
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Caleidoscop 
(varia)
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Mărţişoare
Chiar în prima zi de primăvară, 
Starea ne devine mai uşoară – 
Bucurie pentru-ntreaga ţară

De-o simbolică împreunare: 
Roşu-alb în chip de mărţişoare, 
Ce la piepturi poartă fiecare.

Roşu-alb pe două componente 
Laolaltă nasc rafinamente, 
O explozie de sentimente.

Ele, mici obiecte de podoabă 
(Fetele, băieţii le înjgheabă!), 
Date-n dar, sînt perle, mai degrabă.

Ocrotesc şi casa, şi iubirea, 
Întreţin căldura, sufleţirea, 
Nimeni nu le ştie mărginirea.

Sînt însemne ale purităţii, 
Ale binelui, vitalităţii, 
Ale armonizabilităţii.

Într-o perioadă fascinantă 
Ele au un rol plăcut de poantă, 
Importanţă amplă, captivantă.

Obiceiul ţine din vechime 
Cu natura ca să ne anime, 
Ca să fim puternici în frăţime.

Noi ne pierdem într-o reverie: 
Inimile au o baterie – 
Mărţişoare din galanterie.
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Ca pe-o unitate de contrarii 
Le adoră beneficiarii... 
Peste-o lună – merii, cireşarii...

Dar şi-n expoziţii vernisate, 
În oraşe mari, precum şi-n sate, 
Albul-roşu în recorduri bate.

Ca tradiţia să vieţuiască, 
Vrem doar cît mai mulţi să dăruiască 
Mărţişoare-n partea românească.

Cosmogonică
Într-un spaţiu cosmic  
Totul pare logic.

Mare-i Universul – 
Nu-l cuprinzi cu versul:

Infinit şi veşnic 
Şi la toate vrednic.

Cît e observabil? 
Mult-puţin probabil.

Ani-lumină zboară – 
Raza lui măsoară.

N-are deci limite 
Şi ne compromite.

Mii de analize – 
Noi şi noi surprize.
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Colţ de întuneric 
Nicidecum feeric.

Quarcuri şi neutrino, 
Stele-n du-te-vino.

Ca un bob – Pămîntul, 
Parcă-l bate vîntul.

Soarele-i o minge,  
Care... se va stinge.

Intră la idee 
Calea cea Lactee. 
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Sîntem ca pulberea din stele
În spaţiile mari, nălucitoare 
Sîntem o părticică dintr-un soare.

În ordinea (sau haosul?) ce este 
Sîntem perfecţiunile modeste.

Sîntem şi noi ca pulberea din stele, 
Căci ne-am născut cum s-au născut şi ele.

Pe lume ne aduce scumpa mumă – 
Să ne prefacem mai apoi în humă.

Nu e timpul de popas
Dacă timpul a trecut 
Şi nimica n-ai făcut, 
Socoteşte-l că-i pierdut.

Ai pierdut un boţ de aur 
(Timpul este un tezaur!), 
Gata – a plecat în aut.

Dacă mi te pui pe plîns, 
Ai s-ajungi curînd de rîs, 
Şi mai mult de el constrîns.

De-a nu fi picat din cer, 
Fă-ţi un caracter de fier 
Fără stîlp-consilier.

Timpul e urcat pe tron –  
Îl accepţi drept hegemon, 
Dar să-i fii la unison.

Fii cu el mereu în pas, 
Şi în urma-i nerămas – 
Nu e timpul de popas.
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Cîteva cuvinte despre adevăr
Tindem întruna spre adevăr, 
Doar spre acela din fir a păr.

Mare de este sau de-i micuţ, 
Scapără doar cel ce-i gol-goluţ.

Întotdeauna el costă mult, 
Şi de aceea este un cult.

Cîte în preajma lui cresc minciuni, 
Ele doboară pe cei mai buni.

Este ca sufletul cel curat, 
Întotdeauna neapărat.

Dacă-i nepărtinitor şi treaz, 
Mi l-au umilit... Cu ce obraz?

Vine ca îngerul, bate-n geam, 
Intuitiv ne-a şi dat program.

Stă dinainte-ne – nu-l vedem, 
Pleacă din casă şi regretăm.
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Constatare
Viaţa ne e dată una,  
Inima o întreţine – 
Toate le suportă, buna... 
Ah, o crede însă cine?

Cititorilor mei
Am spus ce ştiu mai bine, 
N-am vrut să fac un rău... 
Dorind a vă susţine, 
Eu sînt cu voi mereu...
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– Florilegiu bibliofil aniversar (cronici, consemnări şi recenzii; for-

mat electronic; Chişinău, 2012);  
– Biblioteca Municipală: portret din profil cultural (cronici, consem-

nări şi recenzii; Chişinău, 2013; Premiul II la categoria Biblioteco-
nomie şi ştiinţa informării, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica 
Moldova, 2014);

– Înălţarea Neamului (poezii civico-patriotice şi social-militante; 
Chişinău, 2014). 
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