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Patosul poeziei m-a însoţit permanent 
(cuvînt-înainte)

Am început să compun versuri cam de la vîrsta de 11-12 ani, în 
casa părintească, pe cînd eram elev în clasa a patra a şcolii medii in-
complete din satul Butuceni, raionul Rîbniţa, Transnistria. Îmi aduc 
aminte că un îndemn în acest sens l-au constituit încercările literare ale 
elevilor, tipărite în publicațiile periodice pentru copii şi adolescenţi de 
la acea vreme: Tînătul leninist şi Scînteia leninistă (azi, Florile dalbe 
şi Noi). Am fost adînc mişcat de lectura acelor poezioare sincere de 
care luam cunoştinţă la biblioteca şcolii, iar mai tîrziu le aveam acasă, 
întrucît părinţii îmi făceau abonament. Şi iată, citind creaţiile celor de 
o seamă cu mine, într-o zi m-am întrebat în sinea mea: „De ce să nu 
încerc să scriu şi eu ceva?” Zis şi făcut. Am început să „stihuiesc” fără 
a mă gîndi că această îndeletnicire îmi va fi dragă și peste ani, pînă în 
prezent. Aşa s-a întîmplat să fie începutul.

Pînă la absolvirea şcolii medii de cultură generală aveam de acum 
adunate, într-un caiet durduliu, versuri despre ce e şi ce nu e pe lume. 
Scriam despre toate cele ce îi vin în gînd unui adolescent. Pînă la o 
vreme acele scrieri, desigur, îmi plăceau – le citeam, le reciteam, mai 
ales, în clipele cînd mă aflam în singurătate. Dar iată că la o lectură 
ordinară, pe cînd mă pregăteam să susţin examenele de admitere la 
facultate, mi s-au părut – acele creaţii nevinovate – că sînt absolut 
slabe, seci şi nu sînt bune de nimic, cu atît mai mult cu cît anterior am 
încercat să public unele din ele, dar fără succes. Şi, ca să nu pierd în 
zadar timpul cu ele, le-am aruncat la coș. 

Dar, peste ceva timp, pe cînd eram deja student, am revenit la ve-
chea mea pasiune „de a păcătui” scriind poezii. Şi din nou am început 
să adun – de acum într-o mapă (procurată special în acest scop) – ver-
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suri pe temele mele îndrăgite: despre Patrie, despre părinţi, prieteni, 
natură, de dragoste şi dor, satirice şi umoristice, chiar şi pentru copii. 
Cînd de acum eram antrenat în munca pedagogică la sat, din nou am 
încercat să public unele poezii în presa locală şi republicană, dar m-am 
ales cu acelaşi rezultat. Se vede că totuşi nu răspundeau criteriilor şi 
exigenţelor de la redacţii. Şi, efectuînd o nouă revizie, evaluînd scrie-
rile sub un alt unghi de vedere, observ, precum şi în cazul precedent, 
că ele sînt într-adevăr palide, estompate – nu merită atenţie, darămite 
laude... Am renunţat şi de data acestea la mica mea avere poetică.

Totuşi, nu am încetat să scriu. Am luat practic totul de la început. 
Mai bine zis, am continuat să compun versuri, ce-i drept, cu mici între-
ruperi, pe motive întemeiate şi, în prezent, nu regret că pierd timpul cu 
ele, căci anume acest exerciţiu mă face să mă menţin pe linia de plutire 
în profesia pe care am ales-o în tinereţe pentru toată viaţa. Desigur, fac 
din cînd în cînd corectările necesare, dar nu ca înainte, adică aşa ca să 
nu rămînă din cele scrise nici urmă – dovadă că sînt mai îngrijite şi 
prezintă interes pentru cei din jur. Am avut şi cîteva publicaţii (unele 
semnate cu pseudonime), dar nu într-atîtea ca să pot face caz de ele...

În viaţa mea am avut mai multe pasiuni: să desenez sau să pictez, 
să dansez, să cînt la chitară sau într-un cor, să fotografiez, să joc fot-
bal..., dar toate au fost vremelnice. Doar patosul poeziei m-a însoţit 
permanent. M-a determinat să fiu fidel poeziei dragostea de limba ro-
mână şi de Ţară, dorinţa de a spune oamenilor sentimentele şi dorurile 
mele în cuvinte simple, dar, în acelaşi rînd, emoţionante, ce bucură 
inima. Făcînd aceasta într-o formă tradiţională mai atractivă, subor-
donată rigorilor prozodice, născătoare de asocieri şi sonanţe muzicale.

De cele mai dese ori scriu seara, după ce mă întorc de la serviciu 
şi iau masa, uneori – în week-end, cînd sînt liber de treburile casnice. 
Mă simt fericit atunci dacă izbutesc să aştern pe hîrtie cugetările mele 
nesofisticate care ies la iveală împinse de bătăile nestăvilite ale inimii 
ce îşi doreşte să fie auzită şi de sensibilitatea altora.

Trecînd în al şaptelea deceniu, am hotărît să prezint unui public 
cititor ceva mai larg un volum de poezii civico-patriotice, social-mili-
tante, şi nu numai, adunate în sertarul mesei mele de scris de ani buni, 
precum şi din cele create într-un timp de mai încoace, care, după cum 
mi-au confirmat unii colegi de breaslă, sînt mai reuşite.
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Toţi ştim că tema patriotică actualmente nu este în vogă nici în 
stînga, nici în dreapta Prutului (dar poate şi în întreaga lume). Toto-
dată, fără ea un popor nu poate să (supra)vieţuiască. De aceea, voi fi 
foarte bucuros, dacă ai mei compatrioţi, care vor avea ocazia să citeas-
că acest volum de poezii, vor găsi în el gînduri şi trăiri încurajatoare 
sau mai mult: vor îndemna şi pe alţii, cărora le place lectura, să-l caute 
întru a se delecta ori poate chiar a învăţa ceva. 

Aduc sincere mulţumiri celor care au contribuit nemijlocit la pre-
gătirea acestei cărţi în vederea prezentării ei la editură, ca să vadă lu-
mina tiparului, precum şi surorii mele Tamara Osadci, care a susţinut 
financiar „aventura” mea scriitoricească, apărută pe neașteptate. 

Le doresc tuturor multă sănătate, rezistenţă, bunătate, dragoste şi... 
Neamul să ne trăiască şi să ni se înalţe!

 AUTORUL 
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Geneza unor versuri deosebite
Că tot românul se naşte poet este deja o axiomă.
De vină o fi natura deosebită a plaiurilor noastre, stelele mai mari 

ca-n alte părţi, frunza care doineşte mai jalnic şi vîntul care frămîntă 
cu drag aerul ce ne înconjoară.

De vină o fi dorul nostru de a trăi mai mult în vise, decît în realitate 
ori poate vocaţia înnăscută de a potrivi cuvintele cu tîlc ş.a.m.d.

Există însă un gen de poezie care solicită cu totul altă abordare.
O atitudine cu totul specifică e necesară în cazul elaborării poeziei 

angajate sau, cum ne-am obişnuit s-o botezăm în limbajul curent, a 
poeziei patriotice.

Specificăm însă că există o mare diferenţă între poezia autentic 
patriotică şi cea patriotardă. Căci doar într-o poezie veritabilă poţi face 
o asemenea constatare:

„Patria
E în sabia şi crucea
Lui Ştefan Voievod,
În slova lui Eminescu
Şi în lacrima din «Mioriţa»…”

Şi aceste versuri, care parcă ar face aluzie la poezia lui Marin So-
rescu, erau scrise în 1979!

A scrie poezie angajată înseamnă, în primul rînd, a fugi de clişee, 
a te feri de formulele consacrate ce tind cu orice preţ să te convingă că 
locul lor e anume în versurile tale. Şi trebuie să ai suficientă tărie de 
caracter pentru a te feri de asemenea ademenitoare ispite, căci, în fond, 
acesta este locul comun al poeziei patriotice – repetarea formulelor 
consacrate.
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Spre bucuria noastră, în volumul Înălţarea Neamului, autorul Va-
leriu Raţă reuşeşte să evite în mare parte acest obstacol. Poezia lui are 
suficiente note originale şi denotă o avansată cultură poetică. Tenacita-
tea şi perseverenţa firii lui Valeriu Raţă, negraba de a da semifabricate 
poetice explică fenomenul debutului întîrziat în formulă de carte. Dar 
aceasta nu scade din valoarea celor mai reuşite versuri din ciclurile: 
Îmi cînt vatra mea străbună; Mereu la datorie; Oază de cleştar; Tînăr, 
veşnic, de nespus; Un dar ce vine de la zei; Floarea naţiunii noastre 
și De dragul pămîntului.

Un cuvînt de laudă aparte merită a fi spus despre poeziile consa-
crate Limbii Române. Ele cuceresc prin sinceritate, dar și prin marea 
pasiune pe care o emană fiecare strofă, fiecare rînd / gînd. Cititorul mai 
atent va reține, neîndoios, îndemnul autorului, lansat cînd mai discret, 
cînd mai categoric – de a iubi limba maternă și prin cunoașterea ei, 
prin folosirea corectă a cuvintelor, frazelor, expresiilor.

Are o incontestabilă valoare cognitivă, dar și didactică, și estetică, 
și morală compartimentul, destul de bogat și variat, cuprinzînd poezii 
închinate unor personalități ale culturii românești (de pe ambele ma-
luri ale Prutului; din trecut și din prezent).

Negreşit, că aceia care sînt deprinşi să citească doar versuri din 
avangarda literaturii vor avea un moment de scurtă insatisfacţie. Anu-
mite versuri, anumite teme îi vor purta cu gîndul la manualele şcolare, 
dar, spre norocul nostru, armata cititorilor este una foarte specifică şi, 
dacă ne amintim de anii 1989-1990, anume aceşti cititori au făcut ca 
marile valori naţionale: Limba Română, Alfabetul Latin, Tricolorul, 
Suveranitatea, Independenţa, Libertatea să ajungă la locul lor de cin-
ste. 

Dragă Cititorule, această carte n-o să te ajute să devii poet, dar la 
sigur te va ajuta în clipele grele să priveşti cu alţi ochi la rădăcinile tale 
şi să-ţi iubeşti sincer Neamul.

Iurie COLESNIC,
Maestru al Literaturii
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Îmi cînt vatra mea străbună 
(civico-patriotice)
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Patria
Precum îmi sărut fiica, 
nou-născută, 
nu mă satur  
niciodată 
să sărut pămîntul Patriei – 
aici 
mi-s rădăcinile, 
aici 
am înfrunzit.

Patria  
e dragostea mea 
la prima vedere.

De drag  
ce-mi e acest meleag, 
de dimineaţă pînă în seară 
aş bea cu ochii 
verdele cîmpiei, 
aş asculta zumzetul de albine, 
tropotul  
de căprioare prin pădure  
sau cum zboară 
pîlcul de rîndunele 
sub cerul azuriu.

Mă simt copleşit 
pentru că sînt în Patrie.

O, aici 
este locul  
unde mama  
m-a vegheat 
de mic 
la căpătîi, 
cîntîndu-mi: „Nani-na, nani-na…” 
Aici  
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am făcut primii paşi  
şi am început  
a îngîna primele cuvinte. 
Aici am învăţat 
cei şapte ani de-acasă, 
apoi 
am întîlnit  
iubirea vieţii mele.

Patria  
e în dulci reverii, 
în taine sublime, 
în murmurul de izvoare, 
în spicele de grîu, 
în miresmele de flori, 
în melosul străvechilor cîntări 
şi în sclipirea stelelor îndepărtate…

Patria  
e în sabia şi crucea 
lui Ştefan Voievod, 
în slova lui Eminescu 
şi în lacrima din „Mioriţa”…

Patria  
mă scaldă 
în lucoarea limbii materne…

Cînd zic Patrie, 
împletesc Neamului meu 
o cunună. 
Fără Patrie 
nu am viitor, 
nu aş putea respira 
şi m-aş preface într-o stană.

Mereu 
mă caut în Patrie – 
oriunde şi oricînd. 
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Vreau să-i fiu  
de folos 
în orice moment, 
în orice împrejurare.

Din adîncurile sufletului 
scot aceste cuvinte 
să le prefac în comori.

Aici,  
în Patria mea, 
am să rămîn 
cîte răsărituri de soare 
îmi vor fi date să le trăiesc. 
Aici,  
în Patria mea,  
am să ard 
pînă la temelie 
trecînd 
în ţărînă, 
în iarbă, 
apoi în zefir.

1979

Plaiul meu
Unde struguri se îngînă  
În culori de curcubeu,  
Unde-i soare pe colină 
E la sigur plaiul meu –  
E acelaşi de-o vecie: 
Cu cicoare, cu cişmea, 
Frunza verde lin adie,  
Stă de pază sus o stea.
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Ici străbunii mei de veacuri, 
Apărînd acest pămînt, 
Au zdrobit, clădind în teancuri,  
Toţi vrăjmaşii – rînd pe rînd. 
Ici în vremuri de restrişte  
Am păstrat defel uşor 
Tot ce a făcut să mişte 
Neamul înspre viitor.
Ici mi-i casa luminoasă  
Şi mă cheamă în delir  
Vorba mamei cea duioasă  
Ca o doină din zefir;  
Ciocîrlia urcă-n ceruri,  
Prevestind un an cu rod,  
Toamnele cu-a lor peneluri  
Pun culorile-n acord.
Azi e plaiul meu o floare –  
Sînt cuprins de bucurii 
Brazde tragem cu ardoare,  
Seara-n sate ard făclii.  
Se aude „Periniţa” 
Pe la nunţi cu vornicei  
Şi mă chinuie dorinţa  
Să mă aflu printre ei.
Dragă-mi-i să sorb lumina  
Zilei cărei mă închin, 
Să admir în zori grădina 
Şi văzduhul ei divin. 
Plaiul meu, o! glie sacră,  
Sînt feciorul tău fidel  
Care iată mai şi-ncearcă 
Să te cînte într-un fel.
1977
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Cîntare Chişinăului
Chişinăule iubit,  
De pe vatră strămoşească,  
Cine mi te-a construit  
Ca pe drept să se mîndrească? 

Se înalţă în amiezi  
Înspre boltă mii de schele,  
Seara-n blocuri şi pe străzi 
Văd lumini de albe stele.

Fabrici şi uzine noi  
Ai acum nenumărate,  
Munca clocoteşte-n toi,  
Totul merge ca pe roate.

Cartierele au prins  
Fala să ţi-o ducă-n lume,  
Pe alei ţi s-au aprins  
Trandafirii roşi anume.

Cum să treci să nu admiri  
Parcul cel cu multe trepte, 
Cer albastru în priviri, 
Plopi înalţi în rînduri drepte?

În vitrine ard cu foc 
Mere dulci de pe coline. 
Şi de cîntec, şi de joc 
Toamna serile ţi-s pline.

Oaspeţi dragi, cînd vor sosi, 
Zice-vor aşa cum este:  
„Chiar şi soarele pe-aci 
Mai cu suflet încălzeşte!”
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Scumpă urbe Chişinău,  
Oare cum să-ţi număr anii? 
Căci tu tînăr eşti mereu,  
Doar bătrîni devin castanii.
Eşti semeaţă urbea mea –  
Nu ca cea de altădată –  
Eu mereu te voi cînta  
Ca pe-o dragoste curată.
Chişinăule iubit,  
De pe vatră strămoşească,  
Cine mi te-a-mpodobit  
Ca să nu te mai cunoască? 
1976

Acelaşi mereu
Peste şapte vechi coline  
Cu peisaje citadine.

Chişinău – 
Corifeu.

Văd pe fruntea-i diademă, 
Iar trecutul – o poemă.

Chişinău – 
Semizeu.

Fapte mari, înălţătoare 
Îl ridică înspre soare.

Chişinău – 
Un nucleu.

Cu biserici şi tradiţii  
Ce ni le-au lăsat părinţii.

Chişinău – 
Un muzeu.
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De pe strune de vioară 
Doina dorului coboară.

Chişinău – 
Ateneu.

Mă mîndresc cu el anume, 
Nu îl schimb pe grase sume.

Chişinău – 
Visul meu.

Caldă-i capitala noastră, 
Hai, vedeţi şi dumneavoastră.

Chişinău – 
Pe traseu.

1988

Satele din părţi de-a noastre 
Am trecut prin multe sate  
Şi le-am îndrăgit pe toate.

Între dealuri şi vîlcele  
Mă îndrăgosteam de ele. 

Nici nu pot să nu m-atragă  
Satele ca floarea dragă.

Au un farmec... Ce anume?  
Nu ştiu dacă-l pot şi spune.

Încîntat de-a lor magie,  
Nu ştiu dac-o voi descrie.

Case mari şi luminoase  
Mă întîmpină ochioase.
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Cu ferestrele din faţă 
Inundate în albeaţă,

Cu ozoare, ornamente  
Stau întocmai monumente. 

Şi se fac în părţi de-a noastre  
Porţi înalte, toate-albastre.

Şi fîntîni la colţ de stradă  
Ce la ochi să mi te bată.

Îţi atrag privirea plopii  
Şi livezi în albe rochii.

Se agită-n aer fluturi –  
Nu mai poţi să nu te bucuri! 

Licăresc voios la soare  
Strugurii-mărgăritare.

Şi în sunetul viorii  
Sus planează lin cocorii. 

Şi e linişte şi pace...  
Cui un colţ de rai nu-i place? 

Satele ce stau pe creste  
Sînt aidoma-n poveste. 

Satele ce stau pe vale  
Sînt balade ca atare.

Dorul meu pe astă lume –  
Satele cu dulce nume.

1980
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La tine, satule, mă-ntorc
La tine, satule, mă-ntorc 
Să sorb verdeaţa din grădină, 
Să văd cum fetele mai torc – 
Adună zestrea în surdină.

Mi-e dor de plopi şi de arţari 
Ce stau cuminţi la porţi discrete 
Tot aşteptînd pe cei fugari, 
Ca alde mine, să-i mai certe.

Aşijderea ca vechi străjeri 
Cocori planează peste case 
Şi mie-mi pare parcă ieri 
Fugeam prin iarba de mătase.

Acasă cînd ajung la prag 
I-o bucurie... Stau de veghe... 
Îmbrăţişez stejarul drag,  
Căci altă n-am ca el pereche.

Cînd soarele, făcînd furori, 
Pe boltă mîndru se ridică, 
Pe loc rozetele de flori 
Parfumul său îl şi aplică.

Şi căţeluşul, cel zglobiu, 
Mă-ntîmpină ca pe un oaspe, 
Un glas de om scandalagiu 
Se-aude colo, în hîrtoape.

Un vis de vară, vis sublim: 
Doar valul rîului mă roagă 
Mai des aici să ne-ntîlnim 
Şi să-l admir de pe zănoagă.
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De intru-n codrii înţelepţi 
Pe urmele de căprioare, 
Oriunde am aici adepţi 
Ce-mi spun grăbit istorioare.

Tot satul meu arhetipal, 
Sub o căciulă-n miezul iernii, 
E unul, zău, proverbial... 
Cînd bate toaca la vecernii.

Din urbea prea grăbită eu, 
Ades sub raza cea de lună, 
Cînd ea se află-n apogeu, 
Revin la vatra mea străbună.

Ce de-a soare!
Soare-n codrii de pe creste,  
Soare-n verdele lor strai,  
Soare-n bobul care creşte  
Şi în farmecul de grai.

Soare-n ochii de mireasă,  
Soare-n cîntece mereu,  
Soare-n ploaia mătăsoasă  
Şi-n faimosul curcubeu.

Soare-n licăr de bobiţă, 
Soare-n brîul tras la prag,  
Soare-n flori de albăstriţă  
De pe plaiul nostru drag.

Soare-n marea zbuciumată,  
Soare-n munţii de argint,  
Ce de-a soare-n Ţara toată 
Bucurie prevestind!...
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Dor 
Dor de stele luminoase, 
Dor de iarba de mătase, 
Dor de ramul plin de rod, 
Dor de smoala de pe ciot, 
Dor de zîne din poveste, 
Dor de aer de pe creste, 
Dor de fluturi, dor de ploi, 
Dor de ciute din zăvoi, 
Dor de zbor de rîndunele, 
Dor de mări de viorele, 
Dor de codrul cel tăcut,
Dor de visul meu plăcut,
Dor de bobul din cîmpie,
Dor de-a scrie poezie,
Dor de joacă, de alai,
Dor de cîntec, zis la nai, 
Dor de marea idolatră,
Dor de plopii de la poartă, 
Dor de magicul izvor, 
Dor de graiul ce-l ador, 
Dor de păsări călătoare, 
Dor de cer mereu cu soare,
Dor de vatra ce-o iubesc, 
Dor de dor – cu dor trăiesc!

Confidenţă
De vin la tine, mare,  
 În zbor ca un lăstun,  
În valul tău albastru  
 Ca peştii mă cufund. 
De vin la tine, codru,  
 Sub ramuri de alun, 
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Mă ştiu de veci cu Neamul  
 Şi-n toate-ţi mă supun.
De vin la tine, brazdă,  
 Bătînd acelaşi drum,  
Îţi port în piept iubirea  
 Şi-n bulgări mă adun.
Pornit spre tine, steauă,  
 Cu toate că n-ajung,  
Mă mîngîi doar cu raza-ţi,  
 În care şi apun.

Devotament
Nu mai ştiu ce dar să-ţi fac, 
Ţară cu grădini din vis, 
Vei alege după plac: 
Ori cuvintele-n şirag, 
Ori elanul meu aprins.
Eşti a mea iubire, da! 
Dar deloc un paravan 
Ca să îţi vorbesc din şa, 
Cînd pizmaşi te vor trata 
Cu dispreţ, antiuman.
Eşti al gîndului păstor, 
Înger blînd înaripat, 
Clipa magică de dor,  
Cerul nalt albăstrior, 
Lan cu grîu de secerat.
Eşti un cînt melodios, 
Creanga mărului rodit, 
Vinul vechi, dar şi spumos, 
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Şi-un trecut victorios 
Nouă astăzi dăruit.
Ţară dragă, nu mă plîng – 
Mă mîndresc că sînt român 
Şi adun în mine sîrg, 
Cînd la inimă te strîng, 
Şi tristeţea mi-o amîn.

Tricolorul românesc
Albastru, galben şi roşu – 
Avem o flamură vie... 
În ea ne e, luminosul, 
Un viitor ce îmbie...
Albastrul e libertatea 
În calea noastră deschisă, 
Credinţa, sinceritatea 
În inimă mare aprinsă.
În galben stă o putere – 
Din an în an ne menţine, 
Cu spice în adiere,  
Cu aur strîns pe coline.
În roşu este văzută 
Frăţia, dar şi curajul, 
O dragoste absolută, 
Vigoarea noastră, glasul.
Păşească falnic stegarii, 
Mîndria de Ţară să crească, 
Puternici, dîrji ca stejarii, 
Nepoţii ei să se nască!
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Avem legămînt
Cred: pe noi a voit Dumnezeu să ne-aleagă 
Dintr-o neagră vîltoare – cu discernămînt – 
Şi la Munţii Carpaţi, dar şi Marea cea Neagră  
Domn aşază pe Ştefan cel Mare şi Sfînt.
Ce viteaz a mai fost... Şi avut-am salvare...  
Flori aducem la Putna, la sacrul mormînt, 
Că a stat ca o stîncă, iar hoarde barbare 
Grabnic pleacă din ţară, dar nu ne-au înfrînt.
La Vaslui, la Hotin şi Tighina-i de veghe 
El, „atletul lui Crist”... Între cer şi pămînt 
Steagu-i falnic în lupte e fără pereche – 
Stă în gloria lui un profund simţămînt.
Vai, urgia ne bate cu sila în poartă, 
Creşte forfota ei, dar avem legămînt... 
Şi cum fost-au oştenii bravi altădată 
Sînt nepoţii lui Ştefan cel Mare şi Sfînt…
1992
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Stema Ţării
Istoria noastră cuprinde 
Un semn venerat, ce surprinde.

De sufletul nostru-i aproape, 
Cu drumul parcurs pe etape.

Credinţă în marea izbîndă – 
Aceasta avem cu dobîndă.

Ne-adună sub steag unitatea, 
Cu ea ne-ntărim demnitatea.

Vom scrie doar pagini slăvite, 
Căci focul în inimi aprinde.

Pe cîmpul de muncă ferventă – 
Aceeaşi măreaţă amprentă. 

Monument
Avea o dureroasă rană, 
S-a stins pe-al nemuririi front... 
Ostaş cu faţa diafană, 
De tine astăzi ţinem cont.

Renaşti ca pasărea măiastră, 
Prin eroismul tău patent, 
Trăind în amintirea noastră, 
Tu îţi înalţi un monument.
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Turnul Dezrobirii  
(demolat în 1944 de „eliberatori”)

„...sîntem unde am fost  
şi rămînem unde sîntem.”

(Mareşal Ion Antonescu,  
din inscripția făcută  

deasupra  intrării în Turn)

Monumentul a-nsemnat o dezrobire, 
Baza Libertăţii pusă chiar aici – 
Conturase Turnul cu deosebire 
Piatra cea din Cricova şi Ghidighici.

Despre asta şi-n pisanie se spune – 
Pentru reculegere-i măreţul loc, 
Şi spre înălţimi de spirit predispune, 
Şi în inimi tinere aprinde foc.

Iar pe dreapta propilee – colonadă... 
Tricolorul nostru se aruncă-n văz... 
Al ostaşilor curaj nicicînd să scadă 
C-au pornit la lupta sfîntă cu un crez.

Ce privelişte se deschidea în zare 
Cînd a fost... Şi poate că din nou va fi  
Dacă după o adîncă meditare 
Guvernanţii se vor autodepăși...
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Poduri de flori peste Prut
Sărbători ce nu le uit – 
Poduri de flori peste Prut.
Frontiera s-a deschis – 
Inimile s-au aprins.
Flori pe rîu s-au aruncat, 
Sufletul s-a uşurat.
Fără viză, paşaport, 
Au pornit unii înot.
Şi-au ajuns pe celalt mal 
Ne-ncălcînd codul vamal.
Despărţirea s-a sfîrşit, 
Malurile s-au unit.
Rădăcinile atrag 
Consîngeni ce se complac.
Aparţinem unui Neam, 
Pîn’ atunci ne confundam.
Frate, soră... Le-a fost dor... 
S-au cuprins adorator.
Clipe unice-n extaz 
Scoase lumea din necaz.
Şi copii, şi veterani 
S-au simţit ca-n bunii ani.
Cînd pămîntul românesc 
Era-ntreg, cum e firesc.
Bucurii de nedescris... 
Împlinirea unui vis...
Aer sănătos în jur 
Ce a fost de bun augur.
Poduri de flori peste Prut – 
Sărbători ce le salut.
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Despre ei să scriem în anale
Ostaşii au intrat în veşnicie, 
În clipe grele ale Ţării tale, 
În zile tulburi de năprăsnicie... 
Se poate să-i uităm acuma oare?
Nu i-a salvat cămaşa soldăţească, 
Nici ruga lor în fiecare seară 
Ca bătălia brusc să se oprească 
Şi ei să-şi vadă casa dragă iară.
Căzut-au fără nicio suspinare, 
Şi, încleştîndu-şi dinţii de durere, 
Cu raniţa şi arma în spinare, 
N-au apucat nici apă de a cere.
A fost oricum o luptă inegală, 
Iar fapta lor e cea mai preţuită... 
Că poate vom avea noi bănuială, 
Prin gînd nici să le treacă, să admită...
Ştiau să ţină Patriei credinţă, 
Iar restul n-are nicio-nsemnătate, 
De cea mai dulce pentru ei fiinţă, 
Se despărţeau în calm, seninătate.
Păcat: căci la atac, pe orice vreme, 
Porneau viteji cu zîmbetul pe buze... 
Dar cum puteau de moarte a se teme 
Cînd împrejur le explodau obuze?...
Noi ţinem minte mari evenimente, 
Dar şi pe cei ce s-au trecut din viaţă, 
Rîmîn să fie vii – actualmente 
Şi-n viitor cu firea lor isteaţă.
Ostaşii au intrat în veşnicie, 
În clipe grele ale Ţării tale, 
În zile tulburi de năprăsnicie... 
Deci, despre ei să scriem în anale!
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Adorata mea – Basarabia
Basarabia, doar Basarabia – 
Adorata mea de demult, 
Devenită astăzi un cult, 
Dibuind, îşi recroieşte albia.

Pulsul inimii ei ascult: 
Ruptă-i de la trup ca aşchia – 
Basarabia, doar Basarabia – 
Adorata mea de demult.

Permanent, leal, îi apăr graţia, 
Zi de zi la temă discut... 
Iat’ am preschimbat şi ocupaţia,  
Vreau din suflet ca să-i ajut.

Basarabia, doar Basarabia – 
Adorata mea de demult...

Doina
Doina noastră-i suflul gliei,  
 Murmur dulce de izvor,  
Cîntec ce duios răsună  
 Dintr-un fluier de păstor.
Doina ni-i şi veselie,  
 Tîngă, jale, bocet lung, 
Pe hîrtie n-ai descrie-o,  
 Căci cuvinte nu ajung.
Doina ni-i mîndria noastră – 
 Patrimoniu secular... 
Ea în suflet ne străbate 
 Şi ni-l spală de amar.
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Eu ascult iubita-mi doină 
 În sătucul meu cel drag, 
Melodia ei curată  
 Mă alină ca un mag.
Nu mai am de ce mă teme 
 Neamul meu că va pieri, 
Nu, căci dăinuie în vreme 
 Cultul doinei de aci.
Noi cu doina ne mai ţinem,  
 Doar cu doina din străbuni,  
Doina cea dintotdeauna,  
 Făcătoare de minuni.

Hora
Batem pasul apăsat – 
Ne priveşte-ntregul sat.
Hai, învîrte-te, leliţă, 
În opinci şi în catrinţă.
Iată şi un moşnegel 
Tropăie încetinel.
Mic şi mare joacă, joacă, 
Cine oare să-i întreacă?
Nu poţi sta defel pe loc, 
Toţi se-ndeamnă reciproc.
Tineretul e în frunte, 
Fete şi flăcăi – oriunde.
Hora noastră-i din bătrîni – 
Să ne ţinem toţi de mîini.
Facem horă românească – 
Nimeni să nu aţipească.
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Coloana de soldaţi
Păşeşte cadenţat 
Coloana de soldaţi – 
Privim neapărat 
Că-s bine conformaţi.
Ei cîntă-n do major 
O melodie foc, 
Cu pasul repejor, 
Trecînd din loc în loc.
Un sprinten băietan – 
Se crede un erou, 
Mai mîndru, mai avan 
În sunet de ecou.
Şi-o fetişcană doar, 
Mergînd în urma lor, 
Îngînă solidar, 
Iar asta-i un favor.
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Mereu la datorie 
(social-militante)

FOTO
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Către contemporanii mei
În fapt de seară stau şi mă gîndesc: 
Cum vieţuim? Ce facem laolaltă? 
Slăvim pe şefi în cor prietenesc, 
Dar unii dintre ei nici nu roşesc, 
Chiar şi atunci cînd au făcut-o lată. 

Avem o vrere sfîntă ori un crez? 
De unde?! Nu e cazul! Se comandă 
Să nu cădem – mai ştii! – într-un eres, 
Să mergem doar pe calea ce-am purces, 
Să nu ne transformăm cumva în bandă.

Dar hai să facem, oameni, un efort, 
Ca traiul nostru totuşi să ne placă. 
Ne-nchidem în odăi de orice sort – 
Şi verva-i stinsă, şi stăpînu-i mort, 
Ne-alegem doar cu vorbele de clacă.

Ajunge cît au cîrmuit demenţi! 
Nu vrem pe unul să-l conducă zece! 
De-acum sîntem prea mult indiferenţi, 
Sîntem neghiobi, nerozi şi impotenţi, 
Şi fără nicio grijă viaţa trece.

De ce ascundem ce se face-n jur? 
De ce nu se susţine sus dreptatea? 
Lăsată-i, vai, la un cuvînt mai dur, 
Să-şi bată joc de ea un boss mahmur, 
Căci totul e cum zice „maiestatea”.

Încurcătura va lua sfîrşit? 
Şi cine ne va pune sula-n coaste? 
Se vede bine: semănăm leit  
C-un greieraş ce vara-a huzurit, 
De-aceea şi culegem roade proaste.
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Să batem în perfizi şi în mişei 
Ca să se ducă toţi de-a tăvălugul, 
Ne-am săturat de ştabi şi chiar de cei 
Ce-s dintr-o clică de lachei – 
Să-i aruncăm la rîpă cu bulucul!

Să scoatem ţara asta din impas, 
Să mai trăim şi noi cu vrednicie! 
Eu cred: capacitate ne-a rămas 
Să-i doborîm pe care rău s-au ars 
Şi asta va fi proba de tărie.

1988

Altă vreme vine
Vezi cum altă vreme vine? 
Ţara parc’ a-ntinerit – 
Fost-a cred că nu prea bine 
Şi poporul s-a trezit.

Glasuri false de urale 
Peste noapte s-au muiat, 
Mii şi mii de vorbe goale 
Chiar din start au şi ratat.

Da, mai speră birocraţii 
Să-şi salveze-al lor stăpîn, 
Susţinîndu-l cu ovaţii, 
Dar cu ele şi rămîn.

Demnitarii mai încearcă 
Să-şi menţină cît de cît 
Fundul într-o spartă barcă 
Sau s-arate că au rît.
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Rusofonii se sufocă, 
Îşi făcură mult de cap, 
Limba lor nu e în vogă 
Şi la cîrmă nu încap.

Nu mai vrem nomenclatură – 
Se mai ţine ca un scai! – 
Am scuipat în ea cu ură 
Şi s-a dus cu chiu, cu vai...

Timpul ne blagosloveşte, 
Cere cumpăt de la toţi, 
Lumea-n piaţă glăsuieşte, 
Măturîndu-i pe nerozi.

Altă vreme vine iată, 
O aştept chiar de demult, 
Am intrat cu mulţi în ceartă – 
E destul să fii un mut.

1989

Cum vorbim?
Ţărişoara mea sărmană, 
Ai o limbă... bădărană – 
O stîlcim de-mi trec fiorii, 
Culegînd prin asta „glorii”.

Vorba noastră-i păsărească: 
La vopsea se zice „kraskă”, 
La vapoare – „parahoade”, 
Parcă altfel nu se cade.

Zicem „pracikă” şi „himcistkă”, 
„Mankă”, „slivki” şi „sosiskă”, 
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„Iaşcik”, „stenkă”, „poroşoace” 
Vreo cincizeci de ani încoace.

Chipul meu devine jalnic, 
Cînd aud de „pododialnik”, 
Cînd se ştie doar de „şciotkă” 
Şi se cumpără „siliodkă”.

Rău îmi supără auzul, 
Cînd se pune-n cap „kartuzul”, 
Cînd o fată „tănţuieşte”, 
Iar un ceas se „remonteşte”.

Dacă vrem ca să renască 
Limba noastră strămoşească, 
S-o vorbim cum se cuvine, 
Începînd chiar de la sine!

Să uităm pe veci de „kurtkă”, 
Să nu zicem „sok”, „zakuskă”, 
Doar avem în DEX cuvinte – 
Să ne-aducem deci aminte.

1989

Bate ceasul deşteptării
Am luat în gură apă, 
Am uitat complet de noi, 
Iar acuma o supapă 
Se deschide… Tărăboi...

Bate ceasul deşteptării – 
Ceasul descentralizării!

Adevărul la tribună 
Are alt discernămînt, 
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Bravo! Ţinem împreună 
Tricolorul sus, în vînt.

Bate ceasul deşteptării – 
Ceasul desovietizării!

Hoţii şi farsorii ţării 
Îi vom ţine-ncătuşaţi 
Pentru faptul voalării, 
Pentru că-s „teleghidaţi”.

Bate ceasul deşteptării – 
Ceas dorit al dejucării!

Stau lichelele-n birouri, 
Se sufocă, tac chitic, 
Recurgînd la embargouri 
Sau la fals şi şiretlic.

Bate ceasul deşteptării – 
Ceasul nou al atestării!

Inimi calde, înfrăţite 
Întîlnire-şi dau la Prut 
Căile-s nestăvilite, 
Duşmănia – în trecut.

Bate ceasul deşteptării – 
Destinat coagulării!

Limba noastră-n capul mesei 
O vom pune negreşit… 
Drum deschis îi dăm francheţei 
Căci de ea ne-am molipsit…

Bate ceasul deşteptării – 
Ceasul sfînt al remarcării!

1992 
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Deschidere
Ne desparte rîul Prut, 
Dar sîntem români de veci: 
Îndoieli au dispărut, 
Neîncrederi – la zăcut, 
Gata cu rapoarte seci.

Noi voim să fim uniţi, 
Cum am fost de-acu cîndva, 
Nu mai vrem batjocoriţi, 
Umiliţi, diriguiţi  
Tocmai de la Moscova.

Mergem toţi sub tricolor, 
Steag în inime purtat, 
Căci sîntem doar un popor  
Blînd şi binevoitor… 
Să dispară e păcat!

Bună ziua, Bucureşti, 
Capitală-paradis, 
Ştim că vrei să ne primeşti, 
Dar de ce mai zăboveşti 
Împlinirea unui vis?

Totuşi, se va întregi 
Neamul nostru românesc, 
Sper că nu s-a rebegi, 
Dar nici nu s-a ofili 
Spiţa ce o tot slăvesc…
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Crez
Sînt un suflet de român – 
Ţara mi-e cîntarea mea… 
Văd că tînăr şi bătrîn 
Fac acelaşi să rămîn: 
Adevărul a veghea.

Burebista, Decebal, 
Cei mai falnici dintre regi, 
S-au bătut iniţial 
Pentru-al nostru ideal – 
Cinste bravilor viteji!

Noi, urmaşii lor de azi, 
Mergem pe acelaşi drum, 
Doar că lideri retrograzi 
Piedici pun şi iată cazi – 
Visul se preface scrum.

Ştefan Vodă, domn semeţ, 
Şi Mihai Viteazul dîrz  
Sînt ai noşti condrumeţi – 
Nu neghiobii desueţi 
Ce-s cu gîndul doar la prînz.

Lumii spun că-s patriot, 
Ţin să fluture mai sus 
Tricolorul – antidot 
Nepăsării, peste tot 
Unde flegma a pătruns.
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Întru susţinerea lui Ilie Ilaşcu
Pe 9 decembrie 1993 Ilie Ilaşcu, 
patriot din Transnistria, 
a fost condamnat la moarte 
de către regimul banditesc 
şi mafiot de la Tiraspol.

Transnistria-i latura noastră. 
Străinii o calcă de-a valma, 
Bătută-i, sălbatic, cu palma, 
Cu tancul pisată-i sub coastă.

Dar, frate Ilie, ne vine 
Şi ziua izbînzii depline!

„Străjerii” amplifică jugul, 
Nemernicii scuipă în faţă, 
Fiinţa de groază-ţi îngheaţă, 
De-abia te mai ţine doar duhul.

Dar, frate Ilie, ne vine 
Şi ziua izbînzii depline!

Se zbate de veacuri românul 
Pe vatra-i cu spini presărată, 
Averea îi este furată – 
Aşa-i cînd primează păgînul...

Dar, frate Ilie, ne vine 
Şi ziua izbînzii depline!

Ni-i plaiul o cuşcă din gratii, 
În care de sînge ne stoarce 
Metropola ce se întoarce... 
Cît rău ne făcură fîrtaţii...

Dar, frate Ilie, ne vine 
Şi ziua izbînzii depline!

1994
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Contra frontierei de la Prut
Să scoatem frontiera de la Prut, 
Căci ea ne doare cum nu ne-a durut!

Mai stă, cum stat-a zidul din Berlin, 
Şi rîul e de lacrimi plin...

Din cauza că sîrma e cu ghimpi 
Nu poţi o vorbă-n limba ta să schimbi.

De frate-meu, cînd trece la control, 
Îmi e ruşine, căci rămîne... gol.

Ce tragică istorie avem – 
Mai rău nici nu se poate: o votăm!

Să fie-n vecii vecilor spurcat 
Acel ce-n patruzeci ne-a despicat!

Mai stă la dubiu cineva acum 
Că nu ne trebuie spre Ţară drum?

Mai îndrăzneşte cineva să ia 
În apărare graniţa cu... stea?

Oricum – în lături, bolşevici, 
Să facem regulă aici...

Să scoatem frontiera de la Prut, 
Căci ea ne doare cum nu ne-a durut! 

1995
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Quo vadis?
De veacuri am privit înspre Carpaţi 
De-aceeaşi stea pe creştet luminaţi, 
Am mers spre azi – aici – cu fruntea sus, 
În inimă purtîndu-l pe Isus.

Iar Sfîntul Ştefan ne-a îmbărbătat 
Şi stă pe soclu treaz, neîntinat, 
Veghind constant la piatra de hotar 
Al lui, august, cuvînt testamentar.

Strămoşii luptă aprig pentru noi, 
Dar înţelegem fapta lor greoi… 
Mocnim în cercul nostru fără griji,  
De mîrşăvie – nici să te atingi.

Sîntem în stare singuri să luptăm 
Cu răul întronat? Debusolăm 
Pe cei ce ne întind un ajutor 
Şi punem şef un putred dictator.

Dar cît se poate oare de dormit? 
Întreb prudent poporul umilit. 
Şi cît în casa noastră vor domni 
Acei ce la obraz nu pot roşi?

Şi vom ajunge oare în final 
Ca vrerea şi îndemnul ancestral 
Să-nvingă crunta hoardă de duşmani 
În năpustire peste bieţi sărmani?

Se pierde din sămînţa de oşteni – 
Prea mulţi din ei au devenit vicleni, 
Ce-aspiră la putere şi ne vînd, 
Hapsîni, şi din averi, şi din pămînt.
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Se macină şi firea cea de dac, 
Şi caracterul lui de „nu mă-mpac”… 
În vorbe dulci prea mult se lîncezesc 
Acei ce-s prinşi în joc politicesc…

Deci, unde mergem galopînd? – mă-ntreb… 
Dar nu găsesc răspunsul nici pe web, 
Dar nici – să rîzi – la lideri în bostan, 
Căci spun minciuni şi-njură simultan.

Quo vadis, Basarabie, acum 
Cînd s-a deschis un mare-mare drum, 
Spre libera unire în simţiri, 
Iar noi ne zbatem în nedumeriri?

Avem nevoie iar de paşoptişti
Avem nevoie iar de paşoptişti – 
De altfel, ura ne va tot strivi. 
Ne-am săturat cuiva a argăţi, 
Dar şi a fi mai mult absenteişti.

Ca să uităm de anii ceia trişti, 
Vigoarea noastră de a înzeci, 
Avem nevoie iar de paşoptişti – 
De altfel, vrajba ne va nimici.

Ca tărtăcuţa ne vom cotili 
În frunte alegînd pe comunişti… 
Dar hai să fim puţin mai realişti: 
Cam cine-i poate repede opri?...

Avem nevoie iar de paşoptişti – 
De altfel, pizma ne va doborî.
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Îndemn
Să ţinem focul viu în vatră, 
Şi limba s-o iubim mai mult, 
Că vede steaua idolatră  
Al nostru patos şi tumult.

Să fim feciorii bravi ai ţării 
La fapte bune ne-ntrecuţi, 
Căci vom răspunde. Delirării 
Să punem cruce, pricepuţi.

Să fim mai liberi în gîndire, 
Şi lumea să ne ştie, da, 
Că noi cu-a ei blagoslovire 
Năpasta ţării vom stopa.

Să adunăm puteri o dată, 
Rugînd pe bunul Dumnezeu 
Cu vrerea lui de tot curată 
Să ne alunge orice rău.
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Rugă către Voievod
Sună un bucium în zare, 
Bate şi clopot – pe rînd, 
Vino aici – la hotare –, 
Ştefan cel Mare şi Sfînt.

Vino şi-ţi apără ţara, 
Neamul în speţă latin, 
Vino, căci grea e povara 
Traiului cu un străin.

Hoţi apucară o hrincă, 
Mari să se facă, avuţi... 
Cum au putut să atingă 
Cîmpuri şi munţii cărunţi?

Cum au putut să robească 
Plaiul cu oameni cinstiţi? 
Cum pînă azi mişeleasca 
Poftă-i schimbată pe-arginţi?

Mare mai este puhoiul –  
Curge din Est – Răsărit… 
Pierdem cu dînsul războiul, 
Altfel nici n-am bănuit.

Vino acum, Voievoade, 
Tari noi să fim ca atunci, 
Cînd ne-ai purtat ca-n balade 
Contra sultanilor turci.

Vino şi scapă-ne plaiul, 
Rodnicul nostru pămînt, 
Cei ce ne fură mălaiul 
Bagă-se iute-n mormînt… 
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Unire, fraţi români!
Avem destui mîncăi, nătîngi şi lichele 
Ce cred că mai revin la „zilele cele”...

Unire, fraţi români! 
Unire, fraţi români!

Ne vin de-aiurea pripăşiţii în turme – 
Ajunge dragostea de plai să ne-o curme!

Unire, fraţi români! 
Unire, fraţi români!
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Acuma starea noastră se agravează – 
Farsorii, hoţii insolent ne sfidează.

Unire, fraţi români! 
Unire, fraţi români!

De ce ni-i Neamul între viaţă şi moarte? 
De ce-n mizerii, bietul, singur se zbate?

Unire, fraţi români! 
Unire, fraţi români!

O! dă-ne, Doamne, minte ageră, vrere 
Să fim o Ţară, cumpătată putere! 

Unire, fraţi români! 
Unire, fraţi români!

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.
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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.

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...
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Sînt...
Sînt poporului dedat, 
Sînt al Patriei soldat, 
 Obsedat.

Sînt al plaiului deliu, 
Destinaţia mi-o ştiu 
 Şi subscriu.

Sînt, cred eu, și om de treabă 
Ce averea îşi înjgheabă 
 Fără grabă.

Sînt al ţării cîntăreţ, 
Poate nu din cel de preţ, 
 Dar lumeţ.

Sînt din fire optimist, 
Mîndru naţionalist, 
 Sufletist.

Sînt în autoafirmare, 
Sînt prea plin de ascultare... 
 Sau îmi pare?

Sînt ca nufărul pe lac, 
Sînt nepotul unui dac – 
 Nu-i un fleac!

Sînt la magicul moment 
Cînd mă văd arborescent 
 Şi ardent.

Sînt ca pomul din grădină, 
Inima îmi bate plină – 
 O turbină.
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Sînt cu gînd la Dumnezeu, 
Sînt acolo unde-i greu – 
 În nucleu.

Sînt timid, de obicei, 
Dar mă lupt cu cîte trei 
 Paralei!

Sînt ca ploaia cea de vară, 
Ce pe cer vagabondară 
 Într-o doară.

Sînt mereu cuprins de-un vis 
Ce nu poate fi descris 
 Într-adins.

Sînt cel care, pe cuvînt, 
Nu a fost oricînd un sfînt, 
 Dar nevrînd.
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Pasărea ce-n zări planează 
Sînt chiar eu – oricînd pe fază 
 Pe o rază.

Poate sînt un pătimaş, 
Care prinde la curaj 
 În oraş?

Poate sînt un arlechin 
Sau un fel de baladin 
 Prin destin?

Sînt delfinul cel din mare 
Pe o zi scăldată-n soare – 
 Numai sare.

Sînt lumina unui timp 
Din apucătură strîmb, 
 Foarte tîmp.

Sînt un binevoitor, 
Spirit catalizator, 
 Ziditor.

Sînt de mult o rădăcină, 
Silitor ca o albină 
 Din stupină.

O sămînţă sînt, un bob, 
Mode noi nu prea aprob, 
 Nu-s un snob.

Sînt năstruşnicul motiv 
De a fi contemplativ, 
 Relativ.

Sînt remediu eficace, 
Vreau să fiu şi mai tenace... 
 Asta-mi place!
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Oază de cleştar 
(Limba Română)

FOTO
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Mă dărui graiului 
La vatra horelor din sat  
Mă dărui graiului 
 curat.

Poveşti şi doine tot adun –  
Mă dărui graiului  
 străbun.

Sărut un bulgăre mănos – 
Mă dărui graiului  
 sfătos.

De plec în codrul vechi şi des,  
Mă dărui graiului  
 ales.

De ţara mea în vers o cînt,  
Mă dărui graiului  
 cel sînt.

Cu sufletul, mărinimos,  
Mă dărui graiului  
 miezos. 

Limba maternă
Frumoasă e limba  
 În care vorbim,  
Cu limba maternă  
  Din veacuri venim.

Frumoasă e limba 
  În care urăm –  
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În limba maternă  
  Proverbe-nvăţăm.

Frumoasă e limba  
  Din cîntec de dor, 
De limba maternă  
  M-apropii şi zbor.

Frumoasă e limba,  
  Frumoasă mereu,  
Căci limba maternă  
  Ni-i unicul zeu.

Ce e limba mea română?
Ce e limba mea română? 
Soarele ce luminează 
Zi şi noapte ca-n amiază, 
Floarea vieţii, floarea-zînă.

Ce e limba mea română? 
Strugurii de poamă rară, 
Cocostîrcii ce-ntr-o doară 
Stau pe creasta de fîntînă.

Ce e limba mea română? 
Rîu cu valuri jucăuşe, 
Dealuri roşii de scoruşe, 
Miei buclaţi zburdînd la stînă.

Ce e limba mea română? 
Este vatra cu ogoare, 
Un covor, un păretare 
Cu motiv lucrat de mînă.
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Ce e limba mea română? 
Cîntecul voios de fată, 
Un sărut de prima dată, 
Chiar şi plînsul fără frînă.

Ce e limba mea română? 
Legămîntul meu cu Ţara, 
Roua dulce şi amara 
Frunză de pelin, păgînă.

Ce e limba mea română? 
Dar lăsat pe veşnicie, 
Înţelegeri, armonie, 
Pacea-n curs de săptămînă.

Ce e limba mea română? 
Zîmbet de copil în faşă, 
Stea, putere uriaşă – 
Peste noi ca o stăpînă.

Odă Limbii Române 
 „Limba noastră-i o comoară...” 

(Alexei Mateevici) 

Slăvită fie Limba mea Română,  
Căci ea ne ţine Neamul la un loc –  
Cu flori de tei, cu flori de busuioc...  
Lucoarea ei ne e la îndemînă 
În cuget clar şi fără echivoc...

Proverbele străbune sînt podoabă, 
Mustoase vin din veacuri, tot în şir,  
Ca în legende, doine să le-admir  
Şi nicidecum să-mi fie de corvoadă  
Sau ca să-mi ceară (pentru cine?) bir. 
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Plăcut surprins la ora solitară,  
Mă-nchin cu pietate, cronicari,  
În faţa trudei voastre, făurari 
Ai temeliilor de milenară, 
Duioasă limbă – oază de cleştar.

Au cizelat-o clasici – cunoscuţii – 
S-avem pe rafturi numai chihlimbar, 
Dulceaţă strînsă de un albinar... 
S-a întărit în aprige discuţii 
A noastră limbă... Extraordinar!...

Şi azi avem o zestre valoroasă, 
Visînd s-atingem punctul culminant, 
Tot şlefuim ca pe un diamant 
Vorbirea de la ţară, de acasă, 
Un patrimoniu viu şi impregnant.

Această limbă-i lacrimă, dar multă 
Şi bucurie-n inima oricui, 
Ca vinul dulce, poate amărui... 
Cei care o hulesc şi ne derută 
Aş vrea ca să-şi mai pună pofta-n cui.

Durabile silabe sibiline 
Ne-au menţinut pe plaiul nostru drag...  
În limba mea – română – spun pe larg, 
În poezia ce din suflet vine, 
Durerile şi patima-mi de dac.

Mă plec adînc acum în faţa muzei 
Să-mi dea tării, cînd vine trepădînd, 
Căci vreau ca să zvîcnească-n orice rînd 
Suflarea şi ardoarea naţiunii  
Cu limba-i sacră pe acest pămînt.
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 Condescendenţă 
„Văd poeţi ce-au scris o limbă  
ca un fagure de miere...”

(Mihai Eminescu) 
Româna s-a născut în osteneală: 
Costin, Neculce i-au fost scut şi zid,  
Conachi, zău, la scris a fost avid,  
Asachi şi Stamati, făr’ sminteală,  
Au dat exemplu de menire, jind.
Mă-ncîntă Rădulescu – Heliade – 
Cu „Zburătorul” lui înfiorat. 
Bolintineanu lesne a pictat  
Icoana sfînt-a ţării în balade. 
Negruzzi cu tiranul-vodă iat’...
Dar pomul după roadă se cunoaşte –  
Prodigios a fost Alecsandri.  
Ca nimeni altul ne mărturisi  
De Dan, Ursan, de o vitează oaste  
Şi de Chiriţa coană de aci. 
Luceafărul aprins de Eminescu  
Străluce viu, e cea mai dalbă stea. 
Poetul torţă inima-şi ţinea  
Ca ţara să nu cadă în regres. Cu  
Evlavie cînta români sadea.
În versul lui mereu răsună codrul  
Şi razele de lună se răsfrîng, 
Copilele ţin vorba lor cu tîlc  
Şi greu se chinuie, gemînd, poporul 
(Căci demnitarii nu denotă sîrg!). 
Iar Creangă, bunul, sufletu-şi împarte –  
Copil zburdalnic de prin Humuleşti –  
Ne-a scos în lumea mare cu poveşti 



  57  

Înălțarea Neamului

Şi amintiri istorisite-n carte...  
Deci, cum pe-un înţelept să nu-l cinsteşti?
Hasdeu ca bradul „verde-n orice vreme”  
A săgetat cu „ode” în ciocoi...  
Caragiale – pana lui de soi –  
Ne-a dat la chipuri, felurite teme 
Ce le-ntîlnim şi astăzi pe la noi.
Dar cine a văzut-o pe Zamfira  
Şi Viorel ca miri? A fost Coşbuc –  
Poetul ţărănimii de la plug.  
Iar Mateevici, potrivindu-şi lira,  
Slăvise limba ca pe Demiurg.
Pe Sadoveanu, dus la vînătoare,  
Îl vezi, la sigur, cum descrie... flori. 
Vibrant pe Vodă îl evocă... Ori  
Descrie cum Lipan Nechifor moare  
Şi traiul cum e-n munte la păstori.
Rebreanu vine cu Ion şi Ana, 
În laudă-i plugarul cel trudit...  
Arghezi, vrednic a mai potrivit  
Cuvintele... Dar merită coroana  
Şi Blaga – Meşterul Manole-n mit! 
Îl semănăm pe unul – Moromete –  
Cu Preda, om oricum răzbunător... 
Şi-apoi Stănescu-al elegiilor 
A fost să fie cum frumos îi şede: 
O pasăre prea tînără în zbor...
Citim „Povara bunătăţii noastre” 
De Druţă, cînd Matcovschi în blestem, 
Dar şi în imn, ne spune cum sîntem, 
Iar Grig Vieru,-ntre pămînt şi astre, 
Se zbate ca o Ţară să avem.
1992
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Limba română şi România
Cine îmi apără casa şi glia 
Decenii sute, de am putut 
Strajă să am necesarul scut 
Limba română şi România?

Cine înfruntă ipocrizia? 
Cine îmi cere devotament? 
Cine mă face să fiu ardent? 
Limba română şi România.

Capătă sensuri doar poezia  
Scrisă din suflet, un splendid foc, 
Chem să mă ţină în zbor ad-hoc 
Limba română şi România.

Sînt ca vestigii din temelia 
Unei cetăţi de pe scump meleag, 
Sînt strălucirea din verbul drag – 
Limba română şi România.

Degeaba intră în joc trufia, 
Nu-şi va atinge stupidul scop, 
Unde trăiește în orice strop 
Limba română şi România.

Intră în pieptul de dac mîndria 
Celor mai drepţi şi mai dîrji feciori, 
Care-au salvat de atîtea ori 
Limba română şi România.

Sper: vom învinge şi euforia 
Ce ne sfărîmă cum n-a mai fost... 
Noi preamărim – căci mai are rost! –  
Limba română şi România.
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Şi tricolorul, dar şi tăria 
Noastră de veacuri le-o datorăm, 
Stea-călăuză pe veci avem: 
Limba română şi România.

Dacă porneşte cumva urgia, 
Stavilă-i una: al nostru pojar,  
Stînci, dar şi codri, complementar, 
Limba română şi România.

Cert că oricare va fi regia 
Lumii, rugăm şi pe Dumnezeu 
Să ne ajute continuu, mereu 
Limba română şi România.
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Ele mai luptă cu ananghia, 
Care ne mistuie dureros, 
Dar vor învinge neîndoios 
Limba română şi România.

Că-şi semnalează şi bogăţia, 
Urcă valorile sale sus... 
Pentru aceasta iubesc – am spus – 
Limba română şi România.
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Tînăr, veşnic, de nespus 
(Mihai Eminescu)

FOTO
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Luceafărul
Un Luceafăr licăreşte,  
Parcă-i viu şi-l văd mereu,  
Raza lui oricînd îmi este 
Călăuză-n drumul greu.

Tu, Luceafărul-Poetul,  
M-ai făcut, în primul rînd, 
Ca să aflu cu încetul  
Sensul vieţii pe pămînt.

Eu te am ca de părinte,  
Cartea ta mi-e căpătîi –  
Ca şi ieri, de azi-nainte, 
Voi deschide-o ca dintîi.

Tu îmi dai acea putere  
Să resping cuvîntul sterp  
Şi să caut în mistere  
Veşnic doar pe cel superb.

Tu îmi dai mărinimie,  
Zbor să am de rîndunea  
Şi să ard cu energie  
Pînă-n clipa ce-oi cădea. 

Un Luceafăr licăreşte,  
Parcă-i viu şi-l văd mereu,  
Raza lui oricînd îmi este  
Călăuză-n drumul greu.
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Scrisoare  
de la sărbătoarea teiului

Lui Mihai Eminescu

Timpul clipele îşi cerne...  
Tu ai scris ca un profet  
De izvoarele eterne,  
Care murmură încet. 
Iată vine vreme nouă  
Şi enigmele dezleg –  
În grăuntele-ţi de slovă  
Vreau pe toate să-nţeleg.

Astăzi ni-i lucoare vie, 
Chipul tău devine drag, 
Temerara-ţi poezie  
Parcă-i iarba cea de leac. 
Ale tale negre plete  
Sufletul îmi răvăşesc, 
Ochii te cuprind cu sete 
Cînd cu stelele vorbesc.

O, ce vrajă cartea-ţi are?  
Ce miros prea fin de tei? 
Că solii de la popoare 
Vin la noi de dragul ei,  
Vin solii să te asculte 
Şi mă trec pe rînd fiori,  
Că-s citite versuri multe  
Nu mai ştiu de cîte ori.
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Mă întreb de unde vine  
Cea splendoare? Că a fost  
S-o pătrund, uitînd de sine,  
Învăţînd-o pe de rost. 
Ai trăit o viaţă-fulger,  
Păsul inimii spunînd,  
N-a fost ea atît de dulce, 
A fost plină de frămînt.

Dar oricît vor trece anii, 
Tu, oricum, întinereşti...  
Te declină doar duşmanii  
Pentru spusele-ţi fireşti...  
Se încheie un mileniu, 
Dar poeţi ca tine nu-s, 
Tu rămîi al nostru geniu,  
Tînăr, veşnic, de nespus!
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Mereu, Eminescu 
A ajuns în sate şi oraşe adormite 
Unda geniului fără a se compromite. 
 Eminescu – pe un plai 
 Cu un dulce-dulce grai.

Calea-i de tribun, marcată prin efervescenţă, 
A făcut într-un tîrziu să-l credem în esenţă. 
 Eminescu – infinit, 
 Tot mai mult de noi iubit.

Fiecare zi trăită – o descoperire, 
Fiecare vers compus – îndemn ori prevenire. 
 Eminescu – un destin 
 Cu un suflet de creştin.

A cîntat şi gloria, şi măreţia ţării, 
N-a ascuns nicicum dezgustătoarele mizerii. 
 Eminescu – viu în timp, 
 Vai de cel ce calcă stîmb.

E speranţa cea de ieri, de azi, va fi de mîine, 
Numele-l vom scrie doar cu litere aldine.  
 Eminescu – un talent  
 Întru toate concludent.

Cartea lui precis va fi o bună-nvăţătură 
Pentru cei cu visele de mare anvergură. 
 Eminescu – ideal 
 Într-un etos ancestral.

Fără ură a respins beţia de cuvinte, 
Şi ne-a sprijinit în mersul numai înainte. 
 Eminescu – zel şi spor, 
 Gînd atotcuprinzător.
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Nu a pactizat cu tigvele oportuniste 
Care se lansau pe varii lunecoase piste. 
 Eminescu – vrednic fiu 
 Al poporului deliu.

A bătut în impostură, mediocritate,  
Şi în tot ce naşte cruda ambiguitate. 
 Eminescu – intelect, 
 Un urmaş de dac direct.

Am răspuns cu „Da!” la apriga-i chemare 
Şi i-am dat întotdeauna ferma ascultare. 
 Eminescu – soare, stea, 
 Cu ursita lui cea grea.

Eminescu  
e printre noi

Sînt încrezut 
că Eminescu  
e printre noi – 
ca viu – 
tot umblă prin românime 
şi nu îşi găseşte locul 
de ceea ce vede în jur. 
Şi, la sigur, 
Poetul  
suferă în continuare – 
dulcea lui Românie  
încă nu s-a întregit… 
Basarabia 
(cu vameşi la Prut) 
încă mai sîngerează: 
pe drumurile ei – 
la răscruce de milenii – 
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mişună aceeaşi „neagră străinătate”, 
iar limba română 
e pe baricade…

Nu ştiu cum mai rezistă 
inima Lui – 
la orice greşeală a noastră 
face cîte un atac… 
de cord. 
Greşeli însă noi facem multe, 
mai multe decît ne închipuim, 
de parcă 
nu am fi învăţat nimic  
de la strămoşii noştri 
daci.

Doamne, cum să-I  
uşurăm suferinţa? 
Cum nu înţelegem 
că la orice literă scrisă  
de El  
pana i se înmuia în sînge, 
ca să ne lase 
opera-i nemuritoare? 
Cum nu ne dăm seama 
că pentru a ne arăta calea  
spre izbăvire  
din „închisoarea popoarelor” 
a trebuit să sufere 
ca nimeni altul?

E nepermis 
că se găsesc denigratori 
şi opresc 
cu pălăriile lor 
de paie 
razele soarelui 
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(ale adevărului!) 
şi în ţară se face întuneric...

Să le dăm ripostă! 
Să nu mai facem  
de acum încolo  
fapte, acţiuni nedemne! 
Să nu mai greşim  
mergînd pe calea aleasă, 
că...  
îl mîhnim de tot 
pe EMINESCU.



  69  

Înălțarea Neamului

Un dar ce vine de la zei 
(scrisul, cartea şi biblioteca)

FOTO
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Scrisul românesc
Ca o floare în grădină –  
 scrisul românesc, 
Ici a prins el rădăcină – 
 scrisul românesc, 
Fluxul razelor de soare – 
 scrisul românesc, 
Muncă grea, chinuitoare – 
 scrisul românesc, 
Izbuteşte să ne-adune – 
 scrisul românesc, 
Că există i-o minune – 
 scrisul românesc, 
Nu-i găsesc analogie – 
 scrisul românesc, 
Patimă pe o vecie – 
 scrisul românesc.

Cuvintele 
Le văd arzînd – o torţă înainte, 
Un far ce-arată calea orişicui... 
Cuvintele pe file-ngălbenite – 
Cu ele toate tainele descui.

Mă poartă pe planete orbitale 
Sau mă coboară-n marele abis... 
Mă reculeg la vreo aniversare... 
Şi note fac... Şi calcule – precis...

Mă copleşeşte fiecare frază 
Şi chiar aş crede că mai sînt minuni,  
Mă simt în universul lor acasă 
Şi oamenii din jur se fac mai buni.
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De unde au puterea să-l convingă 
Pe cel ce-a fost cu legea învrăjbit? 
Dar cum de au făcut în pumni să plângă 
O fată ce lulea s-a-ndrăgostit?

De ce în vis ades ne dau tîrcoale 
Şi declanşează uneori război?... 
De ce şi un viteaz o lasă moale, 
Iar un neghiob domină peste noi?...

Dar de mai multe ori aduc zăbava 
Cititului plăcut pe canapea, 
Şi stai aşa ochind mereu grozava 
Dorinţă de-a ajunge la vreo stea.

Şi mai aduc în suflet primăvara, 
Şi nu te lasă un zălud să mori... 
Îţi iau din spate, cum ar fi, povara 
Şi te salvează-n viaţă mii de ori.

Şi (întrucît nicicînd abandonate!) 
În case calmul, crezul au adus... 
Urez ardoare, multă sănătate 
Acelor ce le-au scris cu semnul plus.

Iar cei plecaţi de-acu în veşnicie 
Să ne ghideze-n drumul cel spinos  
Al omenirii ce se vrea să fie 
C-un viitor mai bun, mai luminos.

Cuvintele pe file-ngălbenite – 
Un far ce-arată calea orişicui... 
Le văd oricînd o torţă înainte,  
Cu ele toate tainele descui.
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Proverbul – fină parimie
I-o sămînţă vorba înţeleaptă 
De morală, înţeles profund, 
Frumuseţea cea ce se aşteaptă 
Ca să fie pusă peste grund.
Într-o formă scurtă, comprimată, 
Prevedere-n rezumat, de duh,  
Din adînc de veacuri strecurată 
Necesară doză de văzduh.
Ne încîntă uneori c-o rimă, 
Şi abil ne poartă pe un ritm, 
Provenirea-i este anonimă, 
La structură – ca un algoritm.
Prin cuvinte clare, sugestive  
Înţelesul lui ne e transmis, 
Despre fapte bune, negative 
Şi, desigur, despre compromis.
Deseori serveşte drept povaţă, 
Ne plasează pe tărîmuri noi, 
Sau, spunîndu-i lucrului pe faţă, 
Ni-l trimite iute la gunoi.
Ca şi orice fină parimie 
Din experienţă s-a născut, 
Depăşeşte o academie, 
Cu atît mai mult un institut.
Iată o sinteza a gîndirii 
Veche, în formatul actual, 
Gradul ridicat al strălucirii, 
Chiar ceva de tip monumental.
Mi-i pe plac să spun o zicătoare, 
Mă surprinde sensul figurat... 
Cine zestrea asta azi o are 
Socotiţi că-i cel mai răsfăţat...
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Cartea
În orice filă-i văd sublimul, 
Un dar ce vine de la zei 
Şi îmi găsesc smerit alinul 
Oricînd mă aflu-n faţa ei.
Îmi iese-n cale doar cu plinul 
Şi sînt ferit de oameni răi – 
În orice filă-i văd sublimul, 
Un dar ce vine de la zei.
De parcă ar gusta din vinul 
Ce mă îmbată vrei, nu vrei 
De dor, de jale, de scîntei 
Şi îmi determină destinul.
În orice filă-i văd sublimul, 
Un dar ce vine de la zei...
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Darul
Cînd aduc în dar o carte, 
Mă cuprinde un fior, 
Am un sentiment aparte, 
Că-i ceva superior. 
Şi o dau cu bucurie – 
Dragul meu sărbătorit 
Să citească-n acalmie 
Ceea ce a şi dorit.

Va găsi printre cuvinte 
Poate ceea ce-a visat 
Şi îşi va aduce-aminte – 
Lucru foarte însemnat – 
De acel ce-o dăruise 
Şi îi spuse în secret, 
Că o carte bine scrisă 
Tu o porţi mereu în piept.

Îndemn la lectură
Cititorule, 
cartea aceasta este pentru tine, 
uită-te atent la coperta-i colorată – 
află cine a scris-o 
şi ce titlu i-a pus. 
Te îndemn s-o deschizi cît mai repede. 
E o carte 
cu obiective bine definite  
pentru o nouă abordare a cunoaşterii. 
E fascinantă, 
te aşteaptă 
universul ei – 
un model de idei şi exprimare. 
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Cuvintele şi expresiile 
au înţelesuri clare,  
gîndurile sînt profunde, 
expuse concis şi consecvent, 
pornind de la elementele cele mai simple. 
Sînt sigur că te va captiva pe dată – 
e anume pentru intelectul tău. 
Cartea aceasta 
constituie o surpriză. 
A fost scrisă cu o lăudabilă acribie 
şi are girul unei străluciri. 
Te asigur: 
ea nu minte,  
cum o fac altele, 
ci îţi dă sfaturi mai mult decît utile – 
e o constantă provocare a autorului, 
care ştie miezul problemei 
şi o expune întregii lumi. 
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Te îndemn să-i deschizi uşa, 
să te delectezi, 
citind-o, 
şi să afli ce îţi spune 
un om înţelept. 
E posibil să vă apropiaţi poziţiile 
sau să te regăseşti  
printre paginile-i captivante... 
Nu auzi cum te strigă? 
Aruncă-te în valurile ei!

Biblioteca
Desigur, toată lumea ştie: 
E pom cu fructele de aur, 
Oricine ia din ’cest tezaur – 
Îi arde inima făclie.

Şi-atîta-i cu mărinimie, 
Şi strînge mierea ca în fagur – 
Desigur, toată lumea ştie: 
E pom cu fructele de aur.

Şi vin la el, dar nu mă satur 
De cărţi frumoase, acalmie, 
Ce mi-o oferă zilnic mie 
Acest lăcaş de meşter-faur.

Desigur, toată lumea ştie: 
E pom cu fructele de aur…
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Floarea naţiunii noastre 
(portrete, dedicaţii)

FOTO



  78  

Valeriu Rață

Sfîntul Ştefan cel Mare
Crucea-n mîna lui dreaptă 
Se vede pîn’ la hotare – 
Este Domnul ce-aşteaptă 
Pacea-n ţara lui floare.
Cînd atacă duşmanii, 
Pradă sate sărmane, 
Sabia lui cu anii 
Taie capi şi coroane.
N-are loc în cetate – 
Lupta cruntă porneşte, 
Pînă-n străinătate 
Glas puternic vuieşte.
A plecat la hodină 
Voievod-Înţeleptul – 
Peste secoli să vină 
Cu onor şi preceptul.
Vremea trece de-a valma, 
În ţinuturi grînare 
Drag ni-i, scump ni-i ca salba 
Sfîntul Ştefan cel Mare.

Mihai Viteazul
Cînd cu turcii te băteai, 
Atrăgîndu-i în capcană, 
Pentru mulţi creştini erai  
„Steaua lor răsăriteană”.
Giurgiu şi Călugăreni 
Ţi-au slăvit a ta oştire, 
Pe învingători pereni 
I-ai purtat cu-nvrednicire.
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Şelimbăr şi Gurăslău 
Întăritu-ţi-au onorul... 
Toţi duşmanii cad în hău – 
Vine „Unificatorul”.
Multe ai avut de spus, 
Căci erai numit şi „Bravul”... 
Dar viclenii te-au răpus – 
Arătîndu-şi, crud, năravul.
Trei pămînturi româneşti 
Te ridică pîn’ la aştri – 
Tu eroul Ţării eşti 
Şi simbolul luptei noastre!
Secolii te-au venerat – 
Un bărbat dintr-o bucată...  
Cine fapta ţi-a aflat 
Nu te uită niciodată!

Vasile Lupu
Fire tare-mpărătească 
Şi războinic uneori, 
Limba noastră românească 
O scoseseşi din strîmtori.

Ai fondat Academie, 
Ne-ai scăpat de întuneric, 
Ctitor în ortodoxie, 
Protector în spaţiu cleric.

„Cartea de învăţătură”, 
Dar şi primul cod de legi, 
Tipăreai cu cea bravură 
Că, desigur, nu o negi.
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Iată „toată seminţia”, 
După bunul obicei, 
Îşi exprimă azi mîndria 
Lîngă soclul din Orhei...

Alexandru Ioan Cuza
Eşti cum zic acuma ferm: 
Fiu al statului modern...

Diplomat de marcă bună 
Ce semenii îşi adună...

Ager politician – 
Prea iubit din an în an...

Ai înfăptuit Unirea 
De uimiseşi omenirea...

Şi reformele au mers – 
Nu vorbim doar de revers...

Forţa cea conservatoare 
Ţi-a prescris o abdicare...

Te gîndeai la sine rar, 
Dăruindu-te plenar...

Ţara îţi era departe, 
Dar e lucru mai aparte...

Toată lumea mult a plîns 
La mormînt cînd ţi s-a strîns...

Şi-ai păşit în veşnicie 
Fără josnica trufie...
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Mihai Eminescu
Tot mai sus, dar cît mai sus 
România El a pus.
Tot mai jos, dar cît mai jos – 
Omul cel maliţios.
Dragostea de-a lui iubită 
E din inimă pornită.
A visat ca să rămînă  
Doi ţinîndu-se de mînă.
Un colos... Portretul lui – 
Faţa adevărului. 
Ne lăsară din bătrîni 
Vorba ca să fim stăpîni.
Şi privind seară de seară 
Bolta cea crepusculară,
„De la Nistru pîn’ la Tisa” 
Inimile ne aprins-a.

Bogdan Petriceicu Hasdeu
Precoce din adolescenţă, 
Născut la Cristineşti, Hotin, 
Marca a sa apartenenţă – 
Că e român... Ni-i consangvin 
Şi-i om de mare competenţă:

Şi membru al Academiei, 
Şi scriitor, şi filolog, 
Mai mult istoric... Acribiei 
Prieten bun... Culturolog 
În forul nalt al României... 
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Conducător de publicaţii 
Şi militant unionist, 
O stavilă la aberaţii, 
Dar uneori şi pesimist 
În rezolvări de ecuaţii.

E primul şef de la Arhive – 
Neobosit cercetător – 
Metode sfarmă primitive 
Şi introduce noi de zor 
Cu probe argumentative.

Că-i genial şi în detalii, 
O ştie orice adversar, 
Dar n-a lucrat să ia medalii – 
Doar marele dicţionar 
E tipărit purtînd batalii.

Iar dramele-s originale, 
Se reprezintă cu succes, 
Un fel de giuvaiericale 
(Și azi prezintă interes!) 
În stare suflet să răscoale. 

De opere neterminate 
Au şi rămas în urma lui, 
A mers în ele prea departe 
Şi stau asemeni bradului, 
Nicicum le socotim ca moarte.

Procesul lui de instruire 
De cîţi era invidiat! 
Dar pleacă trist în nemurire 
(De spiritism apropiat) 
Acel titan la făurire...
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Alexei Mateevici
Cîntăreţul limbii noastre, 
Şi al nostru bun părinte, 
A crescut frumos în glastre 
Flori – podoabe din cuvinte.

Frunza nucului cea verde 
I-alinase vara dorul, 
Nu-ncetase să-l dezmierde 
Toamna rece şi... folclorul.

A cîntat-o şi pe mama, 
Zarea anilor – lumină, 
Care, îşi dăduse seama, 
Mai întîrzia să-i vină...

A deplîns durut ţăranii, 
Nu uita de turturele, 
A încurajat bogdanii 
Şi i-a tot ferit de rele.

Ne vorbea de înfrăţire, 
De unirea culturală, 
Răspîndind mereu iubire – 
Pînă-n bolta siderală.

Unora dădea şi sfaturi: 
Vezi, alăturea de Ţară, 
S-aperi limba de atacuri 
E o faptă exemplară.

Limba-i cea fiinţă vie 
Care Neamul întăreşte... 
Spunem că-i o avuție 
Celui care-o stăpîneşte.
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Ea înalţă sus poporul 
Că prea mult o venerează – 
Să nu-i sece nici izvorul, 
Nici dulceaţa-n orice frază.

Dar mai vajnic peste toate 
Domnului ridică slavă,  
Purtînd nimbul lui prin sate – 
Iată omul de ispravă!

În credinţă, rugăciune 
Spiritul şi-l ascuţise 
Să avem acum anume 
Toate căile deschise...

Dar avem şi-o datorie: 
Încă n-am găsit prorocul, 
Să ne scoată din robie, 
Arătîndu-ne norocul.

Să trăiască deci Căinarii! 
Că ne-au dat aşa apostol, 
Cu-ale lui preliminarii 
Vom cunoaşte-n lume rostul.

Constantin Stere
O personalitate multilaterală: 
De om politic, scriitor, savant, jurist... 
La început a fost obişnuita şcoală, 
Apoi surghiunul, sub regimul dur, ţarist. 

Avea, e clar, ambiţii, dar şi idealuri, 
A fost, desigur, mai întîi un revoltat, 
Cuprins adesea în banalele scandaluri 
Suişurile toate însă l-au marcat.
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În pasiunile-i, la fel, nenumărate 
Vedem întîi că-i combatant şi patriot, 
Se spune că era un om şi jumătate 
Şi toţi se-mpiedicau de el ca de un ciot.

Primind şi lovituri şi mîrşave sudalme, 
Dar, nemilos în harţă prins, ţinut-a piept, 
Că drept a fost, că ţara i-a bătut din palme, 
Că cei mai mulţi vedeau în el al lor adept.

Pornit-a mici şi mari reforme sociale, 
Iar pentru asta – culmea! – este prigonit, 
În calea greutăţilor deloc formale 
A stat ca un viteaz, ca stînca de granit. 

Avea un caracter deosebit, vulcanic, 
Ţăranilor le profeţea emancipare, 
A ticluit şi legile – un tot organic 
Să scape, în sfîrşit, de sărăcia mare.

În scrierile sale – crezul său politic... 
Visa regimul democratic avansat, 
Avînd un formidabil spirit analitic, 
Era în planul prim al vieţii din Regat.

Pornit-a cu idei curat poporaniste, 
Iar pentru oligarhi e foarte incomod... 
Şi a lucrat cu zel la cîteva reviste 
Şi s-a făcut colos, dar nu un biet aprod...

Ne-a dat ca să avem o-ntreagă epopee: 
„În preajma revoluţiei” – roman-model... 
Dar nicidecum nu-i vorba de o graforee, 
Îşi are rolul lui – un rol de capitel...

Se impunea imperios o nouă rînduire – 
La opera Unirii umărul a pus, 
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Anume asta îl va duce-n nemurire 
Anume asta îl va ţine foarte sus.

În Sfatul Ţării i s-a dat oricînd cuvîntul, 
I-a apărat cu dîrză pe basarabeni... 
Departe de meleagul lui îi e mormîntul, 
Dar venerat în veci va fi de consăteni.

Comunitatea, cert e, îi va duce dorul 
Că s-a zbătut mereu spre bunăstarea ei, 
Că i-a prezis întru cîtva şi viitorul, 
Că fost-a-n lumea asta unul dintre grei.

Ion Pelivan
A fost pe vremuri (da!) şi deţinut politic, 
Conducător naţional într-un judeţ... 
Şi s-a urcat pe culme falnic şi semeţ... 
Vota Unirea (fost-a omul catalitic!), 
Dreptatea noastră apăra cu-nverşunare 
În Conferinţa cea de pace, la Paris,  
Minciuna să se întroneze n-a admis, 
Nici ticăloşii să ne calce pe picioare.

A fost animator al vieţii culturale... 
Făcînd solide studii la un seminar, 
Apoi superioare – de justiţiar –, 
A-nfăptuit la noi reforme cardinale. 
Omagiind evenimente importante, 
A promovat în lume pe basarabeni, 
A-nveşnicit comuna, numele Răzeni, 
Dar noi avem regres, capitole restante...
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Onisifor Ghibu
În timpul revoluţiei – apostol 
Al Basarabiei, un om stimat, 
Şi la Unire îşi avuse rostul 
De mesager atîta aşteptat.
Pledează numai pentru libertate, 
Ne descreţeşte încruntate frunţi, 
Iar pentru evidenta bunătate – 
Închis în lagărul de deţinuţi.
Opinia i-a fost argumentată, 
Zelos, a întreprins modernizări, 
Uimea prin cugetare lumea toată, 
Dar inventat-au zeci de acuzări...
Să ţinem minte pentru totdeauna 
C-a existat un intelectual, 
Ce şi-a avut aici, la noi, tribuna, 
E greu a spune de-a avut egal.

Cel mai bun  
şi cel mai popular

Lui George Topîrceanu
A fost neîntrecut în poezie, 
Dar recunoaşterea va fi tîrzie. 
Director la un teatru-n Chişinău, 
Dar ştie asta tot oraşul meu?
A scris „Balade vesele şi triste”, 
S-a distanţat de vorbe populiste.
Cu versul lui zglobiu şi regular 
E cel mai bun şi cel mai popular.
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Mihail Sadoveanu  
pe drumuri basarabene

Răciula, Gîrbovăţ, Frumoasa, 
Căpreşti, Soroca şi Orhei – 
Oriunde i s-a pus şi masa, 
Şi căpătîi, de obicei... 

Ţinutul dintre Prut şi Nistru 
I-a dat un neam de Şoimăreşti 
Şi căuta – ca-ntr-un registru – 
Valori în vorbe ţărăneşti.

L-a-nspăimîntat rusificarea 
A viţei de basarabeni, 
Şi-n genere cum este starea 
Pe-alocuri ici, la pămînteni.

Ţarismul poartă-ntreaga vină 
De triste repercusiuni... 
Ce bucurie că lumina 
Venise iar la oameni buni!

S-a-ntors şi vechea măreţie 
A plaiului de creatori, 
De care trebuie să ştie 
Chiar cei mai răi învrăjbitori.

Prin propria-i experienţă 
A vrut să afle de la fraţi 
De au în inimi cea ardenţă 
Să fie-n suflete curaţi.
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Nicolae Iorga
Da, a fost un polimat, copil-minune, 
Iară pe de-asupra şi un poliglot, 
Viaţa şi-a trăit cu abnegaţiune 
Ca străjer al ţării, ca un patriot: 
O complexă fire, enciclopedistă – 
Şi istoric, şi poet, şi dramaturg, 
Şi-un energic lider pînă la amurg, 
Depărtat de sfera cea afaceristă.

Mii de-articole, de studii, de volume... 
A avut în ţară „rolul lui Voltaire”, 
Dar această faimă i-a adus anume 
Şi-un climat defel plăcut, balsamifer. 
Fost-a un savant şi scriitor prolific, 
În Vălenii cei de Munte a deschis 
Universitatea Populară – vis 
De real folos în cadrul ştiinţific.

Iată-l în campanii, apărînd cultura, 
A rămas o voce de independent, 
Poate a atras asupra sa şi ura 
Pentru faptul că era un om ardent. 
Tipăreşte grabnic „Neamul Românesc”, 
Pe coperta-faţă – chipuri de ţărani, 
Bate drumuri lungi acasă, în Balcani, 
Dar apoi distanţele vădit îi cresc.

A atras de partea sa în lupta dreaptă 
Prin corespondenţă intelectuali, 
Biciuia regimul, forţa lui inaptă, 
Guvernanţi netrebnici şi accidentali. 
Ce-s ameninţările cam des primite? 
Ce-s cuvintele pe tonul foarte dur? 
Dar s-a dovedit să fie bun pandur – 
Nimenea din grila noastră nu-l omite.



  90  

Valeriu Rață

Şi, dorind să fim oricînd în unitate, 
A rostit discursuri în academii, 
Valorînd prin sfat de oportunitate, 
Generos lansa comori de strategii. 
Totdeauna contra noilor extreme, 
A iubit intens, mai mult ca viaţa sa 
România Mare – şi o apăra 
De pericol în momentele supreme.

„Minunea lumii” din Chişinău
Mariei Cebotari

Visul ei sublim: să fie cîntăreaţă, 
O soprană de renume mondial... 
Munca, dar şi-un caracter neordinar 
Au făcut-o înspre scop să mearg-o viaţă.

Opera i-a fost pe loc primordial, 
Dar şi-n operete, filme face faţă... 
Kammersängerin – un titlu ce-o înalţă 
Şi-i confirmă marele potenţial.

Sus, în lume, demnă se numea româncă... 
La Paris, Viena, Dresda şi Berlin 
Fu aplaudată... S-a lovit de-o stîncă

Chiar în Basarabia... Stupid declin... 
Dar a revenit, memoria adîncă 
O va ţine mult pe firmament stelin.
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Alexandru Plămădeală
Renumit e prin portrete, 
Prin durabila-i pecete.

Un ilustru pedagog – 
Nu găsi-vei analog.

A-nălţat într-o clipeală 
Operă monumentală.

Domnitorul nostru sfînt 
Să ne dea învăţămînt.

Constantin Brâncuşi
L-au durut bătăturile 
de atîta bătut 
în marmura 
ciocîrtită, 
îndumnezeită. 
Aşa s-a născut  
„Muza adormită”.

Ani 
a rîvnit 
zborul  
din zarea albastră. 
Aşa s-a născut  
„Pasărea măiastră”.

În mâinile  
Neîntrecutului  
dalta parcă dansa 
pe stane 
de piatră 
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din dreapta Prutului. 
Aşa s-a născut  
„Poarta sărutului”.

El 
ne-a apropiat 
şi ne-a unit 
în clipa  
durerii. 
Aşa s-a născut  
„Masa tăcerii”.

Fiind un meşter 
iscusit, 
într-o zi, 
s-a apucat 
şi... 
cu „mărgele” 
cerul a sprijinit. 
Aşa s-a născut 
„Coloana fără sfîrşit”...
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Nimeni încă n-o întrece
Mariei Tănase

Cîntul ei fermecător 
E ca apa de izvor.
Ce o bei, dar tot ţi-i sete 
Ca de fetele cochete.
Te deşteaptă-n zori de zi – 
Nu te poţi împotrivi.
Şi te ţine pînă-n seară 
Tînăr ca o primăvară.
Vocea ei, ceva divin, 
Intră-n suflet de român.
Intră şi îl răscoleşte 
Ca în spusa din poveste.
Te surprinde glasul ei 
Orişiunde – vrei, nu vrei.
Nimeni încă n-o întrece – 
Merită mai mult de „zece”.
„Bun îi vinul ghiurghiuliu” 
Îl cîntăm cu-n om chefliu.
Cînd e jale – „Lume, lume”... 
Numai cîte poate spune...
Rîde inima în noi, 
Curg şi lacrimi în şuvoi...
Ea, iubită de decenii, 
Înfrunta-va şi milenii!
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Rapsodiile române
Lui George Enescu

În Rapsodiile române, Neamul 
Se vede, falnic, ca într-o oglindă – 
Maestru-a cîntărit cu miligramul, 
În suflete scînteia să ne-aprindă. 

Arcuşul de vioară te uimeşte, 
Cuprinde toată Ţara melodia 
Şi-o horă care nu se mai opreşte, 
Iar culmea e la toate... ciocîrlia.

Poeme epice, dar şi nivele 
Ni se perindă, lin, în potpuriu, 
C-ai vrea să zbori de-aici pînă la stele, 
Luînd cu sine ritmul lor zglobiu.

Adrian Păunescu
Basarabia ţi-i scumpă, ca şi-ntregul tău popor... 
De aceea, România – nu al ei conducător! – 
Te-a lansat pe scena ţării, că dreptatea o prezinţi,  
Că-i frumoasă şi sublimă ruga pentru dragi părinţi.

„Flacăra” ardea în tine, sufletul ne-ai răscolit... 
La răscruce de milenii, tu erai cel mai iubit... 
Manifeste scris-ai multe, că văzuseşi doar coşmar, 
Steagul sfînt al libertăţii îl purtai ca voluntar... 

Şi cereai doar performanţă, pe ecrane chipul tău 
Calm şi expresiv părea, te-ajuta şi Dumnezeu... 
Ai turnat în noi speranţă, ne doreai mereu succes 
Într-o luptă cu nerozii – ei culpabili de regres.
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Te primim aşa cum fost-ai – cel cu bieţii lampagii, 
Cu copaci fără pădure, cu acele „mari beţii”... 
Vai, ce cruntă fost-a boala, dintre vii cînd te-a luat... 
Totuşi, numai cu iubirea, ai trăit, te-ai perindat... 

Grigore Vieru
Maicăi veşnic îi închină  
Versuri noi la nesfîrşit  
Şi adună din lumină 
Chipul ei neprihănit.
Noi un şir de ani încoace  
Cu poeme ne-am ales,  
Căci iubita lui îl face 
Inima să-i bată des.
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Mare sufletul îi este  
Şi îl dăruie la pici, 
Ei să creadă în poveste  
Şi să crească mai voinici. 
Ca o piatră de-ncercare  
Este dragostea-i de grai, 
Orice freamăt i se pare  
Slovă dulce-a istui plai.
Ca albina e din fire,  
Ca stejarul – răbdător,  
Frunza verde-n unduire 
Poartă versul lui de zor.
Pentru cîntec ar şi arde,  
Pentru Ţară ar muri, 
Să-nvăţăm măcar în parte 
Astfel a ne rostui.
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Dumitru Matcovschi
Poet al Basarabiei, 
Un strănenot de dac, 
Temut în cercul mafiei, 
Cu spuse ce displac.

Ostaşul dîrz al Patriei, 
Pe veci, pîn’ la mormînt, 
Ne-nvins în urma baterii 
Călăilor ce sînt.

Un cîntăreţ al dragostei 
Şi-al casei părinteşti, 
Arzînd, în calea pacostei, 
Speranţa noastră eşti.

În conştiinţa Neamului 
Te-nscrie fapta ta, 
Duşman al amalgamului 
În Basarabia.
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Leonida Lari
Sibilă, mare patriotă... 
Reîntregirea Ţării – visul tău, 
Impunător şi falnic apogeu – 
Voinţa noastră o denotă.

Dar deseori, neînţeleasă, 
Prieteni şi duşmani te huiduiesc 
Şi tensiunile îndată cresc, 
Şi trebuie să pleci de-acasă...

În rugă pentru o dreptate 
Şi zi, şi noapte tot drămăluieşti...  
În fraze simple, dar poeticeşti, 
Se sparg minciunile sfruntate.

Privesc cum razele de soare 
Inundă panglica-ţi din păr – 
Un tricolor, un mic mister, 
O armă sigură-n dotare.
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Să-ţi dea deci Domnul cea putere 
Să ne vedem, cum vrei, victorioşi 
În lupta dură cu pigmei ţîfnoşi, 
Dar fără vreun favor a cere...

Lida Istrati
În istorie găsea remediu... 
Astfel, scrie „Goana după vînt”... 
În romane curge Evul Mediu 
Peste ani drapele fîlfîind.

Lider şi savant incontestabil... 
Da, şi doctoratul a luat... 
Ea a fost şi omul imbatabil, 
Hotărît şi neînduplecat.

A ştiut cu vervă să rostească 
La tribună purul adevăr, 
Avuţia noastră ca să crească, 
Oligarhi luat-a în răspăr.

Mafia colhoznică lovită 
Dintr-o trăsătură de condei, 
Că trecută fu sever prin sită, 
Glume a făcut pe seama ei. 

Cere prin imperativul vremii  
De a fi mai fermi şi mai uniţi, 
Să uităm de fală şi de premii 
Cînd sîntem aşa – nesăbiuţi.

Argumentele elementare – 
Iată arma-i forte de atac, 
Se bosumflă adversarii tare 
Şi prietenii (cei răi!) nu tac.
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Lumea-i plină de ipocrizie... 
S-o stîrpeşti... Dar ce şi cum să faci? 
Ea, la sigur, leacul bun îl ştie, 
Din păcate, n-a găsit cîrmaci... 

Pleacă-n Ceruri pe neaşteptate, 
Cînd schiţa un plan mai coerent – 
Să se facă-n ţara ei dreptate, 
Cît mai repede, cît mai urgent!

Cavalerul Cetăţii
Lui Aureliu Busuioc

A trecut prin lagăr de filtrare, 
A vorbit în apărarea limbii... 
Ştim că fost-a unul dintre primii, 
Care au salvat-o de clonare, 
Care prin ingeniozităţi 
I-a adus un plus de probităţi.

Un maestru emerit al artei: 
„Prafurile” fost-au la-nceputuri, 
Au urmat firesc mai multe trucuri 
De versificare. Şi aparte-i 
Munca lungă de romancier, 
Metaforic – de bijutier.

Viaţa de boem din tinereţe 
L-a făcut să fie meritoriu 
Pe un luptător definitoriu, 
Care a voit să ne dezveţe 
Să proptim un conţinut injust 
Sau să scriem versuri fără gust.
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Admirabil şi la senectute, 
Contra mersului neclar, haotic, 
Prin discursul lirico-parodic, 
A pledat, a vrut să ne ajute – 
Să ne strîngem toţi sub tricolor, 
Să avem un mare viitor.

Cavalerul nostru al Cetăţii, 
Condamnînd acut maimuţăreala, 
Dezorientarea, zăpăceala, 
Fapte ale amoralităţii, 
A avut mereu destui duşmani... 
Dar anume el e peste ani!

Ion Vatamanu
Descendent din Ţara Fagilor, 
De tînăr jinduind chimia, 
Totodată, spre surpriza noastră, 
A îmbrăţişat şi poezia. 
În renaşterea naţională 
A fost unul dintre lideri, 
Cînd lua la microfon cuvîntul, 
Propunea mereu deschideri. 
A avut brevete de invenţie, 
Zeci de ştiinţifice lucrări, 
Se uita la viitor – atenţie! – 
Prin prisma zilelor de ieri. 
Nici cenzura hipervigilentă 
Patriotul n-a oprit, 
Chiar de dată fost-a cartea-i – 
Ştim cu toţii – la topit.

„Glasul” tipărit cu grafie latină 
Ne-aduce justeţe, dreptate, 
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Deşteaptă cu-ncetul poporul, 
Care-şi aruncă povara din spate.  
În formulă modernă poeme 
Au rămas să ne spună de frunză, 
Autorul s-a dus prea devreme, 
Căci inima-i rău fu împunsă.

Viaţa i-a fost o străduinţă, 
Exerciţiu spiritual permanent 
Între artă şi ştiinţă... 
Deci, merită un monument.

Vladimir Beşleagă
Scriitor polivalent, 
Numele-i de referinţă, 
El – a noastră conştiinţă 
În regimul purulent.

Cărţi de top în consecinţă 
Îi apar drept argument – 
Scriitor polivalent, 
Numele-i de referinţă.

Într-un timp cam turbulent, 
Suportînd şi ingerinţă, 
Tot ne dă avertisment 
Că avem nesăbuinţă.

Scriitor polivalent, 
Numele-i de referinţă...
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Anul Spiridon Vangheli
Iată pentru noi o veste bună:  
Anul scriitorului ne vine, 
Celui care repejor adună 
Toţi copiii vrednici lîngă sine. 
Noi în Ţara Fluturilor poate 
Sau în Pantalonia vom merge, 
Amintirea nu ni se va şterge, 
Căci pe plac ni-s cărţile lui toate.

E o lume-ntreagă de poveste 
Nişte povestiri, nuvele, snoave, 
Satul celor trei ieduţi roieşte 
Şi se-ntîmplă colo lucruri grave. 
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Mulţi copii de pe planeta noastră 
Ştiu de-acuma cine e Guguţă, 
De căciula lui cît o căsuţă, 
Dar şi de coliba cea albastră.

Vine Ciuboţel şi Titirică  
Să ne facă mare sărbătoare, 
Ghiocica, fata frumuşică, 
Cea născută-n razele de soare, 
Cea poftită să ne vină-n casă, 
Dar rămîne singură afară, 
Că aşa a vrut şi stat-a într-o doară 
Sub o pălărie friguroasă.

În tirajele de milioane 
Fantezie neobişnuită, 
Are şi noroc şi ghinioane 
Cine-ntre coperţi mi se agită. 
Zi de zi maestru-i gata 
Să ne spună de copilărie – 
Ce şi cînd, şi cum, şi cui va scrie,  
Pentru că o şansă căpătat-a.

Serghei Lunchevici
Parcă vine primăvara  
Cu şuviţe de argint, 
Cînd arcuşul şi vioara 
Sufletul ţi-au năvălit.

Ne răsfaţă „Fluieraşul” 
Şi... un „ultim lăutar”, 
De se-mbată băştinaşul 
Ba cu dulce, ba cu-amar.
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Ne încîntă cu „Balada” 
Şi cu „jalea” de ţigan, 
E şi asta o dovadă 
Că se află în prim-plan.

Chiar maestrul e o şcoală – 
Cu răbdare şi cu tact, 
Fără multă zornăială, 
Curmă orice artefact.

Dar îndrumă şi talente – 
Tot urcînd spre orizont, 
Le avem actualmente 
Cu al lui real acont.

Pescuitul, vînătoarea, 
Cu deliciu amuzant, 
Îl plasa spre viitoarea 
Carte-a unui diletant.

Dirijorul şi actorul 
Într-un chip s-au înfrăţit, 
Îl aplaudă poporul 
Pentru har neostoit.

Azi vioara unui clasic 
Cu plăcere o ascult, 
Sau dansez în ritmul fazic, 
Făcînd zarvă şi tumult.
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Nicolae Sulac
Ce frumos ne cînţi de tinereţe, 
Cuprinzînd pămîntul nostru drag, 
Că şi-acei ajunşi la bătrîneţe, 
O pornesc la horă în toiag!

Iar Ioana, mica ta Doiniţa, 
Îţi aduc în suflet un alean... 
Cînd răsună-n case „Mioriţa”, 
Plînge-n barbă nobilul sătean.

Zici că mîndră floare e norocul, 
Îţi e dragă cea de liliac, 
Amintind oricum şi busuiocul, 
Dai de înţeles că toate-ţi plac. 

Cîntecul şi dragostea te ţine... 
Cînd veneai, bătînd la ţară drum, 
În popor, cu gîndul doar la bine, 
Liber te-ai simţit... Se ştie cum...

Dar de unde s-au luat duşmanii? 
Dar de ce nu crezi în Parlament? 
Nu-i înghiţi pe cei ce-adună banii 
Şi se poartă-n lume insolent...

Da, cu cîntecul şi omenia 
Astăzi eşti, ca ieri, de noi iubit, 
Basarabia şi România 
Te adoră pîn’ la infinit.
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Emil Loteanu
Cîtă energie în mişcare, 
Să colinzi o ţară-n lung şi-n lat, 
Să-l asculţi cu drag pe fiecare, 
Explicînd un rol detaliat.
Cîte lucruri ai purtat, bagaje, 
De la răsărit la asfinţit, 
Ai făcut şi unele sondaje 
Pentru filme de nepreţuit.
Cîte cere cadrul cunoştinţe, 
Şi artiştii toţi să aibă har, 
Neglijarea poartă consecinţe, 
Graba nicidecum ajută, dar...
Te vor ţine minte Lăutarii, 
Şatra-n crugul ei te va primi, 
Cu Luceafărul, în mii de arii, 
Numele-ţi pe veci va dăinui. 

Valeriu Cupcea
Actorul a trăit pe scenă... 
În roluri viaţa i-a decurs... 
Avut-a să îndure jenă, 
Păcat... de facem un excurs.
La radio, sosea prin unde, 
Cuvîntul lui pătrunzător, 
În filme s-a produs... Oriunde 
Se vede că muncea de zor.
În teatru fu autoritate – 
Un chip voinic şi arătos, 
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Rămîne în eternitate 
Cu glasul lui plăcut, duios.
Un Eminescu autentic 
În Basarabia a fost – 
Ceva, aş spune, diamantic, 
Ce n-are pînă astăzi cost...

Ion Ungureanu
„Steaua fără nume” l-a proslăvit, 
Cînd mişeii dur călcau libertatea, 
Iar „Luceafărul” a fost schilodit, 
Ca să-i pună-n cîrcă „nocivitatea”.

A-nceput bejenia... Adevăr  
Mai curgea din vorba lui apăsată, 
Cade în hău şi-i ia în răspăr 
Pe acei cu mintea (sic!) încurcată.

Pentru Ştefan, un artist din popor, 
Un ministru, pus în fruntea Culturii, 
Face, Doamne, pasul hotărîtor, 
În pofida dogmei şi agenturii. 

Teatrul „Eminescu” – Naţional – 
Este forul lui, la care subscrie, 
De demult, în mod concepţional, 
Ne conduce spre Unirea-n vecie...
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Veniamin Apostol
Om de teatru, regizor, actor, 
Promovează piese bune-bune, 
Iar miniştrii ca să se răzbune 
Îl stigmatizează pentru spor.

Primul e în orice acţiune, 
Un neîntrecut povestitor, 
Om de teatru, regizor, actor – 
În profesie candid, se spune.

Teatrul lui era un stat-major 
Pentru toţi – întreaga naţiune, 
În regie fin cunoscător, 
Cursul său novicilor impune.

Om de teatru, regizor, actor, 
Doar cu el putem a-l contrapune...

Doina şi Ion Aldea-Teodorovici
Doi artişti cu suflet mare, 
Inimi gemene, semeţe, 
Încîntau pe orişicare, 
Surîzînd dădeau bineţe.

Inimă de mamă, bună,  
Inimă de tată, blîndă, 
Basarabia străbună, 
Căpriana lor o cîntă.

Bat în clopotu-nvierii, 
Cheamă suveranitatea... 
Sprijin – carabinierii, 
Dragostea – creştinătatea... 
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Sănătos le e copilul 
Şi e pace peste ţară, 
Tata-i bun, menţine stilul, 
Mama e aşijderi, dară...

Îngerul de pază doarme, 
Vaiet lung în miezul nopţii... 
Cine vrut-a să se sfarme, 
Să nu-şi vadă nici nepoţii?...

Grav revin în serenadă, 
Cu aceeaşi simbioză, 
Ţin şi focul viu în vatră, 
Şi-s în slăvi, apoteoză. 

Dragostea lor risipită 
Pentru scrierea latină 
Bunul-simţ într-o clipită 
Nu ştiu cum îl fac să vină.

Ei putură a ne plînge 
Prutul trist cu a lui ape, 
Fraţii noştri cei de sînge 
Devenind tot mai aproape.

Trei culori în fîlfîire, 
Monumentul de pe stradă – 
Semnul nostru de iubire 
Niciodată n-o să scadă...

Aţi intrat în veşnicie, 
Ne plecăm în faţa voastră 
Pentru crez, statornicie 
Şi cîntarea cea măiastră.
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Eugen Doga
Cînd pe cer sclipiri apar, 
Mă apropii şi tresar 
De un tainic, aprig har.

A venit în Mărţişor, 
Cuprinzînd un plai de dor, 
Să ne cînte-alintător.

Melodii de la un mag 
Fac să prindă ţara cheag – 
Oameni buni spre el se trag.
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Pe un drum cu lăutari 
Ne-a adus de zile mari 
Clipe să fim unitari.

Un Luceafăr în zenit 
Tare dulce i-a zîmbit 
Şi-l avem desăvîrşit.

Ah, în ritmul lui de vals 
Spre o culme mă înalţ – 
Nicidecum să spun un fals.

Rege al naiului – Gheorghe Zamfir
Discuri de aur şi platină – 
Toate-au pornit de la datină...

Doina-i pe plai cînd răsună, 
Ghem generaţii adună.

Agere, academiile 
I-au premiat melodiile...

Naiul, făcut româneşte, 
Lumea din jur cucereşte.

Timpul se scurge, vai, repede, 
Cîntul urmează să trepede...

Mii de albume vîndute... 
Oamenii vor să te-asculte!
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Nicolae Furdui-Iancu
Unul face, zău, cît zece – 
Bun român în Apuseni, 
În costumul lui de trece 
Bate pe bucureşteni 
 Şi basarabeni.

Voce scrupulos timbrată, 
„Craiul Nou” – ambasador, 
Mîndru, pentru lumea toată 
Zice cîntece de dor, 
 Ademenitor...

Fără sentimentalisme, 
Cu succesul fulminant, 
Surpă mici antagonisme, 
Chiar şi-n forul cel înalt, 
 Dacă-i arogant.

„Hai să-ntindem hora mare”, 
„Nu uita că eşti român” 
Trec mimatele hotare 
Pentru tînăr şi bătrîn – 
 Şi la noi rămîn...

Dintr-odată ne subjugă  
Caracterul lui moţesc, 
Harul natural. O rugă: 
Să ne fie fecioresc 
 Chipul lui firesc.

Şi de joc, şi cătănie 
Cîntă glasul lui duios... 
Poartă cinstea României – 
Inocent şi grandios – 
 Numai cu folos.
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Tudor Gheorghe
Pentru că iubeai poporul, 
Comuniştii te-au certat, 
Ba mai mult: pe viitorul  
Menestrel au cenzurat.
Interzis, oprelişti multe 
Calea n-au putut bloca, 
Căci doreau să te asculte 
Cei ce-n braţe te-ar purta.
Revenind cu brio-n forţă, 
Dorul nostru călător 
Îl ţinea-i ca pe o torţă 
Să ne-aline uimitor...
Revărsai grăbit cascade 
De sublime frumuseţi, 
Doine calde şi balade, 
Susţinut de-apologeţi.
Şi o inimă pribeagă 
La petreceri cu taraf 
O cîntai senin nu şagă – 
Din manele iasă praf!
Ai o dragoste de ţară, 
Patru anotimpuri ai – 
De pe strune de vioară 
Pleacă ele... Altul strai...
Dar şi cobza iei în mînă, 
Cînţi şi scoţi din noi amar, 
Eşti puternic – numai vînă – 
Eşti rapsod şi lăutar...
Că de om sărman îţi pasă, 
Că satira-ncurajezi, 
Că ai glas de mare clasă, 
Doar la lauri să visezi...
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O vestită sălăjană
Pentru Sava Negrean-Brudaşcu

O vestită sălăjană 
De tradiţii păstrătoare,  
Fiică de ţăran, bălană, 
E o perlă cîntătoare.

Muzica ardelenească 
Îi dăduse aripioare, 
Care-au dovedit să crească 
Şi s-o-nalţe pîn’ la soare.

Vocea-i extraordinară, 
De argint, pătrunzătoare... 
Componenta ancestrală 
Este cea hotărîtoare...

Şi pe Dumnezeu îl cîntă, 
Şi îl roagă tare-tare: 
Nouă inima ni-i frîntă – 
Să ne facă uşurare.
Unde-i ea, e voie bună: 
Sincera interpretare, 
Peste vale, deal răsună  
Neavînd o limitare.
Graţie, inteligenţă... 
Melodii nemuritoare... 
Cinste ei! E o valenţă! 
Cinste ţării ce o are!
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Drag şi scump – Ardealul
Pentru Veta Biriş

Drag şi scump îţi e Ardealul, 
Dar şi-ntreaga Românie, 
Ţi-e folclorul arsenalul 
Ce ne scoate din sclavie.

Şi în doine, şi-n colinde – 
Rădăcini din latinie... 
Inima ni se aprinde, 
Cînd ne chemi la vitejie.

„Basarabia frumoasă” 
Tu o cînţi cu măiestrie, 
S-o aduci ’napoi acasă 
Cu tot neamul ca să fie.

„Pe Cîmpia Libertăţii” 
Sugerează o frăţie... 
Ceasul cela al dreptăţii 
Va veni! Deci, să se ştie!

Este un adevărat rapsod
Lui Dumitru Fărcaş

Un talent nativ din Maramureş 
Îşi trăieşte viaţa într-un iureş.
A-nceput frumos cu „Mugurelul” – 
Taragotul îşi atinse ţelul.
Şi ne-a dat un melos ideal: 
„Doina românească din Ardeal”.
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Şi ne-a scos din vechile „fîntîni” 
Să se-audă „Doina din bătrîni”.
Ne-ntrecute-s ale lui suite – 
Melodii-miracol contopite.
El cu ele lumea-n lung şi-n lat 
Pîn-acuma a cutreierat...
Mult şi bine pentru românime 
Cîntă – cert fiind la înălţime.
Este un adevărat rapsod: 
Străluceşte-n orice episod.

Florin Piersic
Este cel mai bun actor român... 
Dramă, aventură, comedie – 
Peste toate numai el stăpîn: 
Ia citiţi a lui biografie.

Nimeni, credem, încă n-a aflat 
Din secretul tinereţii sale, 
Ca un Făt-Frumos adevărat  
E în zeci de filme geniale. 

Bucurie pentru spectatori: 
Nu se poate despărţi de oameni, 
Tot primind buchetele de flori, 
Se înscrie printre cei mai zdraveni.

Fanilor li s-au întipărit: 
Pintea, Cristea Jder şi Mărgelatu, 
Pentru astea este mult iubit, 
Decoraţii acordînd şi statul.
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Iar haiducul Anghel Şaptecai 
Bagă spaima-n bogătanii ţării, 
Tot se zbate pentru bunul trai, 
În vederea păcii, aplanării.
Şi ne pare bine că mai des 
Îl vedem la televiziune, 
Recitînd din clasici pe ales 
Sau din propria înţelepciune.
Cînd vorbeşte, simţi furnicături... 
Are-n teatru popularitate, 
Iar în dragoste... candidaturi, 
Şi, în fine, e normalitate...
Ţinem cont: oriunde şi oricînd 
E primit cu braţele deschise, 
Petrecut, la fel, aplaudînd 
Pentru orele precum în vise.
Da, te face şi să rîzi, să plîngi, 
Dar în limita sincerităţii, 
Caracter ca piatra cea din stînci 
Îţi durează pentru restul vieţii.
În profesie e fericit, 
Clipa ştie cum să o trăiască 
Şi ne-ntoarce verva înmiit – 
Pentru seminţia românească.

Omul frumos – Dan Puric 
Da, din arte face o sinteză 
Şi-i actor, regizor, eseist, 
Cu un cuget clar de analist 
Permanent ne bagă în viteză, 
Ne întoarce înspre rădăcine, 
Ştie cum năravul să domine.
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La chemarea lui stăpînitoare, 
Ce o face zilnic competent 
Cu atîta suflet şi talent, 
Noi răspundem doar prin afirmare, 
Batem cît mai des în delincvenţi, 
Devenind mai ageri, mai atenţi. 
  
Cugetarea-i clară, definită, 
Iar de cînd îl ştim apologet, 
De departe pare un discret, 
De aproape – stare clocotită... 
Chiar mă mir: de unde-şi ia puteri  
Să răstoarne sute de păreri?
Astăzi ducem de imbolduri lipsă 
Şi îl credem toţi pe drept cuvînt, 
Că ne-ndrumă cu discernămînt, 
Că ne scoate molcom din eclipsă, 
Ne tratează şi de tembelism,  
Şi de virusul din comunism.
Cîte din răspunderi asumate 
Noi din zăpăceală am ratat? 
Cîte în zadar am onorat 
Dintre feţe palide şi plate? 
Dup’ apelul lui cavaleresc 
Capetele ni se dezmeţesc.
Spune lumii ceea ce gîndeşte, 
E în dialoguri fascinant, 
Omul cel mai drag şi captivant 
Care în tradiţii se-adînceşte – 
Ca un autentic ortodox! – 
Şi exclude orice paradox.
E respingătorul de reflexe 
Care ne subjugă anormal, 
De cultura care anual 
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Moare în vociferări perplexe. 
Îl avem cu drept de-acuzator: 
Vai de boss ori coadă de topor.
Cînd clamează imoralitatea, 
Sugerează un model profund, 
Uneori fiorii ne pătrund 
Cît de crudă e realitatea 
Şi luăm drept pavăză, temei 
Doar justeţea, spusa celor grei.
Poate să anime instituţii, 
Poate să propună un construct, 
Dar al cui va fi, în fine, fruct? 
Vom scăpa cumva de subterfugii? 
Iată se arată că-i strateg 
Dintre cei ce sarcini îşi aleg.
Este conştiinţa Ţării sale, 
Căci aşa o vrea chiar Dumnezeu: 
Să ne fie ca un Prometeu, 
În aceste vremuri cruciale, 
Să avem în preajmă un mintos 
Şi căldura unui om frumos.

În litere un mareşal
Lui Mihai Cimpoi, 

la 70 de ani

Văd o emblematică figură, 
Autor a numeroase cărţi, 
Filozoful nostru în cultură, 
Dar pe toate cum să le arăţi?

Că e foarte mare, 
Fără de hotare.
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În eseuri neconjuncturale 
Arde spiritul înnoitor, 
Vorba e că scriituri banale 
Au primit aviz biciuitor.

Blamul, ca atare, 
Şi avertizare.

Bine! Chiar de la debuturi, 
Acuzat de „naţionalism”, 
Steagul de cultură fluturi 
Tot bătînd în alogism.

Cu înverşunare, 
Astăzi şi mai tare.

Plin ai fost de generozitate: 
Calea spre un Eminescu nou 
Ai deschis, ca pe-o cetate, 
Cucerită cu un fin stilou.

El cerneală are 
Şi-n continuare.

Multă vreme fără un serviciu... 
Securiştii veşnic te-au somat... 
E şi asta, credem, un indiciu: 
Pentru limba noastră ai luptat.

Fu mancurtizare, 
Marginalizare...

Fulgerări de gânduri, observaţii – 
Toate într-un mod demonstrativ 
Ne aduc încredere, cînd alţii 
Să te scoată-ncearcă din activ.

Știm că mult te doare 
Lipsa de fervoare.
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Pe parcursul vieţii, cel vulcanic,  
Ne trimiţi mereu la rădăcini, 
Rezistînd în areal balcanic, 
Trebuie să fim români deplini.

Fraze sclipitoare 
Dai spre înarmare.

„O istorie...” adevărată 
Prin cuprinsul ei cel maximal 
Doar un lucru sigur ne arată: 
Eşti în litere un mareşal.

Nicio eclipsare – 
La aniversare!

Orfeul din Basarabia
Lui Nicolae Dabija

Codrenii, sat ca altele din ţară, 
Ne-au dat ca să avem şi noi un nume, 
Ca lumînarea, drept, să se consume, 
A scris din amintirea-i dulce-amară. 

Şi-a revărsat ardoarea în volume, 
Chemînd a libertăţii primăvară... 
Puterea o sfida – autoritară –, 
Cînd ea lua ba noi, ba vechi costume.

A pus pe masa noastră „Daciada”, 
Să n-avem dreptul, Doamne, la eroare, 
Să nu ne umilească iar corvoada...

În Basarabia-i (înfloritoare!) 
Mereu în luptă e cu bufonada, 
Căci soarta pămîntenilor îl doare.
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„Fărîmele de suflet” adunînd...
Lui Aurelian Silvestru

Un autor vestit de manuale, 
Trezeşte conştiinţa la elevi,  
Cu pildele-i, la chip originale, 
Ne scapă de netrebnice gîlcevi.
Inventică şi creativitate 
Propune la Liceul „Prometeu”, 
Religia, în exclusivitate, 
De-asemenea-i urcată-n apogeu. 
Iar primul pas a fost doctorantura, 
Urmează cursuri şi de manager, 
Apoi înfruntă și harababura 
Din şcoli, licee, chiar şi minister.
Ne-a dăruit „Îndemnul la Unire”, 
„Fărîmele de suflet” adunînd... 
Ne lasă pe vecie moştenire 
Un prea duios şi tot mai dulce cînt.
Cum pentru alţii face-atîta bine, 
Climatul psihologic sănătos 
În jurul lui oricînd se va menţine  
Aşa cum vrea un om simandicos.
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Un poet cu vervă multă
Lui Vasile Romanciuc 
pentru frămîntarea cuvintelor

Versul curge ca izvorul, 
Are vîna unui dac – 
Să oprească un atac, 
Invocînd întreg poporul. 
Lumea toată îl citeşte, 
E pacific de uimeşte.

Recitirea-i şi mai bună –  
Oblojeală pentru toţi, 
Mic şi mare ne adună – 
Are ţara patrioţi. 
Numai cine îl ascultă 
Creşte demn de tatăl său. 
Inocenţă doar mereu – 
Un poet cu vervă multă, 
Care cheamă la traseu.

Satiricul şi umoristul Petru Cărare
Ne surprinde cu exactitate, 
Dovedind că-i mare creator, 
Nu aleargă după vastitate, 
Ci să fie doar vindecător.

Diagnostichează iute boala 
Şi ne-o spune chiar deschis, pe şleau... 
Noi îndată observăm vînzoala, 
Cum astîmpăr unii nu mai au.

S-a făcut observator satiric, 
Bate tare-n hoţi şi în flecari, 
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Renunţînd la cîte-un panegiric, 
Nu-i defel pe placul celor mari.

Schimbă viaţa noastră în spectacol, 
Apără eroi adevăraţi, 
Transformîndu-se într-un obstacol 
Pentru cadrele de deraiaţi.

Dă examenul de conştiinţă, 
Ridiculizează slăbiciuni, 
Scoate în vileag, în consecinţă, 
Pe născocitorii de minciuni.

Surd la aclamaţii şi urale, 
Rău loveşte el în venetici, 
Respingînd chemări oficiale, 
Spune să se care de aici.

Poartă stoic calificativul 
Cel de vină: „naţionalist”... 
Bine-ar fi s-o facă pe naivul – 
Asta-i vrerea unui colonist. 

Biciuieşte pseudopoezia, 
Dar şi scrisul vulgarizator, 
Practicînd abil anestezia, 
Alt remediu binefăcător.

Dar nici limba noastră nu o lasă 
La cheremul unor mercantili, 
Ba mai mult: e floarea lui din casă 
Ce o creşte pentru iambi, dactili.

Să aducă probe concludente 
E un fel de act protestatar 
Contra unor gafe evidente  
Cu adresă şi destinatar.
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Ne convinge bardul cu putere 
Să zîmbim, chiar să şi hohotim, 
Va costa aceasta o avere 
Şi vom sta oricînd pe locul prim.

Scrie „Fulgere basarabene”, 
Ne dotează (culmea!) cu „Săgeţi”, 
Uneori, cît ai clipi din gene, 
Bagă mafioţi în sperieţi.

Şi pe toate le încheie poanta 
(Cine spune că e prea puţin?) – 
Totdeauna este dominanta 
Stărilor cu aerul divin.

Numai maxime cu ghimpi, scenete? 
Numai epigrame, parodii? 
Ba şi unele autoportrete... 
E gustat aşijderi de copii...

Salt calitativ cu rîsul-plînsul, 
Barieră pentru retrograzi – 
El se va alege cu constrînsul, 
Suferă de asta pînă azi.

Cîte a avut impedimente 
Ştie oare Ţara dumnealui? 
Cert e că (dar fără complimente) 
Noi vom merge pe cărarea lui.
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Efim Tarlapan
Prin corecţii insignifiante  
Ne creează cazuri amuzante.

Întocmind cu spor antologii, 
Are un renume, elogii.

Ne menţine zîmbetul pe buze 
Şi loveşte-n capete obtuze.

I se pun în cale poticneli, 
Căci e unul dintre cei rebeli.

Cu floreta, sabia, ciomagul, 
Îşi arată iată feleşagul.

Ca să tipărească un volum, 
Cu cenzura s-a ciocnit oricum.

Aforisme, parodii, rondeluri, 
Cu acestea merge înspre ţeluri.

Ne serveşte dublu comprimat 
Contra unui pas necugetat.

Scrie fabule şi epigrame, 
Iar prin asta declanşează drame.

Credem că e actul de curaj – 
Se observă după anturaj.

Să descrie fapte negative 
Are zeci şi sute de motive.

Ba în glumă, ba în serios 
Scrie ce se-ntîmplă „sus” şi „jos”.

Scoate conformiştii, parveniţii 
La vedere... Bate paraziţii...
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„Marilor” le trage un frecuş, 
De pe cînd lucra la „Chipăruş”.

Temele-s atotcuprinzătoare, 
Nu necesită certificare.

Pleacă la concurs, la festival, 
Dar nu vede-n faţă un rival.

Pentru truda-i a luat şi premii – 
Se uitau chiorîş la el boemii.

Cluj-Napoca... Autoexil... 
S-a făcut mai sobru, mai abil...

S-a întors în ţara basarabă 
Tot visînd s-o vadă o podoabă.

Un parcurs cam greu şi zbuciumat, 
Dar, desigur, de invidiat!...

Porţile 
Lui Mihai Grecu

De la naştere pînă la moarte – 
Iată porţile noastre, în parte.

În lumină sau în întuneric – 
Un superb şi prea tainic generic.

Toate au colorituri, geneze –  
Să descoperi uimit antiteze.

Toate-s dragoste acumulată – 
Vreau să trec prin una vreodată...
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Merit
Lui Aurel David

Mult aş da, ca în „Amiază”, 
Să mă aflu sub copaci 
Ce de soare mă salvează 
Lîngă cei ce stau culcaţi.

Mult aş da să fiu în vie 
La cules de struguri grei – 
Văd basmaua aurie, 
Faţa cea cu bujorei.

Iar apoi şi în „Livadă” 
Mere roşii să culeg – 
Printre pomi în colonadă 
Ochii mîndrei să aleg.

Mult aş da să stau în „Rodul”, 
Să ajung din ram un fruct, 
Să vedeţi voi episodul 
Pentru care mult mă lupt.

Să o fac şi pe stăpînul – 
Cel de lîngă porţi cam vechi – 
Pînă n-a venit tătînul 
Să mă tragă de urechi...

Ce peisaj frumos „La Nistru”!... 
E atît de cunoscut 
Că l-aş trece în registru – 
Niciodată să nu-l uit.

Stăbătînd prin Universul 
Unui harnic foc plugar, 
Voi susţine sus demersul, 
Că văzui aşa mai rar.
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„Arborele Eminescu” – 
Demnitate şi simbol, 
Generaţii cîte cresc cu 
Clasicul, plătind obol...

El e omul în furtună – 
Sufletul de răzvrătit – 
Pentru cauza comună 
Stat-a sigur, neclintit.

Că-l avem acum în toate 
Este meritul suprem 
Unui semn ce poate scoate 
Din fiinţă un poem...

Lui Glebus Sainciuc
La aniversarea a 90-a

Mînuind abil pe coli creionul, 
Ai şi ocupat pe dată tronul.
În cărbune, la evenimente, 
Toţi aveam portretele recente.
Pictor consacrat la noi în ţară, 
Viaţa-ți e aici neordinară.
Casa ta cea veche-n capitală 
Îţi aduce pretutindeni fală.
Are o cărare pietruită... 
Dar de cine nu a fost rîvnită?
Fruntea intelectualităţii 
Te-a trimis în forfota Cetăţii.
Proslăvit fiind concursul „Vaca”, 
N-ai schimbat de ani de zile placa.
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Practici, iată, şi caricatură 
Cu efecte de bubuitură.
Mapele sînt pline şi de şarje, 
Dar desigur nu dispui de marje.
Iar cu măştile ne faci spectacol, 
Drept să spun – adevărat miracol.
Fiecare parcă în oglindă 
S-a văzut pe scenă cum perindă.
Oferind plăcute autografe, 
Te trezeşti cu braţul de garoafe.
Suflet de o rară bunătate, 
Neatins de vreo partinitate.
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O prezenţă vezi cotidiană 
În vîltoarea chişinăuiană.

Eşti un mare iubitor al Ţării, 
Rezultatul autocenzurării.

Tu, avînd o şcoală românească, 
N-ai lăsat ca arta să descrească.

Cu un spirit civic admirabil 
Tot o urci în sus – indiscutabil.

Îţi dorim la vîrsta venerată 
Sănătate doar nemăsurată.

Inima întruna să palpite 
Provocîndu-ţi clipe fericite.

Te păzească îngerii prea bunii, 
Să trăieşti spre bucuria lumii!

Cea mai bună Cio-Cio-San
Mariei Bieşu

Primadona Operei Naţionale 
Îşi invită oaspeţi: pagini autumnale...

Ieri, pătrunşi de frumuseţe, prospeţime, 
O vedeam mereu urcînd spre înălţime.

Cea mai bună Cio-Cio-San din lume 
Astăzi nu mai este, dar nici nu apune.

Voce cristalină, caldă, de soprană 
Iat-o-n rangul ei: academiciană...
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Ansamblul  
de dansuri populare „Joc”

Lui Vladimir Curbet, 
Gheorghe Şevcişin 
şi întregului colectiv  
de dansatori

Mîndria artei populare, 
Spectacol mult prea pitoresc, 
Pe plaiul nostru românesc 
Cu dansatori şi dansatoare.
Se tropăie cu îndesare 
De „Căluşarii” ameţesc – 
Mîndria artei populare, 
Spectacol mult prea pitoresc.
O graţie, un ritm vădesc 
Poemele de sărbătoare, 
Dar mai ales în „Hora mare” 
Şi dansul iute, răzăşesc.
Mîndria artei populare, 
Spectacol mult prea pitoresc...

Ansamblul  
etnofolcloric „Tălăncuţa”

Lui Andrei Tămăzlâcaru 
şi întregului colectiv

În vizor e doar cultura, 
Cea de ieri şi cea de azi, 
Înfruntînd alergătura, 
Membrii ei – ca nişte brazi.
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Iată rezistenţa noastră, 
Ghem de nobili patrioţi, 
Ca o pasăre măiastră 
Ne încîntă, zău, pe toţi.

Zestrea ei e milenară – 
Cîntecul cel strămoşesc,  
Şi balade adunară, 
Şi motivul păstoresc.

Auzim de-nstrăinare, 
Şi de dor, cînd e aprins, 
Şi de zilele pascale, 
Şi de jale într-adins. 

Uneori de cătănie – 
Îndrăzneală-n abordări, 
Să răsune-n armonie 
Zeci, chiar sute de lucrări.

La Crăciun – zeci de colinde, 
Şi plecări la festival, 
Iar victoria depinde 
Doar de şcoală în total.

Ne privim ca în oglindă, 
Ceea ce sîntem de fapt 
Trebuie să se extindă 
Şi aici avem impact.

Cobza, naiul şi vioara 
Ne adună-n jurul lor, 
Ne cuprind cu-nfiorare 
Într-un magic, viu decor.
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Orchestra  
de muzică populară „Lăutarii”

Lui Nicolae Botgros, 
tuturor muzicienilor  
şi interpreţilor  
din acest colectiv

Cîntecul le-a devenit o torţă: 
Buni la Chişinău şi Bucureşti, 
Au o temperamentală forţă, 
Că-s născuţi pe plaiuri româneşti.

Circuitul vieţii muzicale... 
În concerte, ce-s de zile mari, 
Doine, hore, sîrbe ideale 
Tot răsună şi... oricum tresari.

Cu tenacitate, îndrăzneală 
Intră-n rolul reprezentativ – 
Atmosfera extraordinară 
Îl trezeşte şi pe cel pasiv.

Place nouă „Hora bucuriei” 
Şi bătuta ce ne-a scos la joc, 
Iată că-ntr-un colţ al galaxiei 
Lumea nu mai poate sta pe loc.

E orchestra noastră cea mai dragă, 
Prin puternice conexiuni  
Sufletul românului dezleagă 
Să nu cadă greu la slăbiciuni.

Prin prestaţii a ajuns la culme, 
Pentru Ţară s-a impus plenar 
Şi pe alţii poate să-i îndrume – 
Azi formînd nucleul unitar.
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Formaţia „Noroc”
Lui Mihai Dolgan,  
Lidiei Botezatu  
şi tuturor celorlalţi membri  
ai legendei noastre

Ridică fanii în picioare – 
Acesta-i marele „Noroc”, 
Făcînd din mahnă sărbătoare, 
Cîştigul este reciproc.

Mereu tratat cu simpatie, 
Dar pentru unii... incomod 
Şi interzis ca să mai fie – 
Amarnic fost-a episod.

Exemplu pentru generaţii, 
Irepetabil fenomen, 
Dovada multor abnegaţii, 
Un stil de muzică modern.

Pe Eminescu îl avurăm 
În casa noastră orişicînd, 
Cu dorul tainic concrescurăm 
Şi soare-n suflete purtînd. 

Istoria va scrie totul, 
Cum „Basarabia” a fost 
Proptită... Dar plecă boicotul 
Şi timpul cela, of, anost... 

Chitarele să nu mai plîngă, 
Al demnităţii contrafort, 
Ardoarea lor să fie lîngă 
Acei să lupte care pot... 
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Formaţia „Catharsis”
Lui Ion Raţă 
şi Mihai Budurin

Chitarele scot sunete blajine, 
Aprind în inimi flacăra de dor, 
Trezesc în suflet de ascultător 
Hazardul care lor le şi convine. 
Atingere de har dumnezeiesc, 
Răspundere deplin justificată, 
Se bucură prietenii pe dată – 
Izbînzile pe portative cresc, 
Semnal: formaţia-i apreciată...

Olga Ciolacu
Categoric s-a distins  
Vocea ei catifelată, 
În romanţe a cuprins 
Dragostea necumpătată.

Iar „Tangoul visător” 
Poartă paşii ei pe scenă – 
Parcă zboară pe-un covor 
Tînără şi fotogenă.

Pe albumul de vinil 
Ne întîmpină cu „Dacii”, 
Cum ne cîntă ea febril 
Se cutremură copacii.

Şi munceşte ca un rob, 
Selectează cu migală 
Să ne-admire-ntregul glob 
Gloria naţională.
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Cîntecul făcu drapel 
Pentru libertatea noastră, 
Ea nu poate în alt fel, 
N-are spiritul de castă.

Cînd la Prut s-a auzit 
„Mănăstirea Căpriana”, 
Domnul Ştefan s-a trezit 
Şi i-a pus pe cap coroana...

O privighetoare – 
Maria Sarabaş

Neamul are o privighetoare, 
O măiastră a interpretării, 
E asemeni murmurului mării, 
Pentru suflet – tămăduitoare.

Apără dreptatea... Combativă, 
Toată lumea pune în mişcare – 
Neamul are o privighetoare, 
O măiastră făr’ alternativă.

Munca ei de popularizare 
Se combină chiar deopotrivă, 
Ca s-avem o Românie Mare 
Zi de zi asiduu ne cultivă.

Neamul are o privighetoare, 
O măiastră, o fermecătoare...
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Vasile Iovu
Cred că știți: e cel mai bun naist, 
Chiar e primul profesionist 
De la noi... Și-i mare sufletist ...

Din Cahul pînʼ la Lipcani – 
Preferat de melomani, 
Mii de spectatori și fani.

Tricolor – în casă și la piept, 
E al românismului adept, 
A-l nega – vei proceda nedrept.

Naiul lui cel fermecat 
Globul a înconjurat, 
Lumea l-a aplaudat.

Și-a făcut și clasa lui de nai, 
Dar și un ansamblu mai dihai... 
Cum întîietatea să nu-i dai?

Însă ține la „Folclor”, 
Sare întru ajutor – 
Metodist și aranjor.

Greaua tehnică a însușit, 
Mozart, Bach și Schubert în zenit  
Repertoriul i-au complinit.

Începutul fu un risc, 
Dar, lansînd superbul disc, 
S-a plasat solid pe pisc.
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Cu folclorul logodit
Lui Tudor Ungureanu

Cobza, fluierul, tilinca,  
Ocarina şi cavalul, 
Îi aduc în casă hrinca 
Cea de pîine, dar şi harul.

Înnăscut artist, rapsod, 
E nepotul unui dac, 
Pe acelaşi calapod, 
Patrioţilor pe plac.

Ce român, ce suflet mare, 
Dăruire absolută!... 
Pe cuvîntu-i de onoare, 
Crede numai în lăută...

„Lin-pelin” şi „Bordeiaş”, 
„Prutule, pe malul tău” 
L-au făcut acel chezaş 
Care-nalţă Neamul său. 

Cu ansamblul „Ştefan Vodă” 
Pleacă în străinătate – 
Cîntă ţării sale odă, 
Gîndurile-i sînt curate.

Şi aici – sub tricolor – 
Nouă ni s-a spovedit, 
Că-i un simplu trăitor 
Cu folclorul logodit.
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Maria Mocanu
Ne-ai frapat cu „Galbenă gutuie” 
Într-un repertoriu inedit – 
Ai plecat prin ţări o păsăruie 
Să arăţi ce-avem mai preţuit.

Iar la noi, venind prin sate, 
Ai cules frumosul „Lin-pelin”, 
Mii de inimi ai acaparate, 
Dar aceasta-ţi este prea puţin.

Tu adori profunda poezie, 
Cînţi la „Crizantema de Argint”, 
În romanţe puseşi gingăşie – 
Ele-n inimi dragostea aprind.

Scoţi cu zel din strune strălucirea, 
Pentru Eminescu un colind, 
Iarăşi şă-i vedem nemărginirea – 
Printre stele tot călătorind.

Bard şi trubadur
Lui Iurie Sadovnic

Parcă stau cu ea anume, 
Cînd ascult „Măicuţa mea”, 
Dusă e pe altă lume 
Şi mă frige inima, 
Parcă am aceeaşi soartă  
Ce răsună-n „Puişor”, 
Îmi iau dragostea la toartă, 
Şi pe suflet mi-i uşor.
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Vii cu „Bună dimineaţa” 
Să deştepţi întregul plai 
Cu chitara, îndrăzneaţa, 
Să ne spui ce gânduri ai – 
La Susleni şi Jura Mare, 
Lalova şi Butuceni, 
Locuri dragi şi mie tare, 
Te ascultă ici cîmpeni.

Cu „Legenda” cea faimoasă  
Chiar legendă devenii – 
Te-ai simţit cu ea acasă, 
Unde-s codrii stacojii, 
Unde faci o evadare – 
Bard şi trubadur – 
Aducînd regenerare 
Pentru toţi acei din jur.

Tu, voinic din „Haiducie”, 
Ce prin proaspăt „Legămînt” 
(Şi cu multă dărnicie!) 
Reînvii motivul sfînt, 
Cînţi mereu idei majore, 
Ne dezvolţi un simţ moral, 
Te luăm drept un tutore – 
Cîntăreţ spiritual.
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Un exemplu pentru orice concertist
Mariei Stoianov

Melosul plăcut pe strune de vioară 
Ne aduce ea cum îl armonizară.
Prin colaborări multiple cu artişti 
Ne-a făcut să nu fim chiar atît de trişti.
Ne explică ce ne-aduce înfrăţirea  
Şi apropie stăruitor Unirea.
E într-adevăr un „suflet de artist”, 
Un exemplu pentru orice concertist.

Basarabeanca
Pentru Aurica Dicusar – 
Basarabeanca noastră  
cu literă mare

Ea ne cîntă cîntece frumoase 
Despre unitatea românească – 
Niciun rău să nu ne adumbrească, 
Binele să vină cu foloase.
Plaiul nostru doar să înflorească 
Şi lumină să avem în case – 
Ea adună cîntece frumoase 
Despre unitatea românească.
Fie feţele mai luminoase, 
Bucuria să catadicsească – 
Să scăpăm de stări suspicioase, 
Neamul nostru să se mîntuiască.
Ea oferă cîntece frumoase 
Pentru unitatea românească...
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O „sărmană turturică”
Mariei Drăgan

S-au mîndrit cu dînsa „Lăutarii”, 
A cîntat vrăjit la „Mugurel” – 
Nu au fost aceştia singularii 
Care au iubit-o mult, la fel.
Fire blîndă şi prietenoasă, 
Timbru plin şi colorit frumos – 
Fost-a o speranţă luminoasă 
Cu un caracter nesăţios.
A trecut prin viaţă – o cometă, 
Un popor lăsînd îndurerat,  
Dar a fost, pe drept cuvînt, vedetă, 
Fapt, atuncea, desconsiderat.
Astăzi, o „sărmană turturică” 
Răscoleşte inimile iar: 
Nu mai cade pradă – se ridică 
Tot mai sus: la locul ei de star.

Ninela Caranfil
Elevată, elegantă-n toamnă, 
C-un bogat bagaj spiritual, 
De pe scena mare ne îndeamnă: 
– Prindeţi pulsul zilei actual!
Clipe multe umblă în alertă, 
Pînă intră devotată-n rol – 
Să ne dea interpretarea certă – 
Se jertfeşte-ntreagă benevol...
Şi emană-n jurul ei lumină, 
Altfel nici nu poate de a fi: 
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Concentrare, autodisciplină, 
Exigență-n fiecare zi.
Între ficţii şi realitate 
Tot se zbate ani şi ani la rînd, 
De aceea-n cadrele filmate, 
O vedem pe toate calculînd. 
Flori din poezia românească, 
O surpriză pentru spectatori, 
Pregăteşte ca să-i dezmorţească 
Cînd e cazul, ori de cîte ori.
Şi minciunile de azi combate 
Şi loveşte dur în indivizi – 
Stări de şoc, de mare greutate 
Îi provoacă oamenii perfizi.
Doar cu Domnul e în împăcare 
Şi ridică mîinile spre cer 
S-o ajute, cum pe fiecare 
Îl susţine, dacă-i auster. 
Am să rog şi eu aici, în carte: 
Pentru măiestrie şi curaj 
Să o ţină Cel de Sus aparte, 
Doar cu oameni buni în anturaj.
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Două tandre stele
Pentru Paulina Zavtoni  
şi Spiru Haret

O poveste de iubire 
Între două tandre stele... 
Sînt chiar dragostele mele  
Ce-mi persistă-n amintire.

Roluri mari şi mititele, 
Vocea, tonul din rostire – 
O poveste de iubire 
Între două tandre stele.

Oameni tari şi culţi din fire, 
Cu destine paralele – 
Cîţi veneau ca să-i admire 
În spectacolele cele!

O poveste de iubire 
Între două tandre stele...

Corifeul  
Nicolae Corlăteanu
A avut şi farmec, şi mîndrie, 
Titlul de academician – 
Corifeu în lexicologie, 
Ne-ntrecut, ales practician.

A făcut şi sluj, dar şi ştiinţă – 
A trăit în timp autoritar... 
Ca s-ajute searbăda fiinţă, 
Începuse cu „Abecedar...”.
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Şi trecînd de sute, mii răspîntii 
Cultivarea limbii a luat 
Avînt... S-au făcut mai multe pîrtii 
Şi româna brusc a înviat...

Adevărul iată că triumfă 
Şi citim aceasta-n „Testament”, 
Cărţile din mînă-n mînă umblă, 
Confirmînd nestins devotament.

Anatol Ciobanu
Avut-am atuncea norocul, 
Venind de la sat de departe, 
Avid de cunoaştere, carte, 
S-ascult ce zicea proorocul, 
Profesorul meu – bunătate. 
  
Lucid, ne dădea el poveţe... 
Sfătosul, avînd un renume, 
Spunea adevărul prin glume 
Ca toţi fără greş să înveţe – 
Româna să nu se sugrume.

Acelaşi îl văd şi acuma, 
Cu frazele vechi din latină 
(Ce nu-i nicidecum o străină) 
Ne-aduce, aş zice, doar spuma, 
Creaţia alexandrină.

Dar limba română-i balsamul, 
De dragostea ei se jertfeşte, 
Iar cine în ea rău loveşte 
Va fi egalat cu infamul, 
Răspuns îi va da vredniceşte.
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O luptă pe viaţă şi moarte 
Îi este destinul, se ştie, 
Cu cei ce ne vor anarhie, 
Cu hăul ce ani ne desparte 
De Ţară – sîntem colonie.

Perfectă, rezistă româna, 
Pe căile ei furtunoase, 
Căci are profesori şi case, 
În care se simte stăpîna 
Pe inime tumultuoase. 

A fost, va fi cu noi
Lui Ion Osadcenco

Din tagmă scos aparte, 
Un profesor ciudat... 
Atunci făcusem carte 
Cum nu s-a mai aflat.

Vorbind mereu de clasici, 
La orele de curs, 
Ne modela mai drastici 
Să fim într-un discurs.

Punea în faţă scopuri 
Ce noi abia acum 
Am înţeles pe-alocuri 
Deplinul lor volum.

Să ne cinstim fruntaşii: 
A fost, va fi cu noi – 
Din cer îl vor urmaşii 
Să vină înapoi...
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Harnic, erudit, bonom
Lui Gheorghe Dodiţă

La literatura veche, 
Cu fineţe orişicînd, 
Ne-a citit ba din Ureche, 
Ba din Cantemir, arzînd.

Promova mereu cultura, 
Harnic, erudit, bonom, 
Şi-i adîncă brăzdătura 
De savant – vedeţi în tom.

De decenii cu studenţii 
Munca şi-a fructificat – 
Îl adoră consecvenţii 
Scrisului nealterat.

Să te bucuri de iubire, 
Cît avea Domnia Sa, 
E o mare fericire – 
Orişicine vrea aşa.

Aprobă tot ce-i autohton
Lui Ion Ciocanu

Nu-i găseşti curînd aici pereche: 
Veneratul nostru filolog 
Şi distinsul, bunul pedagog  
Este omul de croială veche. 
Pentru acţiunea-i „subversivă” 
O „mustrare aspră” la partid 
(După ordinara ofensivă) 
Capătă deodată-n mod stupid.
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Cînd era-njosit şi dat afară, 
Crunt de toţi lingăii cenzurat 
(Nu vom aminti desfăşurat), 
Şi mai tare se activizară. 
Un apărător al demnităţii, 
Angajat constant, plenar, 
Pe un drum spinos al vieţii 
Stă cu mîinile în buzunar?

Nicidecum! Năvalnic protejează 
Limba-i sfîntă de pericol, risc, 
Şi închide orice scîrnav plisc – 
Asta pînă astăzi mai durează. 
Cu recenzii, studii literare, 
Proză scurtă, varii poezii, 
Chiar şi-n clipele de disperare 
Umple pagini sute, poate mii.

„Temelia nemuririi noastre”, 
„Zborul frînt...”, „Efortul salvator” – 
Iată cărţi întregului popor, 
Contrapunere la cele proaste. 
Calităţi şi neajunsuri spune, 
E condus de propriul canon, 
De aceea e iubit de lume, 
Că aprobă tot ce-i autohton.
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O simplă consemnare
Lidiei Kulikovski

Toate sîntu-ţi în putere: 
Ca în orice dimineaţă, 
Fără nicio deviere, 
Să ne bucuri mult de viaţă.

Ca pe fiicele-ţi adulte 
Ne iubeşti de bună seamă, 
Nu-n zadar din vorbe multe 
Spicuim: „Ne eşti o mamă!”

Ai şi persuasiune – 
La catedră ştiu cu toţii: 
Arzi în orice acţiune 
De te laudă promoţii.

Ştii să le indici poteca, 
Cum să meargă, ce să facă, 
Tu susţii biblioteca 
Într-o ţară prea săracă.
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Cartea-ţi este un refugiu, 
O fereastră-n lumea largă, 
Nicidecum un subterfugiu 
Conştiinţa să ne şteargă.

Tu o pui pe raft acolo 
Unde ea mai zăboveşte, 
Şi o faci să fie solo 
Sau orchestră ce uimeşte.

Dintr-o mare de izvoade 
Le alegi pe cele bune 
Pentru cei ce cumsecade 
Vor ca Neamul să-şi adune. 
  
Da, dorim numai să crească 
Rîndul de cutezătoare, 
Crezul lor să ne-ntărească – 
E o simplă consemnare.

Andrei Vartic
„Orchestră” i-au zis că a fost, 
În freamăte, în avanpost... 
  Doar cu rost.

Un dac, dar mai dac decît alţii – 
Ştia pe de rost ecuaţii 
  Şi... Carpaţii. 

Mai fu publicist, orator, 
În Teatrul Poetic un dor 
  Călător.
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Iar cărţile lui curioase 
Conduc la discuţii tăioase, 
  Pîn’ la oase.

În Forumul nou, democrat, 
Veghind, ca străjerul a stat, 
  Consacrat.

Oricînd răspîndea bonomie... 
Un om, precum el, n-o să fie... 
  Sărăcie...

Petru Soltan
Personalitate multilaterală... 
Conferinţe, sute de comunicări... 
Este omul care face rînduială 
Şi le dă sus-puşilor aprecieri – 
 Cu îndrăzneală.
Cînd voim ca matematice precizii 
În economie să implementăm, 
E acel ce va lua corect decizii, 
Cum ştiinţa noastră s-o amplificăm, 
 Făcînd revizii.
Fierbe de înţelepciune populară, 
Suliţe azvîrle peste trădători... 
Neocomuniştii îl admonestară, 
Nu o dată, credem, de mai multe ori 
 Le-a fost povară.
Nu mai poate să se autoliniştească... 
Patriot, al vieţii publice fruntaş, 
Vede-n arta şi cultura românească 
Rădăcina dacilor, iar el urmaş 
 S-o întărească.
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Niciodată superficial
Lui Vasile Şoimaru

La-nceput e munca la catedră 
Şi un studiu lung de doctorat, 
Dar începe lupta cea acerbă 
Şi se face, iată, deputat.
A deschis şi o academie, 
Ţine managementul social 
La-nălţimea ce doar el o ştie – 
Niciodată superficial...
Fapte ca să facă, nu doar vorbe – 
A înscris esenţa pe blazon 
Şi de-atunci mereu aduce probe, 
Şi pe toţi ne pune la rezon.
Calitate mult apreciată: 
Scrie şi devine publicist, 
Iar cînd colo – şansă nesperată! – 
E şi fotograf, un bun artist.
A prezis la premieri cădere 
Şi la neocomunişti la fel – 
El, de mult străin de vreo putere, 
Fiu al Basarabiei, fidel...
Neamul Şoimăreştilor îl face 
Să devină-n Ţară pelerin 
Şi, fiind din fire om robace, 
O cunoaşte toată – pe deplin!
Şi porneşte încă mai departe 
De acum călătorind prin jur, 
Iar apoi s-ar fi pornit pe Marte – 
De găsea români – făcea un tur.
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În imagini savurăm... poeme... 
Tipăreşte încă un album, 
Dar să-ncheie pare că-i devreme, 
Doar proiecte are un duium...
Cotul Donului... Se hotărăşte 
Să-i cinstească falnic pe eroi, 
De aici un vis îl asupreşte – 
Monument să facă după croi.
Şi mai are multe a ne spune, 
A le face cît nu e tîrziu... 
De demult aşteaptă o minune: 
Ţara întregită... Dă un chiu!
Un român marcat prin excelenţă, 
Un reprezentant mai credincios 
Nici nu vei găsi cu-aşa valenţă – 
Îi transmit salutul călduros...
Să-l vedem cu toate împlinite, 
Bucuros de ziua cea de azi, 
Să se-atingă doar de lucruri sfinte, 
Susţinut de vechii camarazi. 

Urmele-i de spirit nu se şterg
Lui Vlad Pohilă

Leacuri pentru suflet ne propune 
El, îndrăgostit de carte doar, 
Are-o forţă de coeziune, 
Are demnitate, are har.
De formaţie polivalentă – 
Publicist, lingvist şi scriitor – 
A tot mers pe-o cale ascendentă, 
Dar fiind aproape de popor.



  156  

Valeriu Rață

Ştiu că pentru limba cea română 
Îşi va da cămaşa de pe el... 
Lupta pentru ea nu o amînă... 
Nicidecum! Va merge înspre ţel.
Bucuria-n suflete ne-aduce, 
Explicînd „grafia... pentru toţi” – 
Iată cum îşi poartă a sa cruce 
De luminător: deschide porţi.
Ne învaţă zilnic omenia, 
Ne fereşte calm de zăpăciţi, 
Apărînd cu zel democraţia, 
Ca să fim mai fermi şi mai uniţi.
Cum împarte gratis bunătate, 
Este un exemplu foarte viu, 
Şi-ncă multe lucruri duce-n spate... 
Care? Le-a expus în interviu...
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Cît de bine ştie limbi străine 
Tot în practică ne-a demonstrat, 
Creionînd portrete şi destine 
Cu o forţă de invidiat.
Îşi iubeşte Neamul său şi Ţara, 
Vine la momentul oportun 
Cu ziarul „Glasul” – exemplara 
Însuşire: bate ca din tun.
Analize noi, minuţioase 
Întreprinde des, neabătut, 
Şi-l străpung fiorii pîn’ la oase 
Că tot mergem în necunoscut.
Zeci de ani, chiar fără încetare, 
Ară-n „galaxia Gutenberg”,  
A luat şi premii ca atare – 
Urmele-i de spirit nu se şterg. 

Clopotarul conştiinţei noastre
Lui Ionel Căpiţă

În literatură un poet de seamă, 
Iar în publicistică un angajat... 
Îl aud ades – la radio declamă 
Versuri expresive-n ritmul sacadat.
El nu înconjoară, merge pe de-a dreptul, 
Ţine foarte mult la consîngenii săi – 
Sigur, că îşi pune-n ambrazură pieptul 
Să oprească crima, cruntele bătăi. 
Dar cum mai tratează teme dureroase... 
Indignat profund de-acel comportament 
Rău prin care ni se bagă spaima-n oase, 
Ne păzeşte de pericol permanent.
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Dragostea-i de Ţară, mamă, tată, frate 
E de-a lungul anilor ce trec grăbiţi, 
Spune-n tîlcuri, multe şi adevărate, 
Cum să fim în viaţă tari şi mai uniţi.

Spusele-i primează
Lui Iurie Colesnic

Un istoric, publicist şi cărturar... 
Cert că a depus o muncă uriaşă 
Prin ce face să devină popular, 
Apărînd străbuna glie mărginaşă.

Tipăreşte cărţi ieşite din comun – 
Una-i „Basarabia necunoscută”, 
Alta-i „Chişinău”, la timpul oportun, 
Enciclopedia-n topuri menţinută.

Conştiinţa-i singurul judecător – 
„Sfatul Ţării”, „Generaţia Unirii” 
Este leacul cel mai bun, evocator, 
Contra falsurilor seci şi măsluirii.

Are versuri pentru pici, dar şi maturi, 
Şi scenarii toate binecuvîntate,  
Nu susţine un neadevăr, rupturi 
Teritoriale, lovituri din spate.

Cînd se ia la ceartă cu vreun ignorant, 
Îl răpune iute, spusa lui primează, 
Căci aşa el vede punctul culminant – 
Întregirea, asul care ne salvează.
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Al demnităţii noastre scut
  Lui Constantin Tănase

E un doctor în filologie, 
Dar din cei ce încă n-am avut – 
Foarte bun în terminologie 
Şi al demnităţii noastre scut.

A croit sîrguincios la „Timpul” 
Generaţia de jurnalişti 
Ce-i păstrează tactica şi ritmul, 
Sînt din tagma celor realişti.

Excelează-n editoriale, 
Tipărind „Blestemul de a fi”, 
Comuniştii, scoşi din balamale, 
Îl blamează, nu-i putem opri. 

Fie noutatea rea sau bună, 
Cititorii cred în scrisul lui – 
Iată-l că din răsputere tună, 
Cineva se-alege c-un cucui. 

Faptele vădit pretenţioase  
Îl amuză şi-i produc deranj, 
Iar a bine cînd nu mai miroase 
El e cel mai curajos, viteaz.

Dezvelind faţeta cea ascunsă, 
Ne insuflă pasul novator, 
Niciodată n-a căzut în cursă, 
S-a făcut şi mai revoltător.
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Ostaş într-un război nedeclarat
Generalului de divizie  
Ion Costaş

În clipe cele mai de deznădejde, 
La început de-a exista un stat, 
Revolta rusofonilor tot creşte, 
Dar ifosele el le-a contestat.
Separatismul dimprejur combate, 
Ostaş într-un război nedeclarat, 
Avea pricepere, abilitate, 
Idei de patriot înflăcărat.
Dreptatea noastră ici să stăpînească 
În miezul luptei ferm s-a avîntat, 
La orice gafă antiromânească 
Soluţii bune trece pe curat.
Percepe desluşit realitatea, 
Prestigiu-i defel exagerat 
Ne-aduce inviolabilitatea 
Şi rost în spiritul revigorat.

Mai rar așa o minte-n ţară...
Nadejdei Brânzan

Al ei domeniu – medicina, 
Dar vine-n primul Parlament, 
Administrînd „streptomicina”  
Oricărui putred element.

Mişcarea de emancipare 
Şi facerea de bine-n for  
E o viabilă chemare... 
Şi azi îi sînt ascultător.
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Ne spune-n sfaturile-i toate, 
De vrem s-ajungem la liman, 
Să ne lăsăm de rele fapte 
Nedemne tipului uman.

Energică, pilduitoare, 
Ea poate pune la respect  
Lichelele defăimătoare, 
Pe orice individ suspect.

Mai rar așa o minte-n ţară: 
Să facă ştie ce şi cum, 
Cu verva ei ne-avantajară – 
Pornim cutezători la drum.

Risipitorul de învăţături
Lui Aurel Dănilă, 
dr. hab. în medicină, prof. univ., 
la aniversarea a 80-a

El, născut în Marea Românie, 
Într-un sat în preajmă cu păduri,  
A ajuns ca-n zi de azi să fie 
Un risipitor de-nvăţături.

Doctor eminent şi pedagog, 
Om ce se jertfeşte chiar pe sine, 
Intră repede în dialog, 
Îndîrjit campania susţine.

Tînăr cînd era, plecă la carte, 
Poate nu era oricînd sătul, 
Dar a mers în sus, tot mai departe, 
Cu servicii noaptea prin cumul.
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Medicina practicînd la sat, 
L-am descoperit că-i cu vocaţii: 
Ba e pediatru, ba-n halat 
Intră-n sala cea de operaţii...
A luat apoi şi doctoratul... 
Acceptat în post la institut, 
Ştim că a muncit ca nimeni altul, 
Ca să aibă merit şi statut.
Cercetează valvulopatii, 
Datele din cîteva spitale – 
Cu privire la adulţi, copii – 
Tipărind volumul vieţii sale...
Dar de-a spune iată ce mai are: 
Să sădim la noi nucari, stejari, 
Că-n Unire-i unica salvare 
Şi să creştem fii neordinari.
Dînsul a avut întotdeauna 
Dragoste de bunul Dumnezeu, 
Care îi determină fortuna  
Pînă la și după jubileu.

Viaţă plină de tumult
In memoriam 
Constantin Bobeică

Dragoste curată avusese 
Pentru toţi copiii de la sat, 
Mulţumiri – cuvintele alese 
Pînă cînd la Domnul a plecat.
Afişa conceptele de bază 
Să-şi păstreze cursul ascendent, 
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Împrejurul lui crea o oază 
De a învăţa profund, fervent.
Orişiunde cu autoritate 
(La putere nu făcea apel) 
Îndrepta elevii către carte  
Să-şi atingă ei alesul ţel.
Ţibirica, Onişcani, Frumoasa,  
Cornova, Cobîlca (ici mai mult) – 
Unde numai nu-i fusese casa 
Într-o viaţă plină de tumult!
Studii de croială românească 
L-au făcut profesor ideal, 
Început-a chiar să se zvonească: 
„I-o Academie – mai real.”
Dar pe vremuri grele, comuniste, 
În calvarul mersului pe brînci, 
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A avut de îndurat restrişte – 
S-a ales cu rănile adînci.
Un proces de supravieţuire – 
Anii de gulag siberian... 
Îi vor fi mereu în amintire 
Lacrimile mamei – un ocean.
Îndurînd atîta suferinţă, 
Responsabil de-a rămîne om, 
Prin nestrămutată străduinţă, 
Reapare ca un gentilom.
Floarea intelectualităţii, 
Cu instinctul cela ţărănesc, 
A format în ciuda durităţii 
Celor ce-n robie ne voiesc.
Limba şi istoria stimată  
Trebuie să fie orişicum – 
Despre asta scris-a nu o dată 
Publicînd eseuri în volum.
Deprimanta actualitate, 
Orice nouă coadă de topor 
Combătea cu virtualitate, 
Deseori atotcuprinzător.
Contra deznaţionalizării, 
Pentru unitatea între fraţi – 
Un ostaş mai credincios al Ţării 
Nu găseşti în ziua cea de azi.
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„Literatura şi arta”
Colectivului  
de scriitori şi jurnalişti

Lupta între alfabete 
Iată parcă s-a sfîrşit, 
Truditoare, fără spete, 
Eşti din nou de neclintit. 
Rezoluţia e gata: 
Acţiuni, dar nu cu gloata. 
Trebuie să-nvingem robul, 
Urma lui din viaţa noastră, 
România, parte globul  
Au subscris şi tot adastă.

Şansele oferă una:  
Integrarea sau ranchiuna...

Ard în inime române 
Rugurile salvatoare – 
Toată pleava, azi ori mîine, 
Aruncată-i în cuptoare...
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„Vocea Basarabiei”
Colectivului de radiojurnalişti

Vorbeşte şi cată dreptatea, 
Oricum o părere doar are... 
Credinţa-n izbîndă e mare, 
E clară... Prinzînd noutatea, 
Ai vrea mai să zbori ca atare...

Blazonul cel sfînt străjuieşte 
Aceste pămînturi divine...  
Se bucură omul de sine, 
Atunci cînd de greu se loveşte 
Răspunsul pe unde îi vine. 
Aruncă, române, minciuna, 
Bandiţii să fugă din ţară, 
Icoane în case s-apară, 
E vremea să cerem arvuna, 
Intenţia noastră e clară.

Revista „BiblioPolis”
Noi avem o dragă, dulce floare – 
O revistă bine cunoscută... 
Între cărţi propice concrescută, 
Răspîndeşte-n jurul său lucoare.

A dreptăţii spadă şi redută, 
E acea ce ne-a adus valoare... 
Noi avem o dulce, dalbă floare – 
O revistă bine cunoscută...

Veritabilă ambasadoare – 
Locul prim în orişice dispută... 
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Ea ne dă profesiei amploare, 
Şi putere încă ne-ntrecută...

Consolarea noastră astăzi – floare, 
O comoară... Nici nu se discută!

„Zeiţa de la Montreal”
Nadiei Comăneci

E născută la Oneşti, Bacău, 
Unde s-a şi antrenat din greu.

O atletă mare-n România, 
O gimnastă zic... jos pălăria!

Că-i „zeiţa de la Montreal”, 
E succesul aptitudinal.

Prima capătă punctajul „zece”... 
Bravo! A învins cu sînge rece.

Şi aşa a fost de şapte ori... 
Ţinem minte, căci sîntem datori...

Cinci olimpice medalii-aur... 
Dară nu mi s-a culcat pe lauri...

Se-ncadrează-n voluntariat 
Şi-i ambasador nedeclarat.

Se implică-n actul caritabil 
Şi e omul nostru veritabil.

S-a întors din nou la tineret 
Neluînd nimic drept amanet.
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Din echipa ei cea tricoloră 
Trece să slujească în agoră.

E şi preşedinte onorific, 
Are ordine (nu mai specific)...

Elegantă şi frumoasă doamnă, 
Coborîtă parcă din icoană...

Olimpicul Nicolae Juravschi
Cel mai bun sportiv din secol, 
 Primul cu medalie... 
Ne uitam ca la spectacol – 
 Zboară ca din praştie...

Simte spirit de echipă, 
 Face iute calculul, 
Chiar de-i frîntă vreo aripă 
 Nu soseşte ultimul...

A ajuns la performanţă 
 Graţie brăzdatului 
Pe aleasa lui distanţă – 
 Cea a decoratului. 

Titlul e din sacrificiu, 
 Forţă în pristanişte, 
S-a ales cu beneficiu 
 C-a vîslit cu dragoste.
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Efim Josanu
E un bun comentator sportiv, 
Focalizator de ştiri anume,  
Ilustrează-n scop educativ 
Marea epopee în albume.
Jocurilor din Olimp, desigur, 
Ode le compune ani în şir, 
Se observă: -i cel mai abitir, 
Are performanţe, are licur... 
Numai enciclopedia lui – 
Uriașul munte ca să-l sui...

Doctor creditat de şcoala noastră
Larisei Morcov,  
dr. în medicină

Face leacul ca oricui să placă, 
Într-un cadru condiţional, 
Frînge orice boală cardiacă – 
Iată gradul profesional...
Doctor creditat de şcoala noastră, 
Este simplă şi pe înţeles... 
Deschizînd spre lume o fereastră, 
Îţi alungă mahna, mai ales.
Pacienţii îşi supraveghează, 
Îi fereşte de momentul grav, 
Pînă cînd se aclimatizează 
Fiecare devenind un brav.
Punctualitate exemplară... 
Dă dovadă de experiment – 
Asta toţi din jur accentuară, 
Este tocmai cazul pertinent.
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Salvatorul
Lui Liviu Grib,  
dr. hab. în medicină, conf. univ.

Competenţe profesionale – 
Doar cu algoritmii puşi la punct, 
Prin acreditări oficiale, 
Ne tratează orişice conduct.

Face deseori ce-i imposibil, 
Tot talentul este irosit... 
Cordul, un organ durut, sensibil, 
Într-o clipă-i însănătoşit.

Numai cîte trebuie să ştie, 
Are opţiuni de tratament... 
De compasiune, empatie 
N-are lipsă la acest moment.

Salvatoru-i pus în capul mesei, 
Inimile bată ca un ceas... 
Mă închin pîn’ la pămînt acestei 
Atitudini fără de răgaz...

Dedicată trup şi suflet
Pentru Irina Bunescu,  
Natalia Fiodorova, cardiologi; 
Tatiana Dumitraş, internist

Ea te scapă, te salvează, 
Studii bune sînt la bază.

Pentru orice pacient 
Face lucrul ei atent.
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Dedicată trup şi suflet, 
Nu te lasă-n plîns şi scrîşnet.

Ajutor imediat 
Pentru toţi e garantat.

Starea lor de sănătate – 
Mai presus decît se poate.

În momentul complicat 
Să-i urmăm deci sfatul dat.

Orişicînd – la înălţime
Pentru Nadejda Dumitraşco, 
Nadejda Mişco-Codriţchi, 
Valentina Cocieru, medici de familie

Modestie, nu o fală  
Cariera-i medicală.

În halat verzui sau alb 
Te ascultă des şi calm.

Orişicînd – la înălţime 
Şi vădeşte agerime.

Dacă vii la tratament, 
Nu mai ai impediment.

Inima ţi-o face gata 
Să danseze fermecata.

Echilibrul obţinut – 
Bun să fii cosmonaut!...
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Profesorii mei
Au fost mereu cu florile pe masă 
Şi-mi vin ades, frumoşi, în amintiri, 
Să nu observ ţinuta lor aleasă 
Nici n-am putut din două-trei clipiri.

Le simt şi astăzi toată energia, 
Ce au depus-o-n suflet de copil, 
C-au aplicat cu zel polifonia 
Ştiinţelor vădit – în mod abil.

Cu multă grijă şi îndemînare 
Mi-au întărit aripile de zbor 
În calea mea atotcuprinzătoare 
De stîlp al Ţării, veşnic slujitor.

Mi-au dat în viaţă o blagoslovire 
Şi pentru asta mult le mulţumesc, 
Le scriu aceste versuri de cinstire 
C-avut-au har şi spirit românesc.
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De dragul pămîntului 
(ţarina şi ţăranii)
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Aspecte rustice
Crengile de floare pline 
Gîdilate-s de albine.

Între haturi megieşe – 
Pere, prune şi cireşe.

Merii poartă rod văratic, 
Stau de-acum ca pe jăratic.

În grădinile cu soare – 
Roşii cresc, atrăgătoare.

Nu mai poţi să nu mai sameni 
Castraveţi şi pepeni galbeni.

De parcele cu căpşune 
Auzim doar vorbe bune.

Zmeura la toţi ne place, 
Că-i remediu eficace.

Grînele se ondulează – 
Bază-i buna lor piază. 

Rînduri drepte de palmete 
Ne dau poamele complete.

Vinul fierbe în butoaie. 
Sub o lună sus, bălaie.

Iar plugarii cîmpul ară, 
Îl gătesc de primăvară.

Pe ogoarele-ngrijite 
Truda nu se compromite.
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Către plugar 
Cînd soarele de-abia răsare, 
Tu eşti de-acuma pe ogoare,  
 Plugarule trudit.
Munceşti cu rîvnă zi şi noapte  
Pîn’ vezi că boabele sînt coapte, 
 Plugarule trudit.
Cît bate soarele fierbinte,  
Grijeşti de lan ca un părinte,  
 Plugarule trudit.
Te văd întors de la cîmpie  
C-un spic de grîu la pălărie,  
 Plugarule trudit.
Tu pui pe masă pîinea albă, 
Cum fata mare-şi pune-o salbă, 
 Plugarule trudit.
Te ştiu că îţi iubeşti pămîntul,  
Te văd întruna sărutîndu-l, 
 Plugarule trudit.
Eu îţi doresc, mărite, ploaie  
Şi vis frumos sub stea bălaie,  
 Plugarule trudit.

Sărbătoarea semănatului
Ţăranul seamănă ogorul 
Şi pentru el e sărbătoare, 
Dar cine ştie ce îl doare, 
Pe unde îl mai poartă dorul?
Cu ochii tot privind la soare, 
Dorind să-i vină ajutorul, 
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Ţăranul seamănă ogorul 
Şi pentru el e sărbătoare.
În brazdă-şi vede viitorul... 
Negînd că-n suflet mahnă are, 
Doboară rînd pe rînd mohorul – 
Să fie doar lumină-n zare.
Ţăranul seamănă ogorul 
Şi pentru el e sărbătoare...

Rugă în miez de vară 
Vino, vino, dragă ploaie, 
Peste brazde şi le moaie,  
Vino chiar imediat  
Să avem un an bogat,  
Vino, căci e toiul verii, 
Peste tot întinsul ţării –  
Să se facă roade mari, 
Să ne-alegem gospodari.

Bobuşor de grîu
Pe cîmpii întinse  
Creşti precum în vise,  
 Bobuşor de grîu.

Ploişoara caldă  
Paiul îţi înalţă,  
 Bobuşor de grîu.

Soarele-ţi sărută  
Faţa încă crudă,  
 Bobuşor de grîu.
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Să te faci de aur,  
Lăudat de faur,  
 Bobuşor de grîu.

De frumos – un mire –  
Lumea să se mire,  
 Bobuşor de grîu.

Floarea-soarelui
Creşte  
Naltă 
Floarea-  
Soarelui.  
Mulţumită  
Verilor,  
Mulţumită  
Brazdelor,  
În postura  
gazdelor, 
Mulţumită  
Razelor  
Soarelui  
Mai-marelui,  
Ploilor  
Frumoaselor  
Şi, desigur, 
Harului 
Omului –  
Plugarului –  
Creşte  
Naltă  
Floarea-  
Soarelui.
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Ce vise are cîmpia?
Cîmpia care visează 
E de croială aleasă.
În nopţi de vară senine 
Ce vise are, blajine?
Ţăranii satelor noastre 
Să n-aibă ploi cu dezastre.
Iar spicul greu să devină  
Izvor de belşug şi lumină.
De pîine coaptă, sărmanii, 
Să aibă parte cu anii.
În case vină belşugul – 
Pus în brazde cu plugul.
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Sămînţa
Arunc sămînţa în pămîntul reavăn 
Să văd cum iese grîul zvelt şi zdravăn.
Sămînţa se va coperi în brazdă – 
Ce-i este cea mai primitoare gazdă.
Va suge apele-n lumina lunii, 
Din sîngele ce l-au vărsat străbunii.
Va răsări pe frunte cu ţărînă 
Un fir de grîu, la început pe-o rînă.
Apoi va creşte ici, în arătură, 
În lan mănos, aflat în fundătură.
Sămînţa-mi va veni din nou acasă, 
Cînd spicul greu va fi răpus de coasă.

Ţăranii
Bătuţi de vînturi şi de ploi piezişe, 
Ţăranii pleacă în zori pe costişe.
De cînd îi ştiu, cu un pic de bravadă, 
Ţăranii ară – n-au cînd să mai şadă.
Să aibă pîinea cea caldă pe masă 
Ţăranii visează, preabunii, la coasă.
În fiecare sătuc, dimineaţa, 
Ţăranii stoic întîmpină viaţa.
Mă bucur, zău: pe ogoare mănoase,  
Ţăranii noştri au roade frumoase.
Veseli la joc, trişti la muncile grele – 
Ţăranii sînt ca din lumi paralele.
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Ce este o pîine?
Ce-i o pîine pentru mine? 
Bucurie-adevărată, 
Un cuvînt ce ani ne ţine 
Reputaţia curată.

Cînd o ai şi stă pe masă, 
Te întrebi cît costă, oare? 
Cine a muncit la coasă? 
Cine a arat ogoare?

Cînd o duci smerit la gură, 
Te uimeşte-a ei albime, 
A crescut în brăzdătură 
Ca pe toţi să ne anime.

Hrana cea mai sănătoasă, 
Adunată de combină – 
Pîinea rumenă de casă 
Sufletul ce îţi alină.
Aur fin în strălucire, 
O avere nedescrisă – 
Pîinea ce-o sărută mirii, 
Cea de Domnul bun trimisă. 
Frămîntată-i şi dospită 
În covata de la ţară – 
Plîngem cînd ne e răpită 
O fărîmă de-azimioară.
Întru om şi-a lui fiinţă 
Coacem pîinea în cuptoare 
Să rămînă în credinţă 
Firea ei seducătoare.
Pîinea cea pentru vecie, 
Alintată-n stropi de ploaie, 
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Dă acea statornicie 
Greul să nu ne îndoaie.
Pîinea este avuţie 
În sudoare cîştigată, 
Ea ne dă şi energie – 
Trebuie apreciată...
Monumentul pîinii este 
Omul de la sat – plugarul, 
Care-nfruntă bărbăteşte 
Ceea ce numim amarul.
De o mare importanţă 
Este pîinea-n viaţa noastră... 
S-o tratăm cu aroganţă? 
Ce ne spuneţi dumneavoastră?

Rînduială
În sînul ţărînei respiră un bob 
Şi prinde putere, căci nu-i hidrofob, 
Cu toată putinţa străpunge un glob.

A prins rădăcină şi creşte tiptil, 
Cînd cald e afară şi-n zori e april, 
Şi ploaia îi cade-n pămîntul fertil.

Apare misterul, cînd spicul e plin, 
Cînd paiul se clatină tot mai alin, 
Iar cerul cu norii îi sînt baldachin.

În raze de soare se scaldă chiar el, 
Chiar bobul de aur. De-acu măricel, 
Visează la nuntă să joace niţel.
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Meri în floare
Livada de meri e în floare – 
Privelişte fermecătoare.
Paleta-i, în fond, rozacee, 
Nicicum nu-i din cea ţipătoare.
Parfumul ei iar te doboară – 
Străpungere ameţitoare.
Din jur asaltează albine, 
Nectarul îl iau pe-aripioare.
Şi gîzele zumzăie blînde 
Că-s zilele lor de zburare.
Dar cum să nu vezi tu şi pîlcuri  
De păsări pe ram cîntătoare?...
De laudă-s pomicultorii 
Şi mîinile lor muncitoare,
Că bucură ochii livada, 
Că merii acuma-s în floare.

Viţa-de-vie
Pe podgorii, dar şi dealuri, 
Creşte viţa pe araci, 
Parcă nu mai are maluri 
Verdele cu-ai lui ortaci.

După ploile cu soare 
Suie de la rădăcini, 
Prin reţea de coridoare 
Mustul dulce la ciorchini.

Iar bobiţele surate, 
Să nu fie de deochi, 
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Beau din el pe săturate 
Şi ne fac mereu din ochi.

O plăcută melodie 
Se-nfiripă de cu zori – 
Vîntul bate frunza-n vie, 
Murmurînd arareori.

I-o privelişte din basme: 
Se desfată-n mod firesc, 
Împroşcînd a lor mireasmă, 
Strugurii ce-ademenesc.

Cînd sosi-va toamna rece, 
În urcioare cu însemn, 
Ei la crame vor petrece – 
Să veniţi şi voi. Vă-ndemn!

Lanuri de porumb
Între două sate 
Nu prea-ndepărtate – 
 Lanuri de porumb.

M-au şi scos din casă 
Zarea luminoasă, 
 Lanuri de porumb.

Calm, seninătate... 
Le salut pe toate: 
 Lanuri de porumb.

Mă îmbărbătează, 
Ca să fiu pe fază, 
 Lanuri de porumb.



  184  

Valeriu Rață

Autumnală
Mere dulci se coc la soare 
Şi-i livada casă mare. 
Mere rumene la faţă 
Pe săteni iar îi răsfaţă, 
Căci din seva cea dulcie 
Scot atotputernicie.

Mîine sau poimîine-n coşuri 
Vor pleca de ici cu ofuri 
C-au putut să mai aştepte 
Şi să urce nişte „trepte”, 
Legănîndu-se pe bune, 
Din nectar să mai adune.

Au ajuns ca în vitrină 
Orişicui să aparţină – 
Lumea trece, le priveşte 
Şi pe loc le preţuieşte: 
Mere ca în ţara noastră 
Numai cine nu adastă?

Toamna e spectaculoasă, 
Pune merele pe masă – 
Ard ca focul viu în vatră, 
Vestea lor văzduhul poartă – 
Iau cu mîna grijulie... 
Glob de soare la chindie.
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De sătucul meu mi-i dor
Somnul nu mă prinde iară – 
Iar de ţarină mi-i dor, 
Din granit şi labrador 
Fug mai repede la ţară.

Visul mi-i la un covor 
Verde-n zi crepusculară, 
Somnul nu mă prinde iară – 
Mult prea des de el mi-i dor.

Vrerea mea-i elementară – 
Mă cufund într-un decor 
Splendid de diminecioară, 
De aceea-l şi ador.

Am lăsat oraşul iară – 
De sătucul meu mi-i dor.

Pămîntul
Văzduhul  
miroase  
a pămînt reavăn, 
cînd ţarina, 
în pragul primăverii, 
este trezită la viaţă.

Plugarul  
ară în cîmp – 
prin aburii brazdelor  
răzbate 
virtutea şi probitatea 
de gospodar.
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Îmi vine să cuprind 
întreaga ţarină... 
Să fie un vis?... 
Ca Pasărea Phoenix 
ea renaşte 
şi îmi bucură  
inima  
an de an.

Abia ating pămîntul 
cînd păşesc – 
să nu-l obidesc... 
Şi el simte aceasta... 
Doar vîntul  
poate să se plimbe 
pe spatele lui, 
îndoind  
spicele aurii, 
precum ar trece 
în marş festiv 
un efectiv.

Da, sînt îndrăgostit 
de pămînt...  
În fiecare dimineaţă 
mă rog  
bunului Dumnezeu 
să fie milostiv  
şi darnic  
cu el – 
să ne jelească  
mîinile bătucite, 
muncitoare 
şi să ne trimită 
ploi generoase 
ca să adunăm 
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în toamna brumată 
seva humelor  
bătrîne, 
tăria  
viţei-de-vie.

Observ  
că pămîntul  
pe care-l avem – 
îngrijit  
ca un copil – 
emană numai lumină, 
generozitate 
şi bunătate. 
Speranţa  
Neamului meu 
e în acest  
mănos pămînt. 
Să aflăm 
numai de bine 
despre atotputerea lui.

Cînd plecăm 
din sat în lume, 
fiecare dintre noi 
îşi ia  
pămîntul  
pe umeri.

Sau măcar 
ceva...  
ţărănesc, 
adică pămîntesc.
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2014). 
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File din albumul familiei

 Tata Mama
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