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În mai 1997 treceam prima dat| Nistrul, mergând în vizit| la Odesa. Eram curios Õi atent
la vorbirea basarabenilor, în trenul care m| purta de la ChiÕinau, iar în jurnal îmi notam expresii
tipice, din partea locului. Lilia îmi traducea din rus| - când era cazul.
Mai târziu, în vara anului 2000, aveam s| cunosc Tighina Õi câteva localit|Ûi din jurul
Corotnei. Domnul Pavel m-a plimbat cu maÕina prin Nezavertailovka, Krasnoe, or|Õelul
Dnestrovsk, Õi centrul raional Slobozia. Am târguit în Tiraspol, unde Andreica - fratele Liliei era student la Facultatea de Geografie, în grupa moldoveneasc|.
Corotna este un sat moldovenesc, înconjurat de aÕez|ri ucraineÕti Õi ruseÕti, iar
Turunciucul, un braÛ al Nistrului, trece pe la marginea satului. Oamenii locului p|streaz| dulcea
limb| româneasc| Õi aici, în Transnistria.
Am selectat Õi prelucrat o parte dintre aceste poezii melancolice, de jale, de p|r|sire,
bucolice de la Svetlana Garabaji, profesoar| - Õi ea - de matematic| (!) la Ôcoala Româneasc| din
Corotna.
M-am gândit atunci s| public aceste giuvaieruri de versuri idilice, folclorice: fabule
moralizatoare, imnuri, cântece, poezii pentru copii, pasteluri... dovad| a continuit|Ûii româneÕti în
aceast| zon|.

Florentin Smarandache
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VINULE
Vinule, îl scalzi pe necuratul
Ô'apoi cu el tu îmi îmbeÛi b|rbatul,
El te bea dintr'o înghiÛitur|
Nu cumva s|-i iei paharul de la gur|.
Vinule, culoarea-Ûi neagr|-i place
Fiindc|-i simte gustul lui de ace,
Ochii limpezi îi înnoureaz|
Tot pl|cerea îl îngenuncheaz|.
Vinule, el Õi-a b|ut paharul
Tot crez|nd c|-Õi vars|'n el amarul,
Vinule, tu i-ai p|tat obrazul
El crez|nd c| Õi-a m|rit curajul.
Vinule, în mustul t|u el se pierdea
Tot jur|nd de treaz c| n'o s| bea,
Deseori din zori Õi pân|'n noapte
Sufer|, dar nu se mai desparte.
Vinule, când relele s'or trece
Multe griji s| nu ne mai încerce?
HaideÛi, dar, s|'mplem paharul mare
S| uit|m de chinul ce ne doare.
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SOARELE ÔI COCOSTÂRCUL
Pe cer noru'ntunecat
Soarele a astupat.
P|s|rile speriate
În frunziÕ stau scufundate
Animale tupilate.
Norii vin în valuri mari
DuÕi de vânt parc|-s hoinari,
Plete aspre aruncând,
Totu'n jur acoperind,
Sc|p|rând Õi înjurând.
Din cuibar un puiÕor
Pe m|mica-o cheam|'n zor
-Zboar|'n cer, de-i m|tura,
Cu aripa de-i sp|la,
Soarele îi descurca!
Las', c| vine mama mea,
Cu aripa Ûi-a sp|la
Colbul de pe faÛa ta!
Zice'n lacrimi fiic|-sa.
Deodat-apare'n zare
Un punct cu arip| mare.
Barza vine de curând
Nouri negri m|turând,
Soarele descoperind.
Ploaia fuje speriat|
Tot din nou prinde la viaÛ|.
Cocostârcul îÕi hr|neÕte
PuiÕorul ce-l iubeÕte
C|ci el soare dogoreÕte.
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PODUL
Cândva un om, de trebuinÛ|
F|cu un pod peste-o gârliÛ|.
Pâr|ul nu era prea lat
Treceau pe el toÛi cei din sat.
S|tenii, oameni cumsecade,
Mergeau atent s| nu se scalde,
Dar un copil din fire r|u
Lu| de-un colÛ Õi d|'n pâr|u
O scândur|. Cu gând urât,
C| seara mai pe amurgit
Va da'n pâr|u vre-un dobitoc
C|ci tocmai vitele se'ntorc
De la p|scut. S'aÕa a fost!
Chiar vita lor c|zuse prost
Ôi r|u s'a fracturat,
Copiii f|r| lapte i-a l|sat.
Morala vine de la sine:
E mult mai bine, cand faci bine.
Iar groap| dac| faci cuiva
Neap|rat vei cade'n ea.
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DESTINUL
Becul e de folos
De lumineaz| zel,
Lacul e de prisos
Apa de seac|'n el.
Focul e d|ruit
Pentru a ne'nc|lzi,
Râul e potrivit
Setea de a potoli.
Solu-i deja creat
Pentru a ne hr|ni,
Ziua de ai lucrat
Noaptea te-a odihni.
În faÛa Domnului
Cu toÛi egali nu sânt,
Destinul omului
E'n diferit veÕmânt.
De-i târâtor n|scut
Nu va zbura în veci,
Ôi vieÛuiesc avut
Cei ce au inimi reci.
Unii domnesc uÕor,
AlÛii în chin mereu.
MulÛi retr|iesc amor,
AlÛii oftez| greu.
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P{R{SIT{
Un arbust de s|lcioar|
Pe un deal creÕtea
BraÛul lung din subÛioar|
Spre p|mânt c|dea.
A avut frunza bogat|
ÎnÕirat|'n rând
De-o mulÛime admirat|
Galben înflorind.
Cu frunziÕ acoperit|
Mult| vreme-a fost,
Toat| lumea obosit|
Se=ndosea cu rost.
Dar venit-a toamna lung|
Tot s'a veÕtezit,
A adus cu ea furtun|
Frunza i-a r|pit.
O bat vânturile toate
Crengile-i frângând.
Ea, prin pletele-i zburlite
Doruri împ|rÛind.
Vântul duce frunzi r|nite
Pe un drum str|in,
Ploaia aspr| vrea s|'nnece
Dorul în venin.
Se duc doruri spulberate
Cu frunza în vânt
Pe c|r|ri îndep|rtate
Vara alungând.
Acum st|'n singur|tate
Poart| stropul greu
Jeme'n braÛele plecate
L|crimând mereu.
De copacu'mb|trânit
ScoarÛa s'a desprins
Înnegrit Õi p|r|sit
S'a l|sat învins.
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REVINO
M| gândesc
C| vrei s| vii acas|,
Preg|tesc
Ôi vreau s|-Ûi pun pe mas|.
Te aÕtept
Din zori Õi pân|'n sear|,
Iar în piept
Fiori mi se strecoar|.
S| te v|d
AÕtept cu ner|bdare,
Ôi tot rabd
Când timpul o s| zboare.
Tot socot
Minutele trecute,
Nu mai pot
C| ore sânt prea multe.
V|d din prag
Minutele apas|,
Prind Õirag
În ani pe un' se las|.
S| revii
S| te mai v|d odat|,
Ôi s| Õtii
P|rinÛii te aÕtept|.
S| nu uiÛi
C| dorul îi ca norul,
Ôi nu-l poÛi
T|ia nici cu toporul.
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REMUÔCARE T{CUT{
Tr|im în chibzuinÛ|
GreÕeli toÛi am f|cut
Mai mult din neÕtiinÛ|
Sau prin acord t|cut.
Ne toace remuÕcarea
C| nu ne revolt|m
Când ne propun t|cerea
Ôi-atuncea când vis|m.
S| strigi în gura mare
C| nu poÛi suporta
N'ar înÛelege-mi pare,
Cei mari s'ar sup|ra.
Cei tari tr|iesc în luxuri
Tot hot|r|sc cum vor,
Iar cei m|runÛi în lipsuri
Ôi tac pân| ce mor.
Morala e deÕart|
Ôi f|r| conÛinut,
De-i bun| ca povaÛ|
Doar pentru cei m|runÛi.
Ôi m| retrag în sine
Tr|iesc parc| în sec.
În vorb| cu vecine
Doar le salut Õi plec.
T|cerea nu-i de aur
Încurc| la progres
>I-un monstru, un balaur
Ce poart| insucces.
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C{ÚELUÔA
Noi avem o c|ÛeluÕ|
Care ne aduce'n uÕ|
Petici, pene, coji de ou,
Ne-a adus Õi un stilou.
DimineaÛa st| pe prag
Rumegând un os dulceag,
Ca saltea Õi-a aÕternut
Pantofiorii mei c|lduÛi.
Se alung| c'o g|in|,
Cu un scai de r|d|cin|,
Iar bl|niÛa mamei sale
Îi slujeÕte'n oboseal|.
De m'aÕez întâmpl|tor
Ea m| linge pe-obr|jor,
De-i strig numele'n silabe
Sare'n sus Õi d| din labe.
M| salut| cu codiÛa
De-o iau pe picioare huÛa,
Se ascunde'n iarba deas|
Ca s| n'o v|d prin fereastr|.
Când nu-i mâÛa, mâÛiÕorul
Îl ia'n dinÛi cu botiÕorul,
Îl ascunde sub sc|riÛ|
Ôi-l p|zeÕte de-o ploiÛ|.
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RÂNDUIALA
De când lumea s=a croit
S'a primit tot îndoit,
Pentru orice bine-r|u
AÕa vruse Dumnezeu.
Clar, c| Domnul a greÕit
Când în cer a îndosit
Îngeri, demoni care complotau
Si de-a'ndoaselea f|ceau.
De ce domnul n'a creat
M|rul lui Adam în iad?
De ce l-a s|dit în rai
Iar în jurul lui tot scai?!
A br|zdat tot în f|Õii
Negre, albe, argintii.
A pus iadul lâng| rai,
Îngeri, draci unde nu dai.
A cusut ziua cu noaptea,
Nedreptatea cu dreptatea.
Somnul dulce, insomnia
Sânt legate cu vecia.
Întâlnirea, desp|rÛirea,
Ura neagr| Õi iubirea,
Le împarte-aÕa cum poate
Câte-oleac| cam de toate.
Pune creÕterea'n sc|dere,
M|reÛia în c|dere,
Prin dureri, necaz, prostii
RânduieÕte bucurii.
Zbuciumul Õi disperarea
Le-a'mpletit cu'nviorarea,
Chiar durerea sufletesc|
Este tot dumnezeiasc|.
Dac|-Ûi merge undeva
Ôtii - vei pierde'n altceva.
S|r|cia, str|lucirea
Merg în pas cu omenirea.
ViaÛa-i veÕnic| - bufan,
Fericirea-i ghinion.
Pierde-va Armaghedan
Dintr'aÕa rebelion.
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BLESTEMUL
Tr|ia odat|'n sat
Un tân|r, un b|iat
Ce s'a'nsurat,
Dar a f|cut p|cat.
C|ci a l|sat
Tot satul, Õi-a plecat,
Nevasta drag|
Cu trei copii în prag.
Ôi mult, prea mult
Prin lumi a hoin|rit
Ce-a fost mai bun,
De toate a g|sit
Dar la sfârÕit
Acas| s'a'ntrunit.
Ôi a g|sit
L|caÕul p|r|sit.
N'a întâlnit în prag
Copiii p|r|siÛi
L|saÛi cândva
De tat| pedepsiÛi.
ToÛi au crescut
Ôi'n lume sânt v|zuÛi,
Copii pierduÛi
De mulÛi recunoscuÛi.
ToÛi au t|cut
C|ci tata-i ab|tut
Ôi l-au rugat
S| vin| c|-i iertat.
-Nu pot s| vin
C|ci sunt de-acum str|in,
De am greÕit
P|catul m'a g|sit.
L-au petrecut
Din pragul cunoscut
Ôi l-au uitat
ToÛi oamenii din sat.
Cu capul c|runt
El s'a pornit la drum
NeaÕteptat
De om apropiat.
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BATE V=NTUL
Bate vântul zburdalnic Õi rece,
Nourii plâng, vara iat| se trece.
Zbuciumata frunz| face jur|mânt,
Iarba'ns|rcinat| doarme la p|mânt.
Tot e în pieire, spre reînnoire,
VeÕnica natur| zace'n nemurire.
Spicul Õi s|mânÛa, muguraÕul mic,
Sânt în aÕteptarea sorelui voinic.
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DOR NEM{RGINIT
Doi b|trâni c|runÛi apar în prag
Spriginindu-se m|hniÛi într-un toiag,
ToÛi copiii au crescut Õi au plecat
Pe p|rinÛi cu dorul i-au l|sat.
Haina le apas| umerii plecaÛi,
CeaÛa se aÕeaz|'n ochii întristaÛi.
MoÕii singuratici lung îÕi plâng necazul,
Dezn|dejdea-i curm|, tremur| obrazul.
Unul dintre ei departe a plecat,
Scrie din apusul dep|rtat,
Altul într-un sat s'a afundat
Tot tr|gând de plugul blestemat.
Seara, înainte de culcare,
R|sfoiesc scrisorile'n sertare,
Printre lacrimi, anii 'Õi-amintesc
Cu fotografiile vorbesc.
V|d atârn| sus lâng| icoan|
Trei portrete mari - copii cu poam|,
Sânt frumoÕi, voinici, cu chipuri luminate,
Spre p|rinÛii lor privirile'ndreptate.
Mai atârn| o fotografie în culori
Exprimând un dor din alte z|ri...
Doi copii de mama stau lipiÛi
Ôi-au r|mas pe veci nedesp|rÛiÛi.
- Vreau s| ÕtiÛi, cu viaÛa ne'mp|c|m,
Ast|zi am pr|Õit, porumbul îl ud|m,
Tat|l de picioare nu prea poate
Iar la mine v|zul e ca'n noapte.
De m|ncat avem destul, de toate,
Ne'ngrijesc feciorii de nepoate,
Îs b|ieÛi cuminÛi, îndur|tori,
ÎnÛeleg c|-s rude Õi-s datori.
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DORUL DESP{RÚIRII
Eu Ûi-aÕ spune dorul meu
Ce m'apas|'n piept mereu,
Mi-aÕ v|rsa amaru=n hohot
C|ci s'a'mplut cupa de dohot.
De-ar avea dorul aripi
S|-l trimit s| mi-l alini
Gândul doar nu ne despart|
Scumpa mamei, drag| fata.
De-ar avea dorul picioare
S|-l trimit c'o'mbr|ÛiÕare
Sufletul s|-Ûi înc|lzeasc|
Inima s|-Ûi liniÕteasc|.
De-ar fi dorul ca un soare
S|-l trimit cu o scrisoare
S|-Ûi trateze ce te doare
S| te Ûin| pe picioare.
Dar aÕa, dorul usuc|
Pe acel ce îl apuc|,
Ori îl mistuie ca focul,
Ori îl p|r|s| norocul.
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GOSPODINA
Azi la Õcoal|-am înv|Ûat
Cum s|-mi cos un ÕorÛ croÕat
S|-mi prind nasturii corect
Este lucru de respect.
Pot s|-mi fac o cheutoare
Pentru bumbi la buzunare
Mânuiesc neobosit
SpiÛele de împletit.
Mai d|un|zi iscusit
Eu tartine-am preg|tit,
Masa pot servi frumos
Preg|tesc un tort gustos.
Vreau s| fiu croitoreas|
Fuste, bluze s| pot coas|.
P|puÕic|-i i-am c|lcat
O piernuÛ| de culcat.
Mama mea e bucuroas|
C| fac ordine în cas|.
Ôtii, c| nu-i de loc uÕor
S| fii casei de-ajutor.
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SFÂRÔIT DE HIBERNARE
Frunz| verde de molid
Toat| iarna-i tare frig,
Câinii schel|ie'n pridvor
Cel mai bine-i pe cuptor.
Frunza-i verde Õi la brad,
Uite, m|i, cum fulgii cad!
Cioara cârâie n|uc|,
Gerul cel cumplit o muÕc|.
Bab=Odochia'nciudat|
Toate vânturile-odat|
Le'vârteÕte prin poiene,
Sufl| aprig sub sprâncene.
Se gr|beÕte, Õi-asudat|
Las'cojoacele de-odat|,
Iar sub ele, sub stejar,
L|cr|mioarele r|sar.
Iarna fuge, vara vine,
Pe imaÕuri, pe coline.
Iarba firav| r|zbat|
De sub bulg|ri de z|pad|.
Ôi treziÛi din hibernare
UrÕii caut| mâncare,
IepuraÕii se trezesc,
Lupii iar|Õi îi pândesc.
MâÛele se'ntind la soare,
Zboar| p|s|ri c|l|toare,
Gând|ceii ies pereche,
Ah, ce noutate veche!
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RÂNDUNICA
Odat| un b|iat, zvârlind o pietricic|,
A nimerit din zbor cu ea în rândunic|,
Ôi bucuros nespus de prada doborât|
O ia de periÕori Õi-o cheam| pe pisic|.
Iar rândunica jalnic clipi din ochiÕori
Ôi Ûip|'ncetiÕor cu glas tremur|tor,
În laba pisicuÛei s|rmana nimeri
Ôi'n clipa disperat| pe pui îi auzi.
Sub streaÕin| din cuib, cu piepturile goi,
Pe mam| aÕteptând-o, cu ciocurile moi,
Ei glasul auzindu-i încep a ciripi
Ôtiind c| viermi le-aduce, degrab|-i va hr|ni.
Z|darnic puii plâng, z|darnic se ivesc
Fiind setoÕi, fl|mânzi, gr|mad| se topesc.
B|iatul a plecat în strad| Õi-a uitat,
Motanul rândunica, pe loc a'nfulecat.
Pisica-i pentru Õoareci, ea are hrana ei,
Iar pas|rea m|nânc| gândaci de obicei.
B|iete, tu s| Õtii, la suflet eÕti spurcat
C| ai comis rea fapt|, azi eÕti de neiertat.
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FULGUL
Uite dintr'un nouraÕ
Zboar| roi de fluturaÕi,
Se rotesc mai mult de-un ceas,
Mi se vâr| drept sub nas.
FulguÕorule de nea
Vino pe mânuÛa mea!
El de gean| s'a lipit,
Ochii mi i-a umezit.
Se aÕeaz| fulgi de nea
Drept pe c|ciuliÛa mea.
-FulguÕorule stângaci
Tu din p|rul meu ce faci?
Se aÕtern pe umeri albi
În etaje fulgii dalbi.
-FulguÕorule zglobiu,
Mai frumoas| vrei s| fiu?
-Vântule, dar tu ce faci,
Vrei cu gerul s| m|'mpaci?
Dar tu, drag| fulguÕor,
Ce m|'nÛepi de obr|jor?
FulguÕorii juc|uÕi
M| poftesc la s|niuÕ.
Mi-ascund nasul de z|pad|,
M| g|sesc Õi sub broboad|!
Mie-mi place iarna, nene,
C| tot cerne cerul pene.
-Fulgule, de ce te râzi,
Dac| fug, de ce m| prinzi?
Zbor la vale, cad buÕtean
Nimerind într-un troian,
Ôi om|tul alb ca spuma
M| astup| ca plapuma.
Fie iarna cât de rea
Îi admir fulgii de nea,
Fie iarna cât de lung|
Pân'la var| n'o s'ajung|.
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B{BUÚA
O b|buÛ| de z|pad|
Plânge noaptea în ograd|.
Gerul aspru o jeli
OlecuÛ|-o înc|lzi.
Baba noastr| adormi,
Ôi în somn ea ce z|ri?
C|-i mires|'n albe strai,
În tr|sur| cu doi cai.
Iar pe frunte-i str|luceÕte
Luna galben|, priveÕte!
'N jurul ei fl|c|i voinici,
Înc|lÛaÛi toÛi în opinci,
Tot cu chiot Õi Hai, H|i!
Ôi sunând din zurg|l|i
B|buÕoara se trrezi
Ôi în jurul s|u privi:
Curg pâraele pe drum
FaÛa-i negr| de c|rbini,
I-ar g|leata de pe cap
Tocmai jos a lunecat.
Baba noastr| s'a'nciudat
Drept spre moÕ s'a îndreptat
C|ci el doarme dus la cald
Nu ca dânsa, dup| gard.
De nevoie moÕul scap|,
C|ci b|buÛa-i drag| crap|
În buc|Ûi se risipi,
Ôi'n pâraie se topi.
Ocara:
MoÕule, de nu vrei sfad|,
Nu-Ûi f| bab| de z|pad|,
Ci pe baba ta cea dreapt|
S'o jeleÕti, c| ea te iart|.
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CUCUL, CUCOÔUL ÔI RÂNDUNICA
Un cucoÕ l|ud|ros
Odat| se certa cu cucul,
C| are un penaj frumos
Ôi creasta-i e ca focul.
C| are pinteni la picior
Ôi-i rege'n cotcodánie,
Iar cântu-i e r|sun|tor
Ôi coada-i m|t|hanie.
Ôi-i zice cucului: m|i, frate
Culoare n'ai, urât peniÕ,
Ôi cântul pe dreptate
Úi-e r|u, dormi în frunziÕ.
Cucul strig| sup|rat
La cucoÕul înfocat:
Eu pe oameni îi trezesc,
Cât au de tr|it ghicesc.
- Cu-cu, iat| anii t|i,
Dou| veri de obicei.
Eu tr|iesc un veac bogat
Obosind la num|rat.
Ôi atunci o rândunic|
Le explic| liniÕtit|,
Eu am coad| despicat|
Ôi la gât urât p|tat|
Ciripitu-mi e s|rac
Ôi-s micuÛ| la stomac.
Casa singur|-mi cl|desc
PuiÕorii îi hr|nesc.
Cucule, dar puii t|i
Cresc s|tui printre ai mei.
Mam|-i cea care îi creÕte
Nu cea ce îi z|mâsleÕte.
Tu, cucoÕule m|Õcat,
CerÕeÕti zilnic de mâncat.
Decât veac de cuc pribeag
Mai bine în cuibul drag.
Eu, fiind mai m|runÛic|,
Caut hran| singuric|
Ôi m-apuc s| ciripesc
Când ai mei se odihnesc.
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R{SPLATA
Venise la iaz, la o plas|,
O vulpe b|trân|, hulpoas|.
Ôi vede pe mal, c| de moarte
Un peÕte de aur se zbate.
Ôi-o roag| pe vulpe cu jale
S|-l dee în ap|, la vale,
În schimb i-a'mplini trei dorinÛe.
R|spunde vulpoiul fierbinte:
La mine te-oi Ûine, dr|guÛ|
Eu nu-s ca b|buÛa prostuÛ|,
DorinÛele de-mi împlineÕti Pe loc libertate primeÕti.
Deci prima dorinÛ| s| fie
La p|s|ri s| cap|t Õefie.
Ôi, iat|, apare îndat|
O ferm| de p|s|ri bogat|.
Dar iar|Õi a'mpins'o p|catul
S|-i cear|-o dorinÛ| spurcat|:
S|tul|-s de-acum de g|in|,
Vreau iepuri, faguri de-albin|.
Iar fiarele toate'n p|dure
CredinÛ| în slujb| s|-mi jure,
S| fiu c|petenia lor
La lupi Õi mistreÛi - tuturor.
Mai trece un timp, iar pofteÕte,
Dar vrea icre negre, de peÕte.
R|spunse m|hnit peÕtiÕorul:
-Haidem s| tragem z|vodul.
În barc| se urc| neroada
Ôi'n ap| întinde n|voada.
Ôi vede - se zbate în plas| Un peÕte cu coad| aleas|.
Ôi-odat| pocneÕte mai tare,
R|stoarn| vulpeanca în mare:
La fund se opreÕte poftoas|,
Iar peÕtele pleac| acas|.
Morala:
Str|luciul vieÛii, domnia,
M|reÕte mereu l|comia.
Pe scara slavei-i uÕor de suit,
Pe treapta c|derii e greu de p|Õit.
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B{TRÂNEÚE
Vântul sufl| frunzele-aurii,
V|d pe tâmple-mi fire argintii,
Vine'n grab| toamna cea târzie
Ôi-mi aduce b|trâneÛe timpurie.
V|d pe faÛ| cute s'adâncesc,
Simt pe toate - de-amu=mb|trânesc,
V|zu-i slab Õi ochii nu-mi lucesc,
Anii grei auzul mi-l tocesc.
Din manera-mi iute dispare repezeala,
M| apas| tare'n spate oboseala.
M| scufund în gânduri - câte n'am f|cut,
M| trezeÕte'n noapte visul nepl|cut.
Tân|r când eram, Õtiam c'oi dovedi
Pe toate s| le fac, Õ-apoi m-oi odihni.
Azi am înÛeles, odihna-i în miÕcare,
B|trâneÛea-i doar o mare sup|rare.
ToÛi din jur iubesc ce-i tân|r Õi frumos,
B|trânu-i pentru ei un om respectuos,
Cei tineri într'o parte mereu se ÕuÕotesc,
Pe cei b|trâni atent, cu grij|-i ocolesc.
B|trânul prea sf|tos - e tare s|Ûios,
Iar dac| tace mult - de ce-i sup|r|cios?
Cum restul vieÛii s| faci ca s|-l tr|ieÕti
Fiind printre ai t|i s| faci s|-i nimereÕti?
Vin de la lucru obosit Õi plin de chin,
M|nânc o sup|, beau Õi un pahar de vin,
Ôi-mi pare r|u de anii care trec
C| b|trâneÛea crud| nu Õtiu ca s'o opresc.
O viaÛ| în rezerv| de-aÕ avea
Tot una s| tr|iesc eu nu m'aÕ s|tura,
De porÛile iadului aÕ vrea s| m| feresc,
La porÛile raiului nu vreau s| m| gr|besc.
TinereÛea-i stea ce veÕnic str|luceÕte,
B|trâneÛea-i grea, pe oricare-l ofileÕte.
Ôi anii tinereÛei fiind m|rg|ritare
Îi las| pe b|trânii ce sânt în disperare.
S'aÕaz| pe frunte bruma alb| Õi rece
Mereu amintindu-mi de viaÛa ce trece,
O viaÛ| întreag| din nou aÕ lucra
De-aÕ putea tinereÛea iar cump|ra.
Ce-i viaÛa - un moment finit,
Moartea-i zbucium infinit,
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În marea vieÛii pluteÕte tinereÛea,
La fundu-i jalnic se zbate b|trâneÛea.
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R{U CU R{U...
Ap|reau lâng| c|rare,
Mângâiate blând de soare,
CodiÛe de ceap| iute,
Ml|dioase, verzi, cornute.
Se'ntindeau lâng| izvoare
S| absorb| calda boare.
Când colo z|reau mirate
Pe Û|rân| înÕirate
Frunze late de ridiche
Ca un cuib de potârniche
Ce creÕteau aÕa n|praznic
C’astupau bulbii obraznic.
Ôi-amândou| iuÛi la gur|
Se'ntreceau peste m|sur|:
Ceapa iute - l|crimând,
Iar ridichea greu oftând.
S'a pornit o ciond|neal|
Care-i mai cu pricopseal|:
Ceapa, care creÕte'n sus
Pân'la soare în apus,
Ori ridichea înfoiat|,
ÎnroÕit|, iute toat|.
NeÕtiind c| împreun|
Pot forma salat| bun|,
O salat| minunat|
Din ridiche Õi din ceap|
Ce-au crescut lâng| fântân|,
Mestecate cu smântân|.
Astfel fraÛii se doresc,
Fiind mici se zdup|cesc,
Dar la desp|rÛire... z|u!
E mai r|u f|r| de r|u.
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OD{ MAMEI
Am fost la mama trei fecioare,
Trei fiici obiÕnuite.
Ea ne-a'nv|Ûat v|rsând sudoare
S| fim mai chibzuite.
Lucra din zori Õi pân|'n noapte
Ôi paznic, Õi'n gr|din|,
Strângea, vindea legume coapte
Ôi cump|ra f|in|.
Ea nu Õtia ce-i oboseala,
Era mereu trudit|
Dregea, cocea, punea cârpala
La haina ponosit|.
Noi am crescut, ne-am dat la brazd|,
Profesii însuÕir|m.
Cea mare-i agronom de gard|
Ôi medic alta devenir|.
Eu m'am f|cut înv|Û|toare,
Educ copii, am cas|,
Dar lucrul nu-i prea de onoare,
Rezolv mereu la mas|.
Dar mama? Ea a'mb|trânit
De ani, de mult| grij|,
ViaÛa i s'a scurs nechibzuit
Ôi s'a'ntrerupt la miz|.
C|zu la pat Õi-n ochii blânzi
V|zur|m chinul sorÛii,
Se încreÛeau obrajii palizi
În agonia morÛii.
Azi mama nu-i, dar imnul ei
I-o od|-a vieÛii rupte
Ôi somnul veÕnic de-obicei
Nimic nu-l întrerupe.
Am doi copii, de-acuma eu
M| simt îmb|trânit|,
PovaÛa-i o repet mereu
R|bdare, chibzuinÛ|.
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TOAMNA
Frunze colorate
Se las|'ncet suflate
De-un vântuleÛ uÕor
Ce sufl|'mbietor.
Copacii obosiÛi
Se las| cur|ÛiÛi.
Cad frunzele covor
În strat, în jurul lor.
Ôi sub acest covor
Vin gâze colorate,
Berlog| fiarele-Õi g|tesc
Ca hran| mieii o g|sesc.
O, toamn|'nc|lzitoare,
O, tomn| hr|nitoare!
De ce aÕa de trist te-aÕtept,
Dorind curând s| te petrec?
Pe suflet mi-e pustiu Õi trist,
Îndrept privirea'n nesfârÕit.
Întâmpin toamna ar|mâie
Purtând a verii nostalgie.
Cârd de p|s|ri c|l|toare
Se z|resc în dep|rtare,
Întristat privesc din urm|,
În câmpii s'aÕterne brum|.
Cerne ploaia m|runt| Õi rece
Câinii url|, vara iat| se trece,
Soarele faÛa-Õi ascunde în ceaÛ|,
Apa în râuri se face de gheaÛ|.
Curge râu'n Õiroaie la vale
Solul se umfl| cu glod Õi cu jale,
ScârÛâie-o poart| purtat| de vânt,
Vacile rag lung la p|mânt.
Nouri grei apas| ceru'ntunecat,
Ôuer|'n hornuri vântul ne'ncetat.
Zilele scurte nopÛile lungesc,
Luna iar apare, stelele mijesc.
ToÛi s'ascund de ploaia rece,
Numai cioara se petrece,
Cârâie în crâng cu dor,
Asta e stihia lor.
Toamn| aurie,
Har Õi d|rnicie,
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La suflet ce-Ûi doreÕti
Tu în livezi g|seÕti.
Butucii plini de poam|
ÎÕi pleac| coarda-mam|,
Sclipesc bobote aurii
Ademenind în vii copii.
Curge vinul cel spumos
În butoiul burduhos.
Asta-i glia str|moÕeasc|,
Asta-i viaÛa Û|r|neasc|.
DimineaÛa pe r|coare
Iese lumea pe ogoare
S| culeag| în sudoare
Pentru iarn| roada mare.
Pe copacii plini de rou|
Mere mari, domneÕti, sclipesc.
Galbene pr|sade-atârn| câte dou|,
Nucile m|Õcate cojiÛa-Õi p|r|sesc.
În copacii din livad|
Sânt atâtea prune coapte,
Câte boabe sânt în cad|
Câte stele-n cer de noapte!
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DOU{ PRIETENE
Se'ntâlnir| la portiÛ|
O maimuÛ| Õi-o c|priÛ|.
Ô-amândou|-au stat la sfat
Despre toate ce-au aflat:
Cine'n sat s'a m|ritat,
Cine-i mirele'nsurat,
Cine'n strad| s'a certat,
Cine-i cel mai vinovat...
Ôi-au vorbit, s'au ÕuÕotit,
Sunetul n'au auzit.
Amândou|-au asurzit?
P|n| Õcoala s'a sfârÕit.
Ôi-au pornit încet acas|,
Dar acolo drept la mas|
La p|rinÛi au nimerit:
Ce-a fost bun au cur|Ûit.
În gazeta de perete,
Nimerise dou| fete.
Cic| seara ne'ncetat,
Vin la Õcoal| la dansat.
Cine-s ele te pricepi?
Ai r|gaz s| te gândeÕti!
Poate'n una dintre ele
Te g|seÕti pe tine, lele?
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MAMA MEA
Dac| mama nu-i acas|
Gânduri grele m| apas|,
La muls vaca nu m| las|,
Iada sare peste cas|.
Dar când seara se întoarce
De la lucru, ce-i mai place
S'o'ntâlnim cu ner|bdare
AÕteptând-o pe c|rare.
Merge'ncet, m|runt p|ÕeÕte,
Ap| bea de-Õi r|coreÕte
Sufletul blajin, zâmbeÕte,
Cu-al ei zâmbet ne'nc|lzeÕte.
Mâinile trudite, moi,
Le întinde blând spre noi,
Ne cuprinde Õi apoi
Ne s|rut| pe-amândoi.
Ochii negri, iubitori
Sânt aÕa de sclipitori,
Buze roÕii de bujori
Ne dezmiard| ca pe flori.
Înainte de culcare
Ascult|m cu încântare
Vocea ei fermec|toare
C'o poveste, ghicitoare...
Prin somn mama ne'nveleÕte,
Cu nesaÛ ne tot priveÕte,
Pân' târziu hain| croieÕte,
Pâine alb| pl|m|deÕte.
Multe mame sânt pe lume
Mame scumpe, mame bune,
Mam| blând| ca a mea
Nu g|seÕti la nimenea.
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CUCOÔELUL
CucoÕelul ici, colea,
Pe-o puicuÛ|-o ocolea,
Ea prostuÛ| se f|cea,
C| nimic nu'nÛelegea.
El mereu o admira
Cercei roÕii îi prindea,
Ôi mergele îi punea,
Dar r|spunde ea, aÕa:
Tat|l t|u e mai frumos,
Are un peniÕ luxos,
Tat|l t|u e înc|lÛat,
Merge mândru, pintenat.
- Eu, puicuÛ|, m| simt bine
Numai dac|-s lâng| tine.
- CucoÕel, aÕa Õi eu,
Dar n-ai bani, Õi-mi pare r|u.
Tu'n Û|rân| r|scoleÕti
Ôi nimica nu g|seÕti.
El mi-aduce Õi gr|unÛi,
Are-o pung| cu b|nuÛi.
CucoÕelul s'a mâhnit,
De puicuÛ| s'a uimit,
Tat|l lui e în Õefie
La acea g|in|rie.
Dac| ast|zi eÕti cu post
Ôi în viaÛ| n'o duci prost:
Ôtii ce-i place Õefului?
Puicile s| fie-a lui!

31

POVESTEA VULPII1
O dat|-o vulpe presimÛi
Miros de peÕte, se ciuli,
Ôi'n zare, h|t, un moÕ z|ri
La car cu'n cal, ea se gândi:
- Ce bine-ar fi osp|Û s| fac
Acuma moart| m| prefac.
La margine de drum m| tol|nesc,
C|ci de la pescuit acuma ei pornesc.
Ôi iat| carul se apropia,
Ôi'n el un moÕ alene Õuiera
C|ci pescuise bietul cu noroc,
Când colo vede jos un guler de cojoc.
Ei, vulpea, de-aceea e Õireat|,
C|ci, p|c|lind, pe nimenea nu iart|.
Iar moÕul, c|tinel, din car se coborî,
Pe vulpe lâng| peÕte voios el o trânti.
Ôi vulpea se gândi, ce Aprost@ se nimeri!
C|ci ea cu ce de-a peÕte acum s'a pricopsi.
Când moÕul adormi, ea peÕtele zvârli,
Iar singur|, tiptil, din car s|ri.
Ôi stând lâng|-un stejar cu peÕtii lâng| ea
Z|ri pe moÕ Martin, care fl|mând trecea.
-Cum|tr|, zice el, nu m| pofteÕti niÛel?
-Ba nu, te du de-Ûi prinde singurel.
Pui coada când e ger, în lacul liniÕtit,
Ôi las|-te pe bot, precum c'ai adormit.
Vreo dou| ore stai cu totul nemiÕcat,
Ôi-apoi zmunceÕti - Õi prinzi tot peÕtele m|Õcat.
Ôi bietul urs a stat de paz| lâng| mal,
Cam ore peste trei. Cu greu trage la deal,
Apoi izbi avan - codoiul îi plesni,
Ôi îngheÛat, fl|mând, în codru se porni.
Pe gerul ce cr|pa cojocul în spinare
O vulpe am|gi un moÕ aÕa de tare:
Ôi babei lui, ce guler de vulpe i-a sc|pat,
Ôi peÕte n'a mâncat, iar ursul f|r| coad| a r|mas.

1

Versificare dup| povestea AUrsul p|c|lit de vulpe@,
de Ion Creang|.
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ELEVUL EXEMPLAR
Vin la Õcoal|'ncetiÕor,
Nu gr|besc pe coridor,
M| apropii de pervaz,
Tare suf|r de necaz.
ToÛi m| Õtiu c| sânt cinstit,
La purtare - liniÕtit.
De m| scoal| în picioare,
M| oftez, burta m| doare.
Profesorului de cânt
I-am depus ieri jur|mânt,
C| nu Õtiu cine-a stricat
La pian arcul m|Õcat.
S| nu intre profesoara,
I-am legat uÕa cu sfoar|.
ToÛi în clas| tac chitic,
Cum c| nu Õtiem nimic.
Nu m| jelui la p|rinÛi,
Cine vrea - primeÕte'n dinÛi.
Tata strig| c|'s un r|u,
Dar nu bat pe nimeni, z|u.
M| stimeaz| negreÕit,
ToÛi colegii - sânt vestit.
M| numesc unii sultan
Altora li-s otoman.
Datoria nu mi-o fac,
Fiindc| suf|r de stomac.
Clasa las nem|turat|
Ôi podeaua nesp|lat|.
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SÂNT AGER
Sânt un copil Õ|galnic
Îmi place s| glumesc,
La Õcoal| nu-s obraznic,
Acas| mult lucrez.
Mai ieri pe o fetiÛ|,
Ce n'asculta atent,
Am tras-o de cosiÛ|.
Ea-mi zice: repetent.
Intrând în clasa mic|
St|team lâng| ungher,
Colegul m| ridic|,
Dar cade ca din cer.
Vreau s|-mi cump|r un pateu,
M| duc lâng| tejghea,
Ôtiind c| nu-s lacheu
Mi-l d| vecina mea.
L-am tuns pe câine box
Aproape pân' la gât.
Motanului n|zbâtios
Din Õoareci-i fac ÕaÕlâc.
La lecÛii pot mereu monta
CucoÕi, maimuÛi cuminÛi,
Dar iar|Õi diriginta mea
SoseÕte la p|rinÛi.
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LEUL ÔI C{ÚEAUA
R|t|cind o c|ÛeluÕ|
Vede-un leu s|tul în uÕ|.
De la el, din iarba deas|,
A simÛit c|rniÛ| gras|.
Prin z|brele d|'n ograd|
Leg|nând uÕor din coad|.
Fl|mânzit| schel|i,
Leul darnic o hr|ni.
C|ÛeluÕa cea micuÛ|
Era zvelt| Õi dr|guÛ|.
Împreun| se jucau,
Pe-o saltea se odihneau.
Dar de la o vreme'ncoace
A crescut Õi n'are pace
Ea Õi spal|, deridic|,
Îns| leu-i poart| pic|:
Auzi, tu, c|Ûea ce eÕti,
Nu'ndr|zni s| m| trezeÕti!
Nu l|tra aÕa de tare
Când primesc eu b|i solare!
Sub acoperiÕul meu
Ai s| faci aÕa cum vreu!
Fiind mic| nu putea
De z|brele ea sc|pa.
În familie-i cam greu
Dac| capul e de leu:
El în cas| de-i st|pân
Umbl| toÛi cu frica'n sân.
Dac|'n cas|-i voie bun|
Ôi norocul se adun|,
Bun|tatea cea leiasc|
Dumnezeu s'o pr|p|deasc|.
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S{RUT{ BRAZDA, COPILE!
S|rut| brazda voinicii plugari
S| umple p|mântul boabele mari,
S|rut| brazda talpele mele
S| fac| grânele spicele grele.
S|rut| brazda tata'n sudoare
Atunci când spinarea de lucru îl doare,
S|rut| brazda m|noas| Õi vântul
Când spicul împlut vrea s|-Õi spun| cuvântul.
S|rut| brazda mâinile noastre
Când cere-vor pâine buzele voastre,
P|Õunea pârlit| Õi fruntea zbârcit|
Fac pâinea s| fie de-a pururi dorit|.
S|rut| brazda Õi mama acas|
Din grâne când coace pâinea aleas|,
Sudoarea s|rat| Õi apa curat|
Fac pâinea s| fie pe lanuri bogat|.
S|rut| brazda ploiÛa c|lduÛ|
M|mica s|-Ûi fac| iar franzeluÛ|,
S|rut| brazda sosita cocoar|
Purtând pe spinare din nou prim|var|.
S|rut| brazda arÕiÛa de var|
Ca grâul de toamn| din nou s| r|sar|,
S|rut| brazda criv|Ûul de iarn|
Când vine pe lanuri f|in| s| cearn|.
S|rut| brazda copile zglobiu
S| simÛi preÛul pâinii Õi gustu-i dulciu,
Sudoarea s|rat| Õi haina cea roas|
Fac pâinea pe mas| s| fie gustoas|!
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LA JUBILEUL ÔCOLII - 175 ANI1
Vin la Õcol| prichindei
Cu creioane Õi condei
S| înveÛe a citi,
A scrie Õi-a socoti.
Din reviste colorate
Afl| lucruri minunate,
Primul sunet, primul cânt
Începe'un an de'nv|Û|mânt.
În Corotna Õcoala este
Ca o cas| din poveste,
Din biblioteca ei
ToÛi citim de mititei.
Visul se îndeplineÕte
La copilul care creÕte,
Peste-un veac au înv|Ûat
Ôi erou Õi deputat.
Au trecut prin cele ziduri
MeÕteri mari Õi buc|tari,
Agronomi, înv|Û|tori,
Sudori, medici, profesori.
Pentru cine'n Õcoal|-i bine?
Pentru mine, pentru tine.
C|ci aici am îndr|git,
Desp|rÛiri am retr|it.
Ôcoala de lumin|-i plin|,
ViaÛa ei e o gr|din|,
Iar de tân|r| ce ieÕti
Tot mereu întinereÕti.
FaÛa Õcolii s'o p|str|m,
Bine toÛi s| înv|Û|m.
Slava satului s| creasc|,
Oamenii s| se mândreasc|!

1

Aniversarea Ôcolii MoldoveneÕti din Corotna,
Raionul Slobozia, Transnistria (Republica Moldova),
in vara anului 2000.
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PLOAIA
Dup|-o iarn| rece cu dezm|Û adânc
Doar o ploaie face câmpul mai voinic,
Nourii n|valnic se cobor tunând
Tot purtând cu sine cerul picurând.
Vine-o ploaie neagr|, ab|tut|'n vânt,
Aducând Õiroaie de ap| pe p|mânt,
Cerul Õi p|mântul s'au unit gemând,
Zarea afumat| s'aprinde tremurând.
Zbuciumat e râul, plânge zgomotos
Clocotindu-Õi apa în v|zduhul spumos,
Crengile-asudate cheam| Õuierând
Valurile ploii aprig leg|nând.
Scânteiaz| zarea cerul sfârtecat,
Hoin|reÕte=n haos norul destr|mat.
Bolta desfundat| curge ne'ncetat
Vrând parc| s|'nnece iadul blestemat.
StreÕinile casei toarn| obosit,
Tot în jur e straÕnic, geme chinuit.
Ôfichiuie n|valnic potopul de cl|buci
Ôi tot gr|m|deÕte pâraie la butuci.

38

ALEGERILE P{S{REÔTI
De ieri cioc|nitoarea tot bate toba des
Ôi cucul trage-un clopot s'aud| toÛi pe Ões,
C| mâine-i adunare, s'aleag| deputat:
Pe una dintre p|s|ri s'o fac| împ|rat.
Poiana din p|dure în zori tot forfotea
Cu p|s|ri ce venise în grab| a vota,
Ôi lumea zbur|toare aÕteapt| agitat
Pe vultur, ce'n amiaz| pe piaÛ| a planat.
Persoan| de credinÛ| la vulture era
G|ina cu m|rgele, ce la tribun| sta.
Propuse s| voteze prezenÛii pe'nÛeles
Ca împ|rat pe vultur la p|s|ri de ales.
Pe mas| la prezidiu cucoÕul buim|cit
Merinde Õi pahare aÕeaz| potrivit,
Propune s| cinstesc| înaltul candidat
Ca slujba s|'mplinesc| cu cinste, devotat.
Fiind democraÛie acesta a decis
Calamit|Ûi morale de interzis deschis,
Ôi lumea s| tr|iasc| ca'n comunism, leit,
Nevoie-i s| m|resc| impozitu'nzecit.
Iar dup| adunare se face un osp|Û,
Servit e cu g|in|, stropit| cu oÛet.
Decorul de pe scen| e raiul luminos
Ce vulturu'l propuse cu glasul s|u t|ios.
Aici privighetoarea un tril duios cânta
Ôi fluturul cadrilul modest îl prezenta.
Doar bufniÛa b|trân| st|tea mai am|rât,
Ôtiind c| nici un vultur nu-i cel mai potrivit.
Chiar fiarele p|durii si-acelea s'au Õocat
Aflând c| azi un vultur ales e împ|rat.
Adesea Õi la oameni ales e deputat
Acel ce vine zilnic cu sacul dulegat.
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BIRUL - VICIU SOCIAL
Cic|-o Õtiuc| argintie
L-a v|zut pe corb zburând.
Sare'n sus, ce n|zbâtie,
Ce Õi-a pus acuma'n gând?!
-Tu, lele, de sam| bagi?
Strig| Õtiuca cioarei dragi.
-Vulpea-i colo în vâlcea
S|-Ûi r|peasc| brânza vrea.
Ôtii c|'s Õtiuca aurit|
Ôi poruncile'mplinesc:
Vocea Ûi-i cam r|guÕit|,
Dar actriÛ| izbuteÕti!
Fiind neagr|, lucioas|,
Ôi la corp prea graÛioas|,
Capul zvelt, agale mers,
Ai s|'ncânÛi popor ales!
-Car, car, car, ce bine-mi pare
C|-mi propui aÕa debut.
V|d c| ai un suflet mare!!
Casc| ciocul - Õi-a pierdut:
CaÕu'n ap|-a nimerit,
Vulpea lacom l-a'nghiÛit.
Cioara - Õtiucei i-a pl|cut
Astfel - birul înzecit.
Soarta cioarei toÛi o Õtim
Ôi jur|m, n'om fi uituci
CaÕ de-avem. Dar iar venim
Ôi-l ced|m la vulpi Õi Õtiuci.
Capul cioarei de-i deÕtept,
Ôi-l mai umpli cu intelect
Ôtiuci Õi vulpi se întâlnesc
Ce cu caÕ se pricopsesc.
Acest viciu social
Ne dezgust| parÛial.
Câte-odat| ne'njosim,
Alt| dat| noi Ûintim.
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ÎMP{RÚEALA
Viet|Ûile p|durii
Hot|rî s| fac|-un sfat,
AvuÛiile naturii
S| le'mpart| dup| plac.
S| creeze o comun|,
S| aleag| un primar
Mai b|trân, de voie bun|,
Ce-ar sluji ca la altar.
Se prezint| domn primar:
Intr| leul pe m|gar,
Iar contabilu-i un Õoim
De pe um|rul enorm.
Deci, p|mântul de pe Ûigl|
De p|Õune-i pentru oi,
Paznicul cu p|l|rie
Lupul tân|r Õi vioi.
Boul, calul Õi catârul
Din avere n'ar lua,
S'ar hr|ni tr|gând cu plugul
Pe hectarele cuiva.
Ca lemnar, plugar, zidar
Va fi calul Õi-un m|gar.
Balta verde'nml|Õtinit|
Pentru barze e sortit|.
În p|durea cu Õtiubee
Ursul brun va fi st|pân,
Apa iazului s'o iee
Doar vulpoiul cel b|trân.
El cu undiÛa la peÕte
S'a hr|ni încetiÕor,
Grâul bine îl p|zeÕte
Porcul gras la obr|jor.
IepuraÕii Õi gânsacii,
FluturaÕii, liliacii,
P|s|rile mici Õi mari
Vor fi str|jeri Õi scutari.
ToÛi primit-au zeci de Õatre
În arend| de la stat,
Doar contabilul, primarul
În hectare Õi-au luat.
Gând|ceii mari Õi mici
Au primit în cote mici,
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Iar furnicile'n spinare
Car| grâul în hambare.
Vulpea-i Õef|'n magazine
La hambarele str|ine,
Paznic| la vânz|toare
Au pus o privighetoare.
Cine-s Õefii de pe spate
Ce acum ne fac dreptate?
NiÕte fiare însemnate
ToÛi de rude'nconjurate.
Iat| cum e împ|rÛeala
Dac| facem socoteala:
Leul cu Õoimanii lui
Chiar de pui - tot una nu-i.
Între oameni se g|sesc
Lighioane ce domnesc.
Între ei sânt solidari,
Îns| noi - tot proletari.
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JOCURI DE CUVINTE
Ôtiu, c| nu devin divin de vin la vin.
M| simt de vin ca un divin
AÕa-s de vin - de vin.
Vin de duc, deduc
De vin - devin divin.
Ori de vin, ori de nu vin!
Ce nu vin, de vin cu vin.
În buc|t|rie-i o bucat| în bucat|,
O bucat| din bucat|-i îmbucat|!
O r|s|rit| a r|s|rit printre r|s|rite,
E cea mai r|s|rit|.
R|s|rise r|t|cit
La un r|s|rit de toamn| r|s|rit|.
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VULTUR ÎN C{DERE
A bolÛii în|lÛimi, de cine-s cucerite:
De cioare, de g|ini la zboruri potcovite?
De vultur - împ|rat, ce-odat| s'a'mb|tat
De jale, c| un glonte odrasla i-a curmat.
Grozav era s|-l vezi, buÕtean întins pe prag,
Pe vulturul ce-ajunse g|inilor de râs
Ce'n cocote, de râvn|, v|dit se bucurau.
Codanele, în juru-i, ce vajnic ÕuÕoteau.
Chiar vultur împ|rat, Õi-acela bea pe-ascuns,
El, ce s'avânt|'n zboruri în cerul lui Isus
Prin ceruri când planeaz|, ce slav|, stim| are,
Ôi-acuma ce-a ajuns, s|-l calce în picioare.
Ôi vulturul se'ntâmpl| în viaÛ| s| coboare
În stare de stagnare, fiind în disperare.
S'alunece mai jos de o g|in|riÛ|
Când se întâmpl| rar, de chin, s| fie criÛ|.
Iar el constat| crud, cu mare regretare,
Durerea altora pe nimenea nu doare.
De în|lÛimi ai cucerit, mereu eÕti prosl|vit,
De ai c|zut nepotrivit - vei fi în veci bârfit.
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SCRISOARE FIICEI
În tot fagu-i câte-un soare
De albina-i hr|nitoare,
Dar în fagurul de viespe
Iute câte-un trântor creÕte.
Casa f|r| fundament
E sortit|'n faliment,
Fundamentul f|r| cas|
E ca rugul ars în plas|.
De pe groap| e f|cut|
Fundamentul n'o ajut|,
Casa veche'ntinereÕte
Când moÕtenitor îi creÕte,
Ôi se umple de mirozne
De-a Õtrengarului dulci pozne.
Dac| creÕti în ea copii
Lâng| griji vin bucurii,
De copilul t|u îl creÕti
Sensul vieÛii îl g|seÕti.
De b|rbatul Ûi-a plecat
'Geaba te-ai mai m|ritat,
De soÛia te-a l|sat
N'ai Ûinut-o ca b|rbat.
Ôtii de unde'n piept e soare?
De la dragostea cea mare,
Iar furia din el creÕte
Doar la omul ce ur|Õte.
Cred c| n'o s| te c|ieÕti
Un copil de-al t|u de creÕti,
Vreau s| Õtii copila mea
Cât tr|im te-om ajuta.
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SURORILE
Într'o cas| de s|rac
St| nevoia cozonac,
Drept pe masa cu sertar
Sub icoana cu altar.
Iar Nevoia e nevoie
N'o pofteÕti de bun| voie,
Singuric| ea nu vine
Ci pe moarte-o ia cu sine.
-Tu, Nevoie, ce gândeÕti,
Când faimos te înmulÛeÕti,
Ca cuscuta împânzeÕti
Toat| lumea s|r|ceÕti.
Te lipeÕti ca parazit
Doar de omul osândit,
Ca l|custa îl m|nânci
Când se târâie pe brânci.
Roada ne-ai z|d|rnicit,
PreÛul pâinii ai scumpit,
Sensul vieÛii ne-ai r|pit
Ôi impozitu-ai m|rit.
Ôi ce mam| ai avut,
C| orfan| n'ai crescut.
Te-a hr|nit oare la piept
De ai sufletul deÕert?
Suflet negru, pustiit,
Care mam| te-a'ndr|git,
Oare te-a purtat ea'n braÛe
De tot ÛeÕi cu negre aÛe?
Úi-a dorit ea negreÕit
S| faci omul fericit,
De Õtia pe cin= creÕtea
În lighean te îneca.
Chiar Õi Danco1 ca b|rbat
Foc din inim| a dat.
Tu, Nevoie, în etate
Te-ai luat sor| cu-o moarte.
Dumnezeu de te-a trimis
Para inimii Ûi-a stins.
Domnule, M|ria Ta,
Vino înapoi de-o ia.
1

Erou din basme populare ruseÕti.
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CUIUL BUNELULUI
Prost s| fii, noroc s| ai.
La prostie am noroc,
La noroc - cam ioc.
Cic| un s|rman cândva
Casa îÕi vindea.
Gospodarii ce-o doreau
Mândr| fat|-aveau.
Întocmeala au f|cut
Casa le-a vândut
F|r|-un cui, ce-a moÕtenit
Chiar de la bunic.
De la lucru el venea
Haina'n cui punea,
Pe prispar se odihnea
Ôi-apoi iar pleca.
Fata-l vede azi în mâini
'l vede s|pt|mâni
Doru'n inim|'ncolÛi
Ôi îl îndr|gi.
În curând s'au însurat,
Nunta au jucat.
Iar orfanul norocos
Casa Õi-a întors.
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RUDELE
Sora soarelui e luna
Ôi ca sor|-i numai una,
Dar mai are dou| vere Mai b|trâne nu-s ca ele.
Prima var|-i Prim|vara,
Iar a doua var|-i Vara,
De la ele se desparte
Numai noaptea mai departe.
Ceru-i pres|rat de Sori
Ce arunc|'n sate zori,
ÎnsoreÕte'n dep|rtare
Înc|lzind a mea c|rare.
Soarele din satul meu
E mai dulce ca al t|u.
Ôtiu, de unde n'ai pleca
Soarele m'ar c|uta.
S| m|'ntorc din nou în fag
Eu-lui drag|, mie drag.
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DE TE-AI FACE FENIX, MAM{!
Mam|, visul t|u a fost
ViaÛa s|-mi tr|iesc cu rost,
Îmi spunea de multe ori
Cartea-i cârma tuturor!
De te-ai face Fenix, mam|,
S| vezi azi a vieÛii dram|,
Ai muri înc| o dat|
Decât trai cu aÕa soart|.
S| m| ierÛi de vei afla:
ViaÛa nu-i cum vrei mata.
De m|'ntrebi de trai pe mine,
Ieri mai bine decât mâine.
Oamenii îÕi vând organe
Parca-ar da la câini ciolane,
F|r|-un deget grea e munca
Nu poÛi Ûine'n mân| furca.
De te-ai face Fenix, mam|,
Ai muri de bun| sam|:
Ne-ai lua în etern la voi
De-i mai bine ca la noi.
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SOARELE LENOS
Sorele r|sare'n cer
În coroana lui de fier.
S'a f|cut lenos Õi mare,
Îngr|Õat spre hibernare.
Greu se suie el în zare,
Repede se d| la vale,
De ce nu mai st| pe cer
Ca adineaori, de-i cer?
Soarele tot doarme'n gheaÛ|
ÎncotoÕm|nat de ceaÛ|,
De deschide câte-un ochi
Plânge streÕina cu stropi.
Fug de soarele geros
Ôi cioroii zgomotoÕi,
Unde scap| câite-o raz|
Totu'n cale-i scânteiaz|.
Doar troianului i-i bine
Ôi-a f|cut plapuma zânei,
Se acoper| cu ea
Cei ce dorm când iarna-i grea.
S'a sfârÕit din vis câmpia,
S'a trezit din somn Domnia,
Iar natura'n armonie
Va revine'n veselie.
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OSPITALITATEA (moartea)
D|un|zi iar v|zusem,
Cu pieptul ruginit,
O bab|, Õi îmi zisem
C|-i suflet nec|jit.
Ôi cum de mai tr|ieÕte
Când uite, tineri mor,
La cine vieÛuieÕte,
Povar| rudelor?!
Dar azi cum|tra-mi pic|
În strad|-o v|d prin geam,
B|tu la poarta mic|
Când eu bolnav z|ceam.
Cu greu din pat m| scoal|,
Ceru s| bea un ceai,
I-am pus cartofi din oal|
Ôi mierea cea de mai.
A îmbucat gr|bit|
Adânc mi-a mulÛumit,
Se scoal| odihnit|
La drum iar a pornit.
Am prins Õi eu putere
Spre poart| o conduc.
-Sânt Moartea, cu pl|cere
Recunoscu. M| duc.
Noroc are bolnavul
De-i ospitalier.
Te cam jelesc, la anul
Revin, c|ci te prefer.
Suflarea ca de gheaÛ|
Prin piept s'a r|t|cit,
Sc|pasem ca prin ceaÛ|
Mai am, deci, de tr|it.
Ôi Moartea e gr|bit|
Nici timp n'are-a muri,
Pe-o alt| p|r|sit|
Mai slab|-o va g|si.

51

SPINII
Printre ierbi mirositoare
De t|rii îmb|t|toare
Înflorite-s mii de flori
Adâncite în culori:
RoÕu, galben, alb|striu,
Cafeniu, liliachiu...
În câmpia cu mirozne
Scufundate pân' la glezne,
Alegând iarba mustoas|,
Leg|nând coada miÛoas|,
PaÕte-o turm| de mici miei,
Iar din urm| - ciob|nei.
În poin| abundate
Se înalÛ| fermecate
Înflorind tufe de spini,
Iar sub dânsele - ciulini.
RoÕii, albe, ca la crini,
Printre flori se Ûin divini.
Florile-s mai jos plecate,
Spinilor sacrificate.
R|spândind mirozn| dulce
Pe ciobani aici i-aduce,
La odihn| pe covor,
La izvor r|coritor.
De parfumu'mb|t|tor
AÛipesc. ÎnÛep|tor.
S'au întins pe bravii spini,
Sar muÕcaÛi ca de albini
Ôi v|d hainele-s boÛite
Cu ciulini acoperite.
Ciob|neii rup în grab|
Spinii, Õi-i arunc|'n groap|
Prea puÛin e de folos
Farmecul miraculos.
Batjocur|-i s| miroÕi
Floarea spinilor ÛepoÕi.
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SOARELE POZNAÔ
Intru'n ap| pân' la brâu
Soarele se scald|'n râu,
Dau pe faÛa lui cu plasa,
El îÕi schimb| nasul, faÛa.
Dac| vreau s|-l prind în braÛ|
Îmi arunc| stropi în faÛ|,
Apa de se limpezeÕte
Lâng| mine iar pluteÕte.
Ies la mal s| m| usuc,
El de-acu-i pe bolt| sus.
Îl salut| câte-un peÕte,
În râu îl ademeneÕte.
El n|sucu-mi înc|lzeÕte
Ôi de piele mi-l jupeÕte.
Las' s| creasc| piele nou|
Cu pistrui - vreo 99.
Din nisip fac un l|caÕ
Pentru soarele poznaÕ,
Pân' târziu de s'ar sc|lda
De ÛânÛari m-ar ap|ra.
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FARFURIILE
Cic|-o farfurie plan|
Pe o strachin|-i avan|:
C|-i adânc|, burduhoas|,
De vechime e cam roas|.
-Eu sânt fin|, lucioas|,
SubÛiric|, albicioas|,
Aurit|, Õi-s de soi,
Favorit|-s printre voi.
Dar st|pâna obosit|
De la lucru, fl|mânzit|,
Toarn| supa'n cea adânc|,
Cu pl|cere o m|nânc|.
De'n|untru-i spaÛioas|,
La mâncare e aleas|.
De-i adânc|'n conÛinut,
Pentru toÛi e de b|ut.
Printre noi sânt tinerele,
Ml|dioase farfurele,
Dar când dai la conÛinut,
Dintr'o lingur| s-a 'mplut.
Dac| vorba-i e în vânt
Nu-i poÛi spune un cuvânt
Ôi menirea nu import|,
Bun|-i numai pentru tort|.
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GÂNDURI
Gânduri scurte dup| frunte,
Precum puii mici în curte,
Îmi roiesc neîncetat,
Le simt zbuciumul ciudat.
Dac| gândul nerostit
Ar fi'n frunte tip|rit
M'aÕ impune la t|cere
Adunând în piept durere.
Ôi devine imbecil|
Fiindc| viaÛa-i dificil|.
Gându'n creier e legat
Dup| frunte-i afundat.
Gândul ager st| la paz|
Dac| mintea este treaz|.
De-l ascund în umbra mea
Mintea'n ani l-ar scufunda.
Anii ar intra'n decenii,
Precum intr| Õi'n milenii,
Gânduri mintea ne'nc|lzesc,
GeneraÛii vieÛuiesc.
Asta-i mintea omenesc|
Dac| Õtie s| gândeasc|.
Multe gânduri s'au ales
Omului pentru succes.
De-am cl|di din gânduri, frate,
Precum piatra la cetate,
Un nou trai, des|vârÕit N'am tr|i nereuÕit.
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CUSCUTA PARAZIT{
Pe un lot bine'ngrijit
În curând au r|s|rit
Bulbii de cartofi s|diÛi,
Ôi'n ajun au înflorit
Tufe albe r|sf|Ûate,
Rod, pe cote afânate,
Adunau având de-ajuns
Ap|, hran|, soare sus.
De pe-un alt lot p|r|sit
De al|turi, nes|dit,
O suflare ab|tut|,
O s|mânÛ| de cuscut|
A adus. Ea s'a oprit,
Dând de vlag|, a'ncolÛit
Drept pe-un lujer de cartof,
Ce creÕtea armonios.
Coaja ei neputincioas|
Slobozi o mreaj| deas|.
Cota, dintr-un lan bogat
În mormânt s'a transformat:
Tufele de vlag| pline
Înfloriser|=n ciorchine
De cuscut|. 'N ram - s|mânÛ|,
AÕezat| în br|zdiÛ|.
Nici o plant| nu-i sub soare
Ce-ar avea pe ram doar floare,
Iar s|mânÛa-i necioplit|,
O avere poa= s|=nghit|.
Dintre oameni s'a'nn|dit
Un astfel de parazit.
Repede se împânzeÕte,
O mulÛime vl|guieÕte.
Dac| Õtii c'ai provenit
Tot din neam de parazit
S|-Ûi rezervi lâng| trufie
Ôi un pic de omenie.
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ROUA ZORILOR
Îndemnând pe mândrul soare
Zorii se trezesc în zare,
Nestemate pietre rare
Se aprind cu'nfrigurare.
Printre ceruri aruncate
În desfrâu se r|spândesc Abundând în rev|rsare
Orizontul str|moÕesc.
Se revars| pe n|frama
Din p|durea cu cercei
Ce-i împodobesc coroana,
Roua vie în scântei.
Cristalina rou|'n soare Chiar ascuns| în frunziÕ Clocotind sub v|l dispare
Ca s'apar| pe furiÕ.
De când apa Õi p|mântul,
Zorii, roua'n dimineÛi,
Vor r|sare'n leg|mântul
Dintre nourii r|zleÛi.
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CURCUBEUL TOMNATIC
Vezi toamna c|runt|
În hain| de gal|
Sub ploaia m|runt|
Iar pletele-Õi spal|.
DomniÛe pestriÛe
Poiana adun|
MolcuÛe scufiÛe
Din frunze'n cunun|.
Petale-adunate
În aer plutesc Culori sfârtecate
Din brâu ciob|nesc.
Atâta rugin|,
V|paie în ochi
Ôi ploaia senin|
S| nu o deochi.
C|ci vântul obraznic
Le sufl| sub strai,
P|storul Õ|galnic
Le cânt| din nai.
Ôi doar curcubeul
Le'mparte'ncurcat
V|rsând din tot brâul
Nectar hibernat.
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MIREASA
C| S|ndic|-i
a m|mic|i
Ôtie lumea
Õi bunica.
Ieri se'calÛ|
la noroc
În pantofii
cei cu toc
Ôi anunÛ|
ap|sat:
-Eu, bunic|,
vreau m|muc|i
S|-i fiu drag
Ca Õi t|tica!
-CreÕte mare,
mai, S|ndic|,
Ôi-ai s| ai
a ta amic|.
Mama e mireasa tatei,
Iar amica ta-i
LenuÛa.
Chiar acuma,
la fuguÛa,
Mergi la scrânciob
Ôi-o d| huÛa.
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ANII
Eu de dânÕii fug, cresc mare,
Ei se suie în spinare.
Peste noapte de m'ascund
Ei sub plapum| m'ajung.
Dar de la o vreme'ncoace
Nu pot 'nalÛa Õi pace!
Anii mei mi se'mpresoar|
Zi de zi, sear| de sear|.
Cum m| scol de dimineaÛ|
Mi se'nÕir| drept în faÛ|,
În oglind| de-i privesc
Nu-i cunosc, îi cam greÕesc.
Bat|-i vina, anii mei
M| atac| Õi's cam grei,
Din vânjos Õi îndesat
În covrig m-au ap|sat.
De m| fac c| i-am uitat
Sub sprâncene mi se bag=,
Îmi pun piedici la picioare,
Mi se'nÕir| în c|rare.
De m|'mpiedic, îi înjur:
Ia, avere, primprejur!
Cu toiagul de-i ajung
Pe sub coaste m| împung.
Bat|-i vina, tare-s mulÛi
Ôi'nÛelepÛi se Ûin, adulÛi.
S'ar mai duce la vecin
C|-i mai tân|r, mai senin.
I-aÕ mai scoate la vânzare
Dar n'am cal sa-i duc c|lare.
De-i alung, nu vor s| ias|
C'o s|-i râd| cei de-acas|.
De, averea e a mea,
N'o s| pot sc|pa de ea,
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Tot mai bine-i s| m|'mpac:
Ce-i al meu, tot mi-i pe plac.
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INVIDIE
Printre gardul de nuia
Un dul|u vede-o c|Ûea
Alerg|nd pe drumul sur
Tot adulmecând în jur.
-Aoleu, ce libertate
Ôi miroase ce socoate,
Azi aici, mâine colea
Dulce-i viaÛa de c|Ûea!
-Ah, b|diÛ|, ce-aÕ mânca
Resturi de la masa ta.
Ai mâncare pe ales
Pe când eu fl|mând|-s des.
De-aÕ s|ri gardul cu ace
S| m|nânc tot ce mi-ar place.
-Pentr'o mas| din belÕug
În lanÛ gâtu-i la belciug.
La pl|cinte-i potrivit
Cel ce'n slujb|-i socotit,
Numai munca din capcan
'Jeaba-i pentru Õobolan.
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OLIGARHII
Trec zeci de ani, din veac în veac
Parcurg tot noi milenii,
Dar umiliÛi sânt cei ce tac
Ôi fericiÛi sânt genii.
Ôi-acei ce simt cine-a c|zut
Sau v-a c|dea degrab|,
C|ci la moment sânt pricepuÛi
Ce-i bine pentru treab|.
Ei n'or c|dea pe locul drept,
Ei o= s| urce dealul,
Ôtiind precis, de nu-i atent,
CâÕtig|'n Ûint| altul.
NeobosiÛi ei sânt, atenÛi,
La orice socoteal|,
Ôi prin absenÛe sânt prezenÛI
Ôi rar cad de sminteal|.
S|-Õi fac| parte din belÕug
Pot potrivi Õi-o lege,
C|ci legile prin dânÕii-ajung
Prin oligarhii s'alege.
În guvernare au palat,
Celebrit|Ûi, virtuÛi, destine,
Ôi bani în buzunarul lat,
Castele'n luxuri, vile.
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DE-ALE DRAGOSTEI
Un t|rcuÕ, cam puÛintel,
Tras parc| printr-un inel,
Hai s| latre'nt|râtat
La alt câine mai t|rcat.
Fiindc| t|rcuÕica lui
A fugit din cuÕc|, nu-i,
Cu t|rcuÕul cel mieros.
-T|rcuÕic|, T|rcuÕel,
T|rcuÕica ta nu-i miel.
Nu forÛat s'a'ndep|rtat,
Binevol doar a plecat.
Dac| dragostea e mare
CuÕca nu-i acea sc|pare:
Chiar Õi banii nu fac laÛ
Dac| dragostea nu-i saÛ.
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PATROANA
Am venit la Õcoal|'n zori
Ôi-am luat luna din nori
Ca s|-mi Ûin| de urât
De voi fi iar pedepsit.
O aÕez la fel pe-un loc
Lâng| geam, cam la mijloc.
Profesoara-i rea, b|trân|,
-Cine-i ea, parc|-i str|in|?
-E vecina mea, e luna,
C|ci pe strada noastr|-i una.
M'am trezit, ce vis frumos!
V|d motanul cel pufos.
-Ia s|-l iau, poate-l întreab|,
C|ci acas|-i f|r| treab|!
Luna iar în geam îmi bate,
Simt reproÕ de bun|tate.
-Scoal| frate, nu se poate
S| te porÛi urât, f| carte!
M'am trezit asasinat,
Ce p|cate mi-am aflat,
Chiar Õi luna s=a=mbufnat
Ce la Õcoal| s'a'ntâmplat.
Îmi iau luna ca patroan|
(Se'nvoieÕte cu dojan|)
Simt c| m| dispreÛuiesc Chiar de azi m'apuc s|'nv|Û.
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PODUL DORURILOR
În minute de r|gaz
Doru-mi salt| pe pervaz,
Are el c|rarea lui
Spre mijlocul podului.
Podul dorului de fiic|
Îi port grij| Õi mi-i fric|,
Podul dorului de fiu
Ce-a plecat, nu Õtiu de-i viu.
Vine dorul de p|rinÛi
Ce-s plecaÛi Õi dorm cuminÛi,
Mama, slab| dup|-o boal|,
Cârja tat|lui nu-l scoal|.
Ôi vin toate împreun|,
Zilnic podul le adun|.
Doruri lungi, doruri departe,
Dor de sor|, dor de frate.
Vin pe pod s| Ûin| sfat
Despre rudele din sat,
Le-ar mai vizita din rar Dar n'am voie, c|ci dispar.
AÕa-i viaÛa, fr|Ûioare
Dorul la'ntâlniri dispare,
Doar de-un r|posat dorit
Dorul vine nepoftit.
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MURCA
Printre nouri luna, de-a mijatca joac|,
Pe sub pleoape'nchise o v|d încurcat
Îmi ridic plapuma Õi-o chem în Õoapt|
Apucând de-o raz| strecurat|'n pat.
Pe mânuÛa cald| simt a ei iubire,
Cred c| adormise - de'n geam s'a oprit.
Vreau s'o culc la mine, Õi-o trag cu uimire
De-un fascicol moale, care m'a'nc|lzit.
Luna înÛeleapt| venea la b|rbuÛ|
Fascinând pe buze Õi pe obr|jor,
Ôi-apoi adormise pe a mea piernuÛ|,
Cuprinzând-o gingaÕ, ca pe-un ghemuÕor.
Farmecul pl|cerii, luna juc|uÕ|
S'a oprit, c|ci zorii mi-au s|rit în pat
Mieuna pisica, zgârâind la uÕ| Când visasem luna, Murca m-a muÕcat.
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COPIL{RIA
Pe cas| plou| cu stele
Desprinse din curcubeu,
Pe mas| rou|'n pahare
Sorbit| de Dumnezeu.
Pe faÛa tatei-e-un zâmbet
Ca para lui Prometeu,
Ôi-i gata fiicei în cuget
S|-i fac|'n voie de-i greu.
Ôi mama dulce înÕir|
Din patimi noi amintiri,
Pe faÛa mesei respir|
Scrisori p|strate în Õir.
Pe cas| plou| cu stele
Desprinse din curcubeu,
Pe feÛe - rou| cu jele
De adio, înger, mereu.
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CASA P{RINTESC{
Când vii în ospeÛie
Din grele încerc|ri,
PortiÛa 'ntredeschis|
'I de veghe'n aÕtept|ri.
C|Ûeaua pe c|rare
Se gudur| mieros,
Motanu'n braÛe-Ûi sare
S|-Ûi toarc|'n piept jelos.
Ôi mama gârbovit|
De patimi, de-amintire,
AÕtept|'n prag uimit|
Cu tata s| te-admire.
Ôi chiar dac| feciorul
Mai bun e la vecin,
Tot una-i roade dorul
I-al lor, nu e str|in.
Când pleci din ospeÛie
În negre dep|rt|ri,
Ôi vântul îÛi adie
Gemând în fr|mânt|ri.
Iar c|ÛeluÕa brun|
Tot schel|ie'n pridvor,
Pisica bun|, blând|,
Te-alin| la picior.
Ôi mama buim|cit|
Ofteaz| nec|jit,
Ôi tata la portiÛ|
Fumeaz| nesfârÕit.
R|vaÕele p|strate
R|mân ca amintiri,
La tâmplele p|tate
S'adune'n brazde Õtiri.
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BARZELE
Nu departe pe-un hogeac
Dou| barze s'au l|sat.
Locu-i cel mai potrivit,
V|d tot satul desluÕit.
Ôi hogeacu-i larg Õi'nalt
Pot s| fac|-un cuib m|Õcat.
Pui s| scoat| pentru-un sat
Socotir| - Õi-au zburat.
În curând s'au adunat
Ôase barze sus la sfat
Hot|rând s| fac| clac|
Luând crengi de pe toloac|.
Ziua=ntreag| hoin|rind
'N cioc crenguÛe adunând
Toat| lumea se mira
Ce unire'n ei era.
Cocostârcului nu-i pas|
C| st|pânii sânt acas|,
Se coboar| drept pe scârt|
S| ia'n cioc crenguÛa scurt|.
Au cl|dit un cuib voinic
Ou| barza a clocit.
Înspre var|,=n asfinÛit,
Berze mici s'au priz|rit.
Iar spre r|s|rit de toamn|
ToÛi zburau în cerc gr|mad|.
În curând ei or s| zboar|
S| vin| la anu= iar|.
Unde-s mulÛi, treaba sporeÕte
Ôi puterea se m|reÕte,
Unde e unirea bun|
Orice lucru merge strun|.
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STÂLPUL CASEI
Când micuÛi de tot eram
Ôi la mas| ne-aÕazam
Mama blând| ne hr|nea
Ôi pe-obraz ne mângâia.
Tata tot mai des t|cea,
Umbra mamei-l astupa.
Stâlpul casei din odaie
Nu'l observ| zvelta droaie.
Iar când mama geanta umple
Cu merinde, cu pl|cinte,
Cam de cine's adunate
Prin sudoare câÕtigate?
Tata este începutul,
Ap|rarea, conÛinutul.
Tata'n râvn| se munceÕte
F|când tot gospod|reÕte.
Ne-a crescut parc| tranzit Nu Õtiu cum, dar reuÕit.
Trebuie s| Õtim Õi gata
Stâlpul casei este tata.

71

PRELUNGIRE
Lâng| un prag de cas|
Se v|d femei la mas|:
O b|trân| în toiag
Ôi o tân|r| pe prag.
Ôi vorba e de viaÛ|
Ce doar se Ûine'n aÛ|,
Destul e s'o p|ÕeÕti
Ôi'n ani o risipeÕti.
B|trâna înÛelege
C| pragul viaÛa'mparte,
C| tân|ra-i departe
Ôi-o lume le desparte.
A fost Õi ea odat|
O prea frumoas| fat|,
Azi fiica ei isteaÛ|
E prelungire-n viaÛ|.
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ICOANA
S| nu scuipi în fântâna
Din care ap| beai,
S| nu uiÛi de b|trâna
Ce-acum de mam|-o ai.
Din zori Õi pân|'n noapte
C|rare Ûi-a b|tut,
S|-Ûi creasc| spete late,
S| mergi neab|tut.
Ca viaÛa s|-Ûi surâd|
Ôi tot din plin s| ai,
Ea Õi acum se'nchin|
Chipului b|lai.
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M{RGELE RISIPITE
O b|trân| cam stângace
Cheam| fiica sa dibace
S'o ajute a culege
De pe prag niÕte m|rgele.
C|ci le-a rupt din întâmplare
Cu toiagul din spinare.
Erau mulÛi, mai mulÛi m|runÛi,
Ce nu fac azi doi b|nuÛi.
Ôi-ai trecut anii Õirag
Ca m|rgelele din prag,
Dar în vechea dep|rtare
Îi p|reau m|rg|ritare.
Ôi se uit| cu tristeÛe
La picioare stau r|zleÛe,
Anii, ce'nÕiraÛi din nou
Ca m|rgele-s doar ecou.
A fost ea cândva voinic|
Ôi-a lucrat ca o furnic|,
A crescut copii, nepoÛi,
>Cearc|, num|r|-i pe toÛi.
N'are rost a le culege
În Õirag s| le aÕeze,
Ce-a trecut, e bun trecut,
A oftat greu, Õi-a t|cut.
Doar m|rgelele pe-o aÛ|
'S amintiri din viaÛa toat|,
Anii scumpi trecu pripiÛi
În m|rgele risipiÛi.
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M{GARUL ÔI LUNA
Un m|gar prost s'a gândit,
C| pe lun|-i de tr|it!
Imponderabilitate
'I lucru f|r| greutate.
De aripi eu aÕ avea
Drept pe lun| aÕ zbura.
Acolo-s uÕoare toate,
Greut|Ûile m|Õcate.
Lucrul greu, pe care-l fac
Pe p|mânt, nu mi-i pe plac.
Vreau lumin| Õi c|ldur|,
C|l|rie în m|sur|.
M|g|ruÕul nu gândeÕte,
C| p|mântul îl hr|neÕte,
Apa setea-i potoleÕte,
Aerul îl r|coreÕte.
MulÛi doresc a huzuri,
Ca pe lun| a tr|i.
Adev|rul e aÕa:
Nu-i lucra - nici nu-i mânca.
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PORCUL
L|turi are-un god|cel,
Dar fierbinÛi erau niÛel.
El fl|mând tare era Prinde treuca-o r|sturna.
O g|in| îl z|ri,
Sare'n treuc|, r|scoli,
L|turile s'au r|cit
Ôi godacul le-a'nghiÛit.
Dar, p|rându-i c| g|ina
Caut| la el pricina,
O sf|râm| voiniceÕte
Ô'o înghite ca pe-un peÕte.
God|celu-i porc de tot
El te mistuie pe loc Numai porcul huzureÕte
Toat| viaÛa cât tr|ieÕte.
Dac|-i porc, el glod g|seÕte,
Pe oricine-l m|sc|reÕte,
Iar închis în coÕtereaÛ|
Face glod chiar Õi în maÛe.
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CURCUBEUL
Dup| ploaie-un puiÕor
Se uita la brâuÕor.
- Ce c|ldur| în culoare,
Ori în ochi mi se n|zare?
Curcubeul disp|ru,
Cerul aspru se f|cu CucoÕelul l-a r|pit,
De codiÛ| l-a lipit.
- Uit|-te la coada mea,
Mai frumoas|-i, nu-i aÕa?
- M|i, b|diÛ|, z|u nu-i bine
C| îl Ûii numai la tine.
El pe cer când ap|rea,
Mândrul soare str|lucea
Ôi pe toÛi ne înc|lzea,
Pe cei mici îi mângâia.
Curcubeul când r|sare
Poart| soarele'n spinare,
Iar culorile pestriÛe
Le prind fetele'n cosiÛe!
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BUMERANGUL
Un p|iangen a visat
C| se face împ|rat,
Iar coroana ce-o purta
Era luna Õi o stea.
S'a trezit nedumerit
Ôi prin cap ce i-a tr|snit?!
S|'mpleteasc| mreaj| tare
Pentru lun|, când r|sare.
A Ûesut p|iengeniÕ
Ôi-l ascunse în frunziÕ.
În amurg, neobservat,
Peste râu l-a înÕirat.
El de veghe s'a postat.
Ies| luna la sc|ldat.
Stelele din urma ei
Pres|rând din cer scântei.
Apa s'a neliniÕtit,
În cer luna a zvârlit,
Pe p|iangen l-a'nghiÛit.
Astfel drama s'a sfârÕit.
S| nu faci mreaj| cuiva,
C-ai s| cazi singur în ea.
R|ul, ce l-ai z|mâslit,
Úi se'ntoarce înzecit.
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LAUDA DEÔART{
Vezi, se ceart| un cartof
Cu un morcov noduros.
Care e mai de folos,
Care'n zam|-i mai gustos.
Fierbe cearta, clocoteÕte.
Ciorba fierbe, se g|teÕte,
Aburul se îndeseÕte,
Preg|tind zam| din peÕte.
În cazanul cu pricin|
Mama preg|teÕte cin|:
- Vai, ce zam| cu gust fin,
Când cu peÕte fundu-i plin.
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SATUL MEU
Cât| dragoste-i în piept
S| cuprind un sat întreg,
C|ÛeluÕa de pe prag,
Ôi-o f|râm| de moÕneag.
Soarele din cerul greu
E mai blând în satul meu,
Prin rudenie legaÛi
Chiar Õi câinii sânt ca fraÛi.
Ici-colo pe funii lungi
Albituri, n|frame'n dungi,
Dealul, râul Õi f|Ûarea
Le-am dorit din dep|rtare.
Ochii mamei limpezi, dragi,
Ôi salcâmul cu desagi,
Pomul, drumul, p|s|rica
Nu le schimb pentru nimica.
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ROUA DIMINEÚII
Pic|turile de rou|
Pe crenguÛe-au adormit,
Le p|zeÕte luna nou|
Pân' la soare r|s|rit.
VântuleÛul lâng| floare
Le adie'n subÛiori,
Printre razele solare
Lic|resc mii de culori.
S'au trezit pe buburuze
Ôi-au pornit la vale-uÕor:
Le-au sp|lat pe nas, pe buze,
Pe-aripioare, pe c|pÕor.
Spal| gingaÕ iarba verde,
Gând|ceii în culori,
Gâzele de pe mansarde,
OchiÕorii tuturor.
Colo'n roua dimineÛii
'I muÕuroiul de furnici
Doar r|sare'n floarea vieÛii
Soarele cu ochi fierbinÛi.
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CÂRD{ÔIA
Cic| câinele viclean
Cârd|Õea cu-n lup avan.
Lupul prada o prindea,
Câinele o împ|rÛea.
De la stâna cu oi tunse,
Lupul o oiÛ|-aduce.
Au mâncat, s-au odihnit
Ôi la joac| au pornit.
Câinele pe un imaÕ
Zice lupului trufaÕ:
-Hai la fug| s| pornim,
Peste râp| s| s|rim.
Lupul se porni 'nainte
Câinelui s|-i dee minte.
Iar Grivei din urma lui:
Râpa este - lupul nu-i.
Lupul râpa când s|ri,
În ea viaÛa-Õi risipi.
Câinele viclean se'ntoarce,
Oaia s'o termine'n pace.
Lupul prost s'a dus de râp|,
Câinele l-a pus în cârc|.
Cârd|Õenia câineasc|
Trebuia s'o desluÕeasc|.
AÕa-i în societate:
Unii i-au pe lup de frate.
Dup| ce îl folosesc
Ca Grivei - crunt îl c|znesc.
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LEPRA
Pe malul unui iaz, o salcie creÕtea
Ôi pe tulpina ei un Õarpe odihnea.
Alene se'ntindea, la soare se uita,
Ôi în c|ldura lui, ce bine se simÛea!
De-odat| vede jos, c| salt| o broscuÛ|,
Cânta, s|rea în sus, Õtrengara cea prostuÛ|,
Apoi pe burt|'ntins| la soare se'nc|lzea
Iar lepra din copac îi Õuier| aÕa:
- Nemernico Õi tu, acuma îndr|zneÕti
Lumina s|-mi ascunzi Õi raza s|-mi r|peÕti?
R|spunse s|rm|nica: - Se poate-aÕa ceva
Fiind mai jos de tine, pe soare-al astupa?!
El cu lumina lui pe toÛi ne-a înc|lzi
Ôi Ûie Ûi-ar ajunge, Õi'n mine s'ar opri.
-De nu te-ascunzi acuma, îndat| te înghit,
Precum anÛ|rÛ p|rinÛii - toÛi puii mi-au r|pit.
P|rinÛii mei sunt broaÕte, n|pârc| nu mânc|m.
Dar lepra a'nghiÛit-o: - AÕa ne r|zbun|m.
La binele ce-l face vecinul omenos
S|rim c'o muÕc|tur| de Õarpe veninos.
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UMBRA ÔI IEDUL
Pe imaÕ un alb ieduÛ,
Úintat, are un b|nuÛ
A p|scut Õi însetat,
S'a pornit la ad|pat.
-Vai de mine, ce-o mai fi?
Speriat el se opri.
Drept la el din jos în sus
Se uita un ied ascuns.
Era negru, cornorat,
La b|taie s'a b|gat.
Când ieduÛul b|l|nuÛ
S'aplecase la b|ut
Iedul negru s'a'necat,
Dac| nu m'a ascultat.
M| întorc în ajutor
Poate-l scot eu de picior?!
Când se'ntoarce înapoi
Iedul negru-i în z|voi.
-Intr|'n iaz s| ne sc|ld|m,
Strig| el, s| ne-alung|m!
El cu umbra s'a jucat
Pân| ce s'a s|turat.
-De aicia vei r|mâne,
S| m'aÕtepÛi, c| vin Õi mâine!
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TELEFONUL FERMECAT
Soarele a r|s|rit
Ôi cu mine a vorbit
Printr'o raz| de lumin| Telefonu-i în gr|din|.
VântuleÛul a b|tut,
Leg|tura s'a'ntrerupt,
C|ci crenguÛele Õtrengare
Au rupt razele de soare.
Iar|Õi sun| ne'ncetat
Telefonul fermecat.
Soarele din nou m| cheam|
S| m|nânc un strug de poam|.
Bine-i vara în gr|din|
Unde-s fructe Õi lumin|,
Îi strig soarelui: - S| Õtii,
Mâine iar te-aÕtept s| vii.
Soarele se scald|'n râu,
M| îndeamn| ca s| viu.
- Las|, când oi creÕte mare
M'oi sc|lda pe el c|lare.
Iar natura uimitoare
Se g|teÕte de serbare:
Se deschid petalele,
Murmur| izvozrele.
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PISICA
PisicuÛa s'a bronzat,
Ea culoarea Õi-a schimbat.
Mot|nelul la vecin|
O admir| din gr|din|.
C|ÛeluÕul îl z|ri
Înciudat îl h|m|i,
S|rm|nelul nu Õtia,
C| pisica-l zeflemea.
Ea se scald| în Û|rân|,
Cu codiÛa se alin|,
Toarce cu l|buÛa mic|
Tot privind la mot|nic|.
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OGLINDA
Oglinjoar| rotunjoar|,
Spune-mi, drag| surioar|,
FaÛ| alb| Õi spumoas|
Este'n clas| mai frumoas|?
Obraji rumeni, buze dulci,
Arcuri la sprâncene'nguÕti,
Spune'n tain|, draga mea,
Mai frumoase nu's, aÕa?
Eu sânt tân|r|, sfioas|,
Ôi la corp sânt ml|dioas|,
DinÛiii albi îmi str|lucesc
Când Õ|galnic îÛi zâmbesc.
Spune-mi sincer, sânt un înger,
Sânt ca steaua cea din cer,
Ôtii, c| vreau s| fiu zeiÛ|
Purtând falnica-i scufiÛ|.
Oglinjoara se mâhni
Când st|pâna amuÛi.
EÕti frumoas|, îi aÕa,
Da'nÛeleapt|-i sora ta.
Dac| stai s| te gândeÕti
ToÛi pe dânsa o iubesc.
Ea-i ajut|, îi susÛine,
Ei se simt cu dânsa bine.
Sc|p|rând din ochi scântei
O arunc| drept în foc.
- Ôtiu c| m| dezic de sor|
Dar r|mân regin|'n hor|.
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PLOAIA DE PRIM{VAR{
Plânge ploaia b|tut| de vânt,
Picur| lacrimi pe golul p|mânt,
Nourii grei se aud tr|snind,
Zarea înroÕit| se las| plesnind.
Râu'n vale vuie zgomotos
Clocotindu-Õi apa în v|zduh spumos,
Crengile'nnegrite cheam| suspinând
Valurile ploii aprig leg|nând.
Dup|-o iarn| rece, cu dezm|Û adânc,
Doar furtuna face fulgerul voinic.
Scânteiaz|'n zare norul destr|mat,
StreÕinile casei toarn| ne'ncetat.

88

BADE, M{I! (cântec)
Se închin| plopi Õi frasini.
Iar cararea mea de patimi
ÔerpuieÕte'n deal si'n vale,
Fluturând albe basmale.
Plâng cu florile de tei,
Bade, nu vii s| m| iei?
Via'n toamn| se zoreÕte,
AÕteptând mi se ur|Õte.
Zbucium| frunza în vânt
Vino, bade, mai curând.
Plâng cu frunzele de nuc
De dor, bade, ma usuc.
Iarna'ncalec| n|meÛii
M'au uitat în sat b|ieÛii.
Vino bade la izvor
M|car de Cr|ciun, c| mor.
Bate vânt de prim|var|
Badea nu-i de-un an Õi-o var|,
Nu cumva, bade,-ai aflat
C| dorul Ûi-am alungat?
S| te ard| dorul meu
Cum m-a ars Õi dorul t|u,
Ochii s|-Ûi usuci de plâns
C|ci de tine m-am dezis.

89

LICOAREA
Zi de zi aÕtept scrisoare
De la fiu din dep|rtare Ori c|-i tare ocupat,
Ori de cas| a uitat.
St| cutia cea poÕtal|
Ruginit|'n b|l|m|li,
De-aÕ deschide-o din greÕeal|
Ôtiu, ar scârÛâi'n sforÛ|ri.
Dar spre sear| poÕt|riÛa
Telegram| ne-a adus.
Scrie fiul: cu fetiÛa
Vin cu trenul din apus.
Aduc telegrama'n cas|
Pentru tata s'o citesc|.
Iar cu dânsa soarele,
A bronzat r|zoarele.
Deschid uÕa la c|mar|
Ca s| fie cald Õi-afar|
S|'nc|lzeasc| orice poart|
De-un r|vaÕ suflare poart|.
S-a f|cut lumin|=n prag,
Uit| tata de toiag.
De cutia cea poÕtal|
S-a l|sat ca de o boal|.
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SECETA
N|duful dimineÛii usuc| roua'n zori.
Apar p|trunz|toare, din cerul f|r| nori,
Lungi raze orbitoare, care p|trund adânc
Printre copacii veÕtezi, prin colb intr|'n p|mânt.
P|mântul geme'n tain|, oprind izvorul surd,
Cu gurile c|scate privesc la soare crud.
C|Ûeii din ograd|, din coad| dau din rar
Ôi nu-i nici o sc|pare de fulgerul solar.
Adie-un vânt fierbinte, ce port| colb încins
Care p|trunde'n suflet Õi'n ochiu'ntredeschis.
ArÕiÛa orbitoare apas| peste v|i,
Chiar lumea zbur|tare ascuns|-i de scântei.
Cu gurile c|scate toÛi caut| un strop
De ap| d|t|toare de viaÛ| Õi de rod.
Se leag|n|'n t|cere doar iarba pentru fân,
Ea nu simte durere Õi n'are nici un chin.
Pl|ctuÛele gigante Õi fragede dispar
Se pare c| se'nchin| p|mântului amar.
Natura vie-i moart| pân' seara, h|t târziu,
În aÕteptarea ploii, murind de timpuriu.
În jur e disperare Õi dezn|dejdea-i grea
Doar gânduri zdrenÛuite apar în mintea mea.
M| uit cum clocoteÕte în valuri suri c|lduri
Ôi înÛeleg c| seceta e plin| de arsuri.
O bur| de ploiÛ|, trezi-va somnul greu
Ca focul ce-l aduce-n sc|pare Prometeu.
Doar bolta argintat|, domneasc|, m| gândesc
R|mâne surd|, mut|, la chinul p|mântesc.
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ÔACALII
În b|lÛile cu ap| prunt|
BroscuÛa, dac|-i mic|,
Era primit| ca m|runt|,
Dar se vroia voinic|.
Dorind adânc a nimeri
În mediul de urieÕi
Porni banchet, Õi-Õi potrivi
Tot musafiri aleÕi.
CâÛiva rechini din soi domnesc
Din neamuri nalte, pui,
Reptile mari tot poposesc
Doar anaconda nu-i.
Ciocnea ea mândr| la osp|Û
P|harul burduhos
Cu crocodilul îndr|zneÛ,
Cu crabul veninos.
A doua zi, din obicei,
În locul de r|spuns
Porni la chileríi de ieri
Da'n guÕ| a ajuns.
C|ci cocostârcul la plimbare
Cea broasc| îÕi pofti,
O înghiÛi din întâmplare,
La foame-o potrivi.
La fel Õacalii de uscat
Din neamuri provenind
Se Õtiu printre ai s|i stimaÛi
M|runÛii c|l|rind.
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RÂMA
Prim|vara, pe s|pat,
Ies g|inile s| scurme.
Apucând râma de cap
Ciocul trag, ca s'o desfunde.
Între ele cocotesc:
- De n|naÕi îmi potrivesc
Dou| râme'n cum|trie!
Porumbaca cea dulcie
St| de-o parte cu cucoÕul:
- Puii de-Õi feresc de noi
Nu-i banchet, da= t|r|boi!
Auzind aÕa gâlceav|
Râma iese din subsol
Vrând finuÛii mici s|-Õi vad|
Nimeri'n stomacul gol.
Iar g|ina chiar de-i prost|,
MeÕteÕugul de vânat
Ôi-l cunoaÕte, s| ciupeasc|
Poate râma dup| cap.
Ôi'n obÕtime e primit
Împ|rÛirea pân' la fine:
Úine-Ûi ochii în p|mânt
C| lumina nu-i de tine.
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MÂNA
Pe-o mân| de tat| te sprigini
De-Ûi Õtergi ispita ce-Ûi vine,
Cu mâna de mam| pe margini
De mergi, stabil vei r|mâne.
De ai vreun obstacol în cale
Spre Ûel, revino acas|
Ca mâna de frate s|-Ûi spele
NiÛel necazul ce-apas|.
De-o palm| str|in| te aperi
Când ea spre tine se'ndreapt|,
Doar palma deschis|, de-i ceri
Ajutor, o strângi împ|cat|.
Str|inii din drum dureri vechi
De v|d, se duc mai departe,
Uitând, c| în viaÛ| prea des
Se aleg loviÛi pe din spate.
Revino-Ûi în fire Õi las|-Ûi
Pe ieri mânia de mâine.
Ajut|-Ûi vecinul, destup|-Ûi
De-l ierÛi, pumnalul din tine.
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PRELUDIA DE MÂINE
Izvorul apa-Õi strânge din greu cu pic|tura,
Se scurge în ÕuviÛe, m|rind încet m|sura.
ÔtiinÛa, ca izvorul, cu legi am|nunÛite,
Apune pe la tâmple, pe barbe'nc|runÛite.
Tezaurul de veacuri, prin c|rÛi mari încuibate,
Adun| minte treaz|, spre fapte îndreptate.
DeÕteapt| Õi t|cut| îi cea parte-ofert|
De-aÕtept|'n modestie în cartea din copert|.
De eÕti copil-izbând|, tu mâine vei obÛine
Tot ce p|rinÛii ast|zi n'au reuÕit s|'mbine.
Organizeaz|-Ûi mintea, deprinde-o s| lucreze,
C|ci oboseala-i trece, de-i pus| s| vegheze.
Azi lapoviÛa vieÛii de mâine va depinde,
ÎnvaÛ|-te s| cauÛi, spre c|rÛi Ûelu-Ûi întinde.
Triumful existenÛei prin chin se pl|smuieÕte
Iar idealul soartei prin munc|-l dobândeÕte.
Superba-Ûi tinereÛe n'o risipi zadarnic,
În tine e preludia, c|ci haosu-i amarnic De spaÛiul s'a'ntinde'n lumini peste hotare
Precum un fascicol s'ar strânge'n buzunare.
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PRIM{VARA
Toat| ziua ninge, cu petale plou|
C|ci azi eÕti mireas|, Prim|var| nou|.
Se întind pe drumuri, prosop pentru colaci,
Mândr| Ûi-i coroana prins| pe copaci.
Pe procop str|luce pâine cu soare,
Pentru prier-mire aÕa înviorare.
V|lul alb ca spuma fream|t| în vânt
R|spândind mirozn| dulce pe p|mânt.
OaspeÛii, nuntaÕii poposesc prin iarb|
Îmbr|caÛi de nunt|, se gr|besc degrab|.
Se aÕtern agale nori de zah|r mici.
Pe petale-umflate-s mii de licurici.
Roua cristalin|-i ast|zi druÕc| mare,
Pe fundiÛ| pietre nestemate are.
La pomii vornici, mândrilor fl|c|i
'N piept le prind petale albe din v|i.
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NUNTA
Prierul ca Prim|var|
Nunt| mare'ncepe-afar|.
Au pornit de s|rb|toare,
Preg|tiri fermec|toare.
Vin cocorul c'o cucoar|
Ca n|naÕi la Prim|var|,
DruÕtele-s din floricele
Ôi mai mari Õi mititele.
ToÛi lucreaz| încordat,
C'aÕa nunt| mi-i pe plac.
Nunt| nu de-o zi, de dou|,
Ci de nou|zeci Õi dou|!
În râu racii prind moluÕte
S| le pun| la g|luÕte.
AlbinuÛele-aduc miere,
C'aÕa obiceiul cere.
PiÛigoii cern f|in|
Din copaci spre r|d|cin|.
ToÛi gândacii fac colacii
FluturaÕii toarn| macii.
Fac lalelele cunun|
Pentru nun Õi pentru nun|
Ô-apoi mândrii ghiocei
Prin cunune prin scântei.
Cânt| toat| ziua iar|
GreieraÕul la vioar|,
Viorelele susÛin,
Sun| gingaÕii senin.
Toba-i la cioc|nitoare:
Cânt| la por|itoare.
Ce serbare colorat|
Ôi de musafiri bogat|!
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FLOAREA SOARELUI
Pe floarea soarelui, puÛin mai aparent|,
C|zu o pic|tur| transparent|.
Miracolul culorii o admir|:
-Vai, soare rece, iat| ce m| mir|!
Ôi leg|nat| de ulcioarele uscate
Chem| în ajutor surorile fârtate:
-VeniÛi c'avem de lucru pe o noapte
Vom r|spândi parfumurile scoapte.
În fagurii de r|s|rit| înflorit|,
Mai cade-o pic|tur| r|corit|.
Ôi în curând toÛi fagurii sp|laÛi
Se leg|nau în vânt înmiresmaÛi.
Tulpina'nviorat| se îndoaie,
Îi mulÛumeÕte vântuleÛului de ploaie.
Se'nchin| floarea soarelui la lun|:
-Satisf|cut|-s, soro, noapte bun|!
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PERECHEA
Tot ce azi pe lume trece
E f|cut pentru pereche,
Ziua, noaptea îs legate
Pe vecie cununate.
Prierul Õi Prim|vara
Ne previn c|-i cald afar|,
Vara vine în perechea
Soarelui, de-i stea cam veche.
Toamna plin|, durdulie,
Tot cu vinul e dulcie.
Numai Iarna, dac|-i rece,
Ôi-a luat moÕneag pereche.
Ôi tot pomul roditor,
Are fructul trec|tor.
De P|mânt Apa se Ûine,
Omului s|-i fie bine.
Omul f|r| de pereche,
Ca o umbr| neagr| trece,
Geaba bea, geaba m|nânc|,
Ca o râp| mai adânc|.
Ôi perechile-s din fire,
Cu menire'n prelungire.
C|ci fiinÛa f|r| pui,
Ori c| este, ori c| nu-i.
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LA PESCUIT
Zorile au r|s|rit,
M-au trezit la pescuit.
Soarele m| urm|reÕte,
Nu-mi pripeÕte nici un peÕte.
La amiaz| pe furiÕ,
M| dosesc într'un tufiÕ.
UndiÛa din mâna mea
Nu-mi ciupeÕte cât n'aÕ vrea.
Soarele puÛin jenat
Prin frunziÕ s=a'mpr|Õtiat Ôtie c|-l iubesc prea tare
Fie ziua cât de mare.
Se strecoar| printre pomi,
Prin strug de salcâmii moi.
Mireasma din floarea alb|
Mi-o=nf|Õor la gât ca salb|.
Se plelinge-a lui str|lucet,
Dus de raze intr|'n cuget.
Mi se bag| sub pleoape
Parc|-ar fi deja mioape.
M'a trezit un plesc|it
S'a prins soarele'n cârlig.
Când trag undiÛa mai tare
Pe-un p|straÕ îl scot c|lare.
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N{RAVUL
Pe petale un bondar
Zumz|ie autoritar:
-Tu ce cauÛi, iar nectar
De-mi dai buzna la hotar?
Fugi colea din locul meu
Ori te'mpung cu acul r|u!
De albin| eÕti cam mic|,
Iar de sor|, nu-mi sta'n pic|.
AlbinuÛa îngrozit|,
De-al lui zumzet asurzit|,
A zburat pe alt| floare Mai departe de strâmtoare.
- Veninos mai eÕti, p|rinte,
De Ûi-ar face miere ghimpul,
Dulce suc, nectar sorbind,
Îl transformi doar în venin.
Ôi'ntre oameni diferit
T|lm|cit e ce-au citit:
Din poveÛe ia ce vrea
Dup| stric|ciunea sa.
C|ci n|ravul din n|scare
N'are loc spre îndreptare.
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IMN BOBULUI
Ôtii tu bobul cum se creÕte,
Câte încerc|ri p|ÕeÕte,
Când plugaru'n sol îl culc|
Ôi cu brazda îl astup|?
Gras p|mântul îl hr|neÕte,
De duÕmani îl ocoleÕte
Pân' ce firele verzui
Nu r|sar sub cer c|prui.
Vântul proasp|t r|coreÕte
GingaÕ frunzelor ÕopteÕte,
Taina vieÛii o'mpresoar|
Dintr'o var|'n alt| var|.
De la soare ia c|ldur|
'N spic s|-Õi fac| coafur|.
Ca fasolea bobul creasc|
Spicu'n s|rcinat s| nasc|.
De la tata ia sudoarea,
De la ploaie - sc|ld|toarea,
De la lun| ia culoare
Galben| la cing|toare.
- Vai ce soare-mi creÕte'n frunte,
Spune spicelor cornute.
Paiul trainic, din piernuÛe,
Poart| boabele'n h|inuÛe.
Spicul viu lâng| altare
Seam|n| c'o lumânare
Iar prin raza lui semeaÛ|
Prinde roua ce-i d| viaÛ|.
De la aripi c|l|toare
Ia mirozna miÕc|toare.
Îl ajut| fiecare
De la mic Õi pân' la mare.
Se revars|'n z|ri fierbinte
Grâu'n valuri spumegânde.
Toarn| tata motorin|
Pentru brazde la combin|.
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DOR DE TAT{ (cântec)
M'am n|scut orfan pe lume
Ôi n'am tat| cui îi spune.
În r|zboi c|zuse tata
Ôi-a r|mas singur| mama.
Vreau s|-l v|d Õi n'am r|bdare
Da'ntr=acolo nu-i c|rare,
M'aÕ duce nu m'aÕ întoarce
Dar cu mama ce aÕ face?!
Vreau s|-l iau de mâini pe tat|
S| ne vad| lumea=n strad|,
Unchiu-i blând Õi m| mângâie
Nu aÕa cum >mi place mie.
Refren:
Dor de tat|, dor de tat|...
Nu-l v|zusem niciodat|.
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VINO, TAT{ (cântec)
Vino tat| s| m| iai
C| aicea nu-i de trai,
Vino tat| s| m| iai,
Chiar de alÛi copii mai ai.
Mai bine'n r|zboi mureai,
Decât singur m| l|sai.
Nu te aÕteptam la poart|,
De Õtiam c| nu am tat|.
ToÛi copiii au un tat|
StrânÕi de mân| merg pe strad|,
Îi v|d zilnic printre gard
Stând cu alÛi copii în prag.
De-ai plecat în Û|ri str|ine
De ce ai uitat de mine?
De tr|ieÕti aici pe-aproape,
De ce vremea ne desparte?
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ÔOARECELE ÔI ÔOBOLANUL (fabul|)
Pândit fiind de-o mâÛ|
Un Õoarec speriat
În alt| g|uric|
Din spaim| s'a b|gat.
În ea, pe paturi 'nalte,
Dormeau graÕi Õobolani
Pe pierne afânate,
Pe mas|-aveau gâscani.
Ôocat peste m|sur|
De raiu'mbelÕugat,
Pe cel cu blana sur|
Ca frate, l-a'ntrebat:
- Ôi, cum de ai revanÕ|?
- Am funcÛie, gândesc,
Distribui dup| fapt|
Avutul cel obÕtesc.
Capcanu-mi iau ca arm|:
Pun grâu în vârful lui
Gâscanului ca hran|
Ori cloÕc|i cu dulci pui.
Ôi ast|zi tot guzganul
Îi Õoarecul de ieri
De'n lege e motanul
Tot Õef e pe averi.
Împarte dup| carte
Surplusul din ambar
La fine-mi face parte,
Cui bobul, cui un car!
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OAIA ÔI ÔARPELE
O oiÛ|'n strai b|lan
Vede-un Õarpe mic, orfan.
Îl jeli: - Te-oi leg|na
Ôi-n l|ptic| te-oi sc|lda.
L-a culcat la cald, c|-i rece.
- Vara vine, timpul trece,
Lapte dulce-i aducea
Ôi la sân îl înc|lzea.
Ôarpele din ochi creÕtea,
La culoare se schimba,
Din micuÛ Õi oropsit
Mândru se f|cu, voinic.
Când ieÕi din iesle-afar|
Pielea-i str|lucea solar|.
Se urc|'n copac colac
Ôuierându-Õi dup| plac.
- Lapte proasp|t vreau, Õi iute,
Mergi la mamele cornute.
Oile pornise'n car
Lapte s|-i aduc|'n dar.
Îns| pofta nu-i trecea
Ôi mai r|u ameninÛa:
- V| omor pe toate-odat|
De n'am lapte la comand|.
Un arici, din întâmplare,
L'a'nÛepat cu ghimpii tare.
Printre tufe l-a târât:
Noapte bun|, în sfârÕit!
Ôi'ntre oameni sânt poftoÕi,
Mercantili Õi veninoÕi,
Tot ce are cineva
Pe nimic Õi-ar procura.
S| nu uite c|=n tufiÕ
Ca pe Õarpe-l trag pieziÕ.
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IUBIT IERI, MÂINE
Privirea ta, cea cald|,
O simt toÛi, c|ci îi scald|.
Gr|mad| simt c|-i bine,
Ai fost iubit ieri, mâine.
De ai sc|zut întâmpl|tor
Copiii vin în ajutor.
Afirm|: - O s| fii bine,
Ai fost iubit ieri, mâine.
Când toamna îÛi depune
Petale albe'n frunte
Ai t|i zic c|-Ûi st| bine,
Ai fost iubit ieri, mâine.
Ôi când de boal| stai la pat
Iar toÛi au chip îngrijorat,
Întreab|: - Úi-i mai bine?
A fost iubit ieri, mâine.
Când de boal| s|cerat
Pe patul morÛii aruncat
Te plâng, c| nu Ûi-i bine:
Ai fost iubit ieri, mâine.
Privirea înc|-Ûi cald|
De pat pe toÛi îi leag|
Ôi vor s|-Ûi fie bine.
Ai fost iubit ieri, mâine.
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DECORAT{
Printre frunze soarele
ÎÕi destram| razele.
Cu o raz| mai semeaÛ|
Mi-a pictat pistrui pe faÛ|.
Mi-a juchit nasul de-un strai
Iar sub dânsul flori de mai.
Eu îl sp|l îngrijorat|,
Ôi mai tare se arat|.
S|-mi desene câte-o vrea
C| pe nas or înc|pea.
Fratele m'a întrebat
Cam de unde le-am luat?
- Soarele m'a decorat
Pentru lucrul devotat.
Mi-a încape, dac|-i cer,
Câte stele sânt pe cer!
Le port mândr| Õi-n spinare,
Las s| Õtie fiecare.
De lucreaz| în gr|din|
Decorat va fi ca mine.
Vreau Õi tata s| le vad|
De plec|m iar la livad|.

108

PLOAIA DE VAR{
Cerul siniliu destram|...
Astrul în s|geÛi de foc
Scap| întristat prin vam|
Pic|turi hoinare'n joc.
Ploaia limpede de var|
Scald| soarele'n lighean,
Rândunelele nu zboar|
Stau sub streÕine la geam.
Cucostârcii în cuibare,
Sus, în vârf de telegraf,
Feresc ou|le de ploaie
C|'s ciocnite de puÕtani.
Ploaia cald| abureÕte
Drumul, florile'n câmpii,
Prin b|ltoace se z|reÕte
Zbenguire de copii.
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GÂNDACUL (fabul|)
Un gândac pe sub ambar
F|cu boÛ din b|ligar
Ôi-l ducea de prânz la mas|
Rostogol prin iarba deas|.
Bulg|rul mereu creÕtea
Ôi pe spate-l ap|sa,
Greu îl ridica la deal
Printre urmele de cal.
Multe hopuri, spini Õi scai,
Le-a trecut cu chin cu vai.
Când s|-l trag|'n vizuin|
Vr|bioiul hâÛ-popâÛ:
Bulg|rul i-a ciugulit,
De arip| l-a ciupit.
Cum era s| se întoarc|?
Hai alt cozonac s| fac|.
Dac| ai copii, la fel,
Te-ai griji Õi tu niÛel.
Eu, fiind m|runt de tot,
Mi-i hr|nesc aÕa cum pot.
Orice inim| m|runt|
Pentru viaÛ| iute lupt|.
La înec de-un pai s'apuc|,
Spre p|gânii crunÛi s'arunc|.
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P{H{REL
P|h|rel, eÕti bun de gur|
Când eÕti plin cu b|utur|.
De te Ûin de un picior
ÎÛi simt gustul cu amor.
P|h|rel cu'nvârtitur|
Tura ta îmi împle gur|.
Bun e vinul cel spumos
De-i b|ut cu-n om frumos.
P|h|rel cu ieÕitur|
Ghiurghiuliu îmi vii la gur|.
Bine-mi place s|-l cinstesc
Lâng| neamul str|moÕesc.
P|h|rel cu vinul tare
Te ciocnesc cu poft| mare,
Pentru rude nu jelesc
Ôi-un butoi moldovenesc.
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GURMANUL
Licuriciul noaptea lumineaz|,
Omul face negru în amiaz|.
Fream|t| p|durea'n liniÕtire
Omul rug i-aprinde'n pârjolire.
Ca fiinÛ| gânditoare, spune:
Omule, de ce-ai venit pe lume?
De-ai venit s| pustieÕti natura,
Ori la rele s| nu-Ûi tac| gura.
S| porneÕti nevoi distrug|toare,
S|'nmulÛeÕti calamnit|Ûi fatale.
Nu veneai deloc în lumea asta
Nu te-ar blestema natura moart|,
Nu piereau fiinÛe neumane,
Nu-Ûi urau pl|cerile gurmane.
De-ai venit s'o faci mai ordonat|
Fie-Ûi fapta binecuvântat|,
De-ai venit s'o aperi de n|paste
Ôi de orice întâmpl|ri nefaste
Nu-i mai potrivit|'n lume fire
Care las| dulce amintire.
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V{NTUL
Bate-un vânt de prim|var|
Leg|nând colb cu vapori,
Soarele pluteÕte-afar|
Ca pe valuri, printre nori.
Sufl| vântul pe sub sârme
Ôuierând suprinz|tor,
Poart| ramuri peste gârle
Ôfichiuind ne'ndur|tor.
PuiÕorii fug sub cloÕte
ScoÛind ciocul prin peniÕ,
Zboar|'n aer câte-un peÕte
Aruncat de-un val peziÕ.
Lec|iesc în geamuri frunze Zburd|'n aerul imens,
Printre poale se ascunde
S| înceap| mai intens.
Unesc cerul cu p|mântul
Nori de praf sur cu nisip,
Ôi slugarnic se închin|
Tufele în verde chip.
Astfel iarna fuge iar|,
Sc|p|rând, tunând, gemând.
Se întorce'n glie,'n Ûar|,
Vara cald|, fluturând.
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BROSCUÚA
Într'o balt| o broscuÛ|
Se sc|lda prin stuf goluÛ|.
Gura mare, cât o burt|,
No'nchidea nici pe-o minut|.
Când colo z|ri o raÛ|
Îmbr|cat|'n alb, semeaÛ|,
Ô'o întreab|: oac, oac-oac?
Ea-i r|spunde: mac, mac-mac!
- Las|Ûi haina, ne-om sc|lda,
A'nnota te-oi înv|Ûa.
Prinde-m|, de poÛi pluti,
Pe sub ap| m|-i g|si.
RaÛa vrea ca s'o ajung|,
Coada nu i se scufund|.
D| gr|bit| din picioare,
Râia râde'n gura mare.
De pe mal un cocostârc
Vede raÛa gâfâind.
- Stai, cum|tr|, îÛi promit
De o prind, pe loc o'nghit.
Gâtul ciocului s'a'ntins
Broasca Õmecher| a prins.
- S| nu te mai r|ÛoieÕti
C| în guÕ|-mi nimereÕti.
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VICEVERSA
Mai d|un|zi un b|rbat
A pornit cu Õeful cearta,
S'a întors acas| beat
Ôi crez|nd c|-i Ûine poarta,
R|u amica Õi-a mustrat.
S'a culcat Õi a visat
Cu soaÛa c| nu-i unire,
Iar dul|ul dezlegat
Spre a lui nedumerire
A fugit Õi s'a'mb|tat.
Încercând în dou| labe
Ca st|pânul s|u s| mearg|
A c|zut, s'a t|v|lit,
Ôi cu greu, în patru labe,
Spre dimneaÛ| s'a târât.
Ôi din prag porni s|'ncerce:
- D|-mi pe dinte, de mâncat,
M|m|lig| nu prea rece
Ôi un borÕ nu prea s|rat.
Ôi mai iute, pofta-mi trece.
Când st|pâne te'ntorceai
Eu la poart| te'ntâlneam
ÎÛi dansam, cum îmi cereai,
Împreun| ne culcam,
Eu de paz|, tu dormeai.
Nu f| tar|boi în sat,
Ce m| faci de râs m|i, vere,
Unde noaptea ai îmblat
Ai dat gust de p|h|rele,
Ô'acum umbli ca turbat.
El, dul|ul, uite-i cere
S|rut|ri, de-i turmentat
Îl alung, a mea p|rere...
Printre pleoape, degajat,
SoaÛa-Õi vede, ce pl|cere!
IlenuÛo,'n orice floare
Este'n mijloc câte-un soare.
Dar în patru floricele
Ôtii câÛi sori g|seÕti în ele?
- Numai unu-i începutul
Ôi-l iau toate cu'mprumutul!
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DAC'AM FI ÔI NOI AÔA
- Ôtii c| Soarele se'nsoar|
Ôi-Õi ia Luna, c|-i fecioar|?
- S| nu faci, bade, p|cat,
C| demult s'au însurat.
Ôi copii au câte stele
Ôi mai mari Õi mititele.
Noaptea luna îi p|zeÕte,
Ziua tata-i înc|lzeÕte.
Dac'am fi Õi noi aÕa
Nici o stea n'ar mai c|dea!
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PERMIS PROMIS
ViaÛa-i dulce prin f|ptur|
Pentru cei ce'n creatur|
Prin nimic n'au avansat
Când spre vârf permis le-au dat.
Bine-i când motanul tace
Vrând cu soarta s| se'mpace,
Dar de merge'n ap|rare
Când atac| - n'ai sc|pare.
Ea de curge'n dungi t|rcate
Ôi de leac, Õi pentru moarte,
La daltonici e v|rgat|
'N negru-alb, de ceart|'n soart|.
Vreau s| fug pe-ascuns de ea,
Dar ursita îi a mea.
Mi s'ascunde'n oal| goal|
Ori mi-împinge cursa'n boal|.
Ôi la toÛi decurge bine:
Ieri mai bine decât mâine.
Nu Õtiu de mai încas|m
Vreun acces la oxigen.

117

TREABA
Mingea pân' târziu jucas|m,
Pe'nserat pornii acas|-mi.
M| temeam, dar luna blând|
Mi-a prins umbra mea de pând|.
Merg cu umbra într-un pas
Ôi de dânsa nu m| las:
Îi mai lung| decât mine
Ôi la fric|-mi prinde bine.
Când colo îmi ies|'n cale
Un dul|u cu umbra'n Õale,
Umbra-i mare, de-un viÛel,
Dar s'au speriat niÛel.
Când pe noi ne-au întâlnit
S-au oprit pe loc smerit.
M'am îmb|rb|tat puÛân
Dar tot merg cu frica'n sân!
M| apropii c|tinel
Ôi-l cunosc pe T|rcuÕel!
ToÛi truspatru, îndr|zneÛ,
Am s|rit Õi-un g|rduleÛ.
M'a luat în braÛe tata,
Cina m-a mustrat, c|-i gata.
- Treab|, zic, avu-i în sat,
Ôi adorm la mama'n pat.
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INCENDIUL
În incendiu, sus pe stâlp,
Spânzurat| luna arde.
A legat-o vreun p|gân
Ôi-a aprins-o cu pitarde.
ToÛi vedeau cum arde'n vânt
Luna nou| cam smerit|.
M'aÕ sui în vârf s'o sting
Ap| n'am, n'am nici dorinÛ|.
Pe jumate s'a topit.
I-a r|mas un strop de par|
De ardea mai domolit,
Lumina lungei nopÛi de var|
Pâlpâie la stâlpul meu,
Se z|rea mai mult de-o hrinc|.
S'o dezleg îmi pare r|u
C-am s'o scap în colb mi-i fric|.
Pe la miez de noapte, geamul
M'a trezit din pat, orbit,
Arzând Õtreangul suie dealul
Luna nou|'n zbor gr|bit.
Luna, una,'n cer apune,
S'o iubim s'ar cuveni.
Iar natura-i pentru-o lume,
S'o p|str|m ar trebui.
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CALUL POPII
Ziua limpede de var|
Împle spaÛiu=nalt, senin.
Prin crenguÛe, uite, zboar|
Calul popii cel divin.
El planeaz| pe petale
S| ia gustul la nectar,
Cu aripile agale
Se avânt| pe ambar:
Prinde razele în rou|
Când e ziua c|tre zori,
La amiaz|, de nu plou|,
Pofta-Õi vars|'n iaz cu spori.
D| din coad| a bineÛe,
Duce'n zbor insecte mici,
La petreceri, pe ospeÛe,
Elizeu e de pitici.
Doarme'n miez de floare coapt|
Cu arom| îmb|tat,
Leg|nat în dulce Õoapt|
De amar catifelat.
LibeluÛa r|bd|toare
Îl aÕteapt|'n nopÛi c|prii
Ca femela>ncrez|toare:
S| se'ntoarc| la copii.
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SPERANÚA
Printre dealuri cade grabnic,
Se coboar|'n râpi adânci
Bezna nopÛii, monstru straÕnic.
Bezna d|, venind în brânci.
Umbrele de frasini intr|
În tunelul nesfârÕit,
Împletind în zid s'avânt|
'N spaÛiul cel imens, l|Ûit.
Tot dispare'n întuneric,
Tot s'ascunde'n casa lui,
Doar drumeÛului amarnic
Îi str|luce steaua lui.
Frica'ntunecoas|-apas|
Peste ochiul încordat,
Se strecoar|'n sân cu gheaÛ|
Fiorul încororat.
Mult| vreme tot înghite
Neagra noapte'n jur foÕnind,
Iar n|vala lui se simte
Pân' în zori acoperind.
Noaptea, bezna-i nesfârÕit|.
Când de paz|-s zori dormind
Soarele de se ridic|
'Ntinde ziua lic|rind.
Fie noaptea cât de'mflat|,
Cât de lung| n-ar dori,
Zori de zi o'nghit îndat|
Soarele de-a r|s|ri.
Nu Õtiu unde se cuprinde,
Ce imense-a cuceri.
Una Õtiu: c| zarea'ntinde
Noptea'ntreag| zi de zi.
Ôi în viaÛ| r|ul negru
Când te-acoper| subit
Sper| s| g|seÕti superbul
Din impas deznod|mânt.
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ÔORIC{
În ciorap la bunicuÛ|
Ôoricelul a iernat,
ÎÕi f|cu o g|uric|
Ca s| ias| la mâncat.
Lân| toarce-o pisicuÛ| Ascultând de la bunic|
Lungi poveÕti, c|ci iarna-i grea Care lâna subÛia.
SimÛind miros de c|rniÛ|
Pâine alb| nu mai vrea.
- Ia-o de la vârful cozii,
De la chiÛ-chiÛ, de-i putea!
Ea-l ademeneÕte'n frâu
Pe Õoric cu'n boÛ de grâu,
- Las, c|-mi place Õi pânica
Din ciorap de la bunica!
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PROMISIUNEA
Zace mama'n pat bolnav|,
Ochii palizi i se spal|.
Printre firele de p|r,
Lic|riri, ce nu prefer.
O privesc pe sub broboad|
De prin stratul de z|pad|:
- Vin la mama, soare bun,
S|-i destr|mi om|tu'n scrum.
Ca un înger scump, iubit,
În trei zile-a'mb|trânit.
Las|-i fire negre'n tâmple,
F| minunea s| se'ntâmple.
ÎÛi promit c'am s'o ascult
În tot lucru-am s'o ajut,
Prin puterea ta divin|
S'o ridici iar la lumin|!
M'a scula, copilul meu,
Grija pentru voi mereu.
S| v| v|d crescuÛi aÕa,
Cum t|ticu v| dorea!
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ÎNCORNORATUL
Mi-ai pus coarne râÕchirate,
Nu de cerb.
Ca s| nu te'mpung în spate,
Când te'ntreb.
- Ce m| laÕi, când verzi sânt fagii
De pr|p|d?
Sânii albi mi-mpung obrajii,
Când îi v|d.
Zace dorul t|u în mine,
Grav bolnav.
Nici nu Õtiu, dac|-i mai bine,
C|-Ûi sânt sclav.
Nu-mi v|d coarnele din frunte
Dinadins.
R|u nu vreau s| Ûi se'ntâmple
De-s respins.
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HOLTEIUL
Foaie verde flori de tei
Dulce-i viaÛa de holtei.
Floare roÕie de mac
La holtei femei le plac.
Cam lunar la aucÛion
Vine badea Arion,
Pune casa de vânzare
Sub ciocan la acuzare.
Vin muierile v|dane
Cu n|dejdile'n c|pcane
C|ci arvon| ia Arvinte,
Dragoste, Õi nu le minte.
La ulcica cu pl|cinte,
Cere dragoste Arvinte,
Dar acontul nu-l întoarce
Dac| termenul se stoarce.
Pres|raÛi pe c|r|ruÕ|,
De la poart| pân' la uÕ|
Îi cresc macii înfloriÛi,
RoÕiori, mai sp|l|ciÛi.
Orice floare-i o muiere
Ce-i vru casa ca avere,
Când le vede prin musteÛe
D| bineÛe cu blândeÛe.
Îl ademenesc cerceii
Din urechile femeii,
Ar vinde-o la toate-odat|
Dar haremul nu se'mpac|.
Bat|-l naiba de b|rbat,
Câte fete-a încurcat.
Doar statistica arat|,
Parte are orice fat|.
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O ÎNDOIAL{
V|d cum, într'o sear|, nepoÛica mea
Admira, în tihn|, luna lâng|-o stea.
- VeÕnicia, uite, tot îmb|trâneÕte
Pe jumate-i moart| Õi'nc| tot sclipeÕte.
Multe stele moarte am v|zut c|zând,
În apusul vieÛii înc| lic|rind.
- Ei, bunic|, luna-i în spumosul mai
Ôi-i în floarea vieÛii, tân|r|'n alai.
În amiaza nopÛii luna sp|l|cit|
Scap| câte-o raz|'n viaÛa-mi ofilit|.
M|'ndoiesc c| dânsa n'a îmb|trânit,
Raze rare, sure'n capu'ncremenit.
Zbârcituri Õi pete are pres|rate
În priviri de iarn| jalnic zbuciumate.
Greu aburc| dealul, cade=s jos, aval,
Doarme pe jumate, când se scald|'n val.
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BURETELE
Un lac Õi-o balt| seac|
De-s cu'n pustiu vecini,
Un vierme'n miez usuc|
Ôi-un pom din r|d|cini.
UÕor a pune piedici
În sl|vi când te ridici,
Dar poate s| se'ntâmple
S| cazi di nou aici.
O lun| moart|-astup|
Gigantul soare'n cer.
Butoi cu miere stric|
O lingur| de-oÛet.
De ce o mare-i mare?
Nu neag| râuri mici?
De ce un astru-i soare
C'aprinde Õi pitici?
De ce avem o gur|,
Nu dou|, ca urechi?
Ôi doi ochi? Ca s'auz|,
S| vaz|, fii buret.
Docil fii în ÕtiinÛ|,
Din limb| rar s| dai O'nveÛi din trebuinÛ|
Ôi'mbib-o de nu vreai!
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TIMPUL TRECE
Cânt|-un tril privighetoarea,
Eu întind o Õuierare.
Pân la vara urm|toare
O s'o'ngân ca o vioar|.
CreÕte barza în picioare,
C|ci le Ûine'n sc|ld|toare.
Întru'n ap| pân' la gât
Poate cresc mai iute-un pic.
Bradul fream|t|'n albastru,
Când stau iarna la fereastr|
M'oi sc|lda cu ap| rece,
C|-s voinic Õi timpul trece.
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PIELEA DE ÔAGRI
Un tat|'n pat de moarte
Chem|nd feciorii s|i
Le-a dat de mas|-o faÛ|
Cu tot farmecul ei.
Fiind fl|mânzi, s-o'ntind|,
În faÛa lor pe jos.
Când pofta o s|-Õi prind|
S-o strâng| iar pe dos.
Cu r|posatu-n cas|
Se puse pe osp|Û,
Mai n'o strângeau la mas|
Chemând tot noi drumeÛi.
Mâncau dormind la mas|,
De lucru - nici gândeau!
Se micÕora m|tasa,
Bucatele r|reau.
Curând se roase faÛa
De cupe, de belÕug.
Uitând, c| prinse tata
La uÕa lor belciug.
Când s-au trezit feciorii
Chiar apa disp|ru,
I-au ap|sat fiorii,
Risipa ap|ru.
Nici masa fermecat|
N'ajut| la golani,
Doar munca încordat|
Ne scoate din grei ani.
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CRESC CU ÎMPRUMUT
P|ru-mi d| pr|sade coapte
Tata - dulciuri, ciocolate.
M|rul - mere, cerul - stele,
Iar bunica juc|rele.
Mama-mi coace franzeluÛa
Iar bunelul m| d| huÛa,
Pomul - viÕini Õi cireÕe,
Tufa - pomuÕoare-alese.
Fratele, dac|-i mai mare,
Chiar m| port| în spinare.
Numai eu nu fac nimic|,
ToÛi îmi dau, c|-s mititic|.
Poate c-aduc la pisic|
Pâine dulce Õi l|ptic|,
Scot broscuÛa din b|ltoac|
C|-i micuÛ| Õi se'neac|.
Pun gândaci cu burta'n sus
La bronzare, Õi-i usuc.
Mai rup spinii de la viespe
Ca s| nu ne mai înÛepe.
Am scos râmele la soare
C|'n p|mânt li-i frig, îmi pare,
PuiÕorul de g|in|
L-am sc|ldat, dormea'n Û|rân|.
Am culcat buboci în pat
Ca s| doarm| la curat.
Fac Õi eu ce pot, ajut
Pe cei mici cu împrumut.
Cu toÛi, pân= om creÕte mare
Ca Õi mine, au crezare.
Datoria Õtim oricare;
Nici nu piere, nici nu moare.
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LUNG E DRUMUL PÂN' LA TINE
Ôi-a luat drumul c|lare
Plopi, mesteceni în spinare,
Se'nconvoaie de-aÕa cale,
Pomii fream|t| a jale.
ÔerpuieÕte'n sus Õi'n jos
Prin sforÛ|ri, anevoios.
Sun| frunza'n vânt uÕoar|
Ca arcuÕul la vioar|.
Lung e drumul pân' la tine
Peste dealuri Õi coline,
Poart| dealul nori în spate
Dorul numai de-l r|zbate.
Dar ajuns în vârf de deal
Se opreÕte lâng| mal.
Râul calea i-a t|iat,
Drumul a desc|lecat.
Zac mesteceni încleÕtaÛi
Lâng| maluri r|sturnaÛi,
Peste apa clocotind|
Numai dorul s| se'ntind|.
Vezi stejarii tot r|mân
Cu dureri aprinse'n sân,
Flori de plopi se v|d plutind,
Printre doruri lunecând.
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PLECAÚI DE LA VATR{
Trei ferestre amorÛite
NopÛi întregi nu aÛipesc
Cu privirile Ûintite
Dup| brâul ciob|nesc.
Amintirile stau paz|
Sub ferestre în toiag,
Dintre stele se coboar|
Luna veche pe pervaz.
St| c|suÛa ce se stinge
Pe o buz| de deal alb,
Iar la streÕine se strânge
NouraÕul cu fulg dalb.
Drumul fuge de la vatr|
Perindând copil|rii,
Câinele legat mai latr|
Dup| jocuri, Õtreng|rii.
S'ar porni casa din urm|
Dup| voi a va-aduna,
Dar l|catul de la poart|
Ruginit nu vrea s-o dea.
Fumul scoate rotocoale,
Se ridic| din hogeac.
Dup| sob| ies|'n cale
S| v| cânte-un chiriac.
VeniÛi fiilor, de doruri
Prunul se usuc|'n prag,
La fântâna cu izvoare
Apa murmur| Õirag.
Tata face c|r|ruÕ|
Prin z|pad| zi de zi.
De veÛi bate'n zori la uÕ|
Tot v'aÕteapt| a sosi.
Amintirile-s prezentul,
N'au trecut, n'au viitor.
Pe sub tâmple bate'n centru
Inima Õuier|tor.
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MOT{NIC{
Într-o zi, cam la amiaz|,
MâÛa pleac| la vânat.
C|ci degrab| însereaz|,
Iar Meuc| n'a mâncat.
Ôezi la soare cumincioar|,
Ce te lingi pe botiÕor!
În curând vin din c|mar|
Cu vreun Õoarec m|riÕor.
Mot|niÛ| nu-i prostuÛ|,
Mult la soare n'a Õezut,
Simte blana i-i c|lduÛ|,
Urc|'n pom Õi ce-a v|zut?
Umbra ei cât îi de mare
Sare dup| ea'n copac.
Hai, ajunge-m| sub floare,
Asta, soro, mi-i pe plac.
Dar crenguÛa ascuÛit|
Umbra ei a schilodit.
O z|ri z|când l|Ûit|
Ôi Meuc| s'a 'ngrozit:
- Miau, m|muc|, vin= de ia-m|,
Vreau nespus s| te cuprind.
Bate vântul Õi mi-i team|
C| lâng| umbra'n jos m|'ntind.
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OMENIA
Printr'o ferestruic| mic|
La o cas|'mb|trânit|
V|d pe pat lâng| ungher
Un moÕ vechi privind spre cer.
Cruce îÕi f|cea timid
Ôi pe Domnul mulÛumind
Pentru pâine, pentru sare,
Pentru suflet c|-l mai are.
MulÛumit e c'a lucrat,
C'a ajuns seara la pat,
Iar c|maÕa de n-o are
P|i n'o are fiÕtecare.
MulÛumind de s|n|tate
C|-i mai bun| decât toate,
Nu-i ceru televizor
Mâine poate vreun tractor.
În palatul fermecat
Zace regele la pat,
Împânzit de pagi luxoÕi,
Împrejur medici sf|toÕi.
Multe leacuri, doftorii
A'ncercat, dar ca'n pustii
N'are boala'n rege leac,
Fiinc| boala-i la stomac.
A mâncat tot ce-i mai bun
A b|ut pân' în ajun,
N'a poftit de încercare
Pâine neagr| Õi cu sare.
La om viaÛa-i trec|toare
Fie mizer el, ori mare,
Bine-ar fi oricând s| Õtie
S'o tr|iasc|'n omenie.
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PORECLA NEAMULUI
Era un om care avea
În mare s|r|cie
Sandale vechi, ce le purta
Prin sat ca avuÛie.
Peste un timp f|cuse rost
De niscaiva parale
Ôi a plecat la iarmaroc
S|Õi cumpere sandale.
Pe cele vechi le las|'n drum
Cum îi ceru nevasta.
Dar pân|'n sear| îl ajung
Pocitele... Õi basta!
Din omenie i le-au dat
Crezând c| le pierduse,
Ôi'n ciud| el le-a aruncat
În gârla ce trecuse.
Un copilaÕ vecin din fund
Le scoate, când se scald|,
Le-a cunoscut Õi bucuros
I le aduce'n grab|.
Fiind avut: cum ar sc|pa
De cele sandalete,
Ca de-o porecl| ce cândva
Ne-o d|m în tinereÛe.
Ôi azi respectu-i dup| trai
De-am fi Õi'ntr'o ureche,
Ne recunoaÕtem dup| grai
Dup|-o perecl| veche.
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MOLIPSIREA
NopÛi cu pistrui
Ôi ochi c|prui
La geam m'ademenesc.
De vrei s|-mi spui,
C'amorul nu-i,
M| laÕi s| m| topesc.
Cuvântul mut
Ucide slut
De taci, privind pe-ascuns
Odor nestins,
Ridic|'n vis
J|raticul încins.
Nu m| uita,
Nu m| l|sa,
De tine-s molipsit.
Privirea ta
N'o pot uita,
M| arde chinuit.
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NEPOÚICA PRIM{VARA
MoÕ Geril|-a'mb|trânit
NepoÛica aÕteptând.
- N'aÛi v|zut-o cineva
Pe colinele cuiva?
Poart| fust| colorat|
Cu arom| pres|rat|,
PrinÕi de brâu mici licurici,
Pe la poale-i vezi furnici,
Cu aripi de fluturaÕi,
Cu picior de toporaÕi.
Pe fundiÛe-s buburuze
Cu petale roÕi pe buze.
În cosiÛe-s vii izvoare,
Vocea-i tril de c|l|toare.
Unde nepoÛica-mi calc|
Se adun| solu'n valc|.
O aduc cucoarele
Dintre z|ri, cu soarele.
De sub talpele-i fierbinÛi
Ghiocei r|sar gr|biÛi,
Pe coroan|'s rândunele
Pe sprâncene-alb|strele.
O cunoaÕte fiecare,
Ce nepoat| moÕul are!
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HAOSUL VISELOR
Somnu'n tihn|-i îngeresc
Slugarnic Õi pl|cut.
Somnu'n zbucium sufletesc
E zero absolut.
C|-i mai greu ca universul,
Mai adânc ca iadul,
E mai lung ca infinitul
Ôi-i mai strâns ca laÛul.
Cerul nopÛii somnoros
Coboar| vise'n jos,
Monstrul beznei burduhos
Le alunec| în haós.
Vis pestriÛ, vis în culori
Pierind mai sus de nori,
De-i Ûepos
Te chinuie Õi'n zori.
Visuri mari vin, Õi mai mici,
Sub gene se lipesc
Ca v|tavul de furnici
Odihna Ûi-o hulesc.
Visele m|rturisesc
De toate ce-au Õtiut
Ce am gândit Õi ce gândesc
'S amprent|'n cunoscut.
V|d trecutu'n viitor,
Tot este cu putinÛi.
Visul înfior|tor,
De la gard|-i la dorinÛi.
Vis ieÕit din gând ascuns,
Vulgar, neaÕteptat,
Gândul tainic a p|truns
În vis neordonat.
Vis smerit Õi cump|tat,
Vis împ|ciuitor,
Ne-aminteÕte de-alinat,
De-un vis îndrum|tor.
Visul dulce ca pl|cerea
Ca bolta-i str|veziu,
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Prin somn de uiÛi durerea
Vezi visul argintiu.
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SEMENII
Am fundiÛ|'n p|r de flutur
Ôi pistrui de buburuz|,
Port cosiÛele'n corniÛe
Ca ieduÛii de c|priÛe.
Pot s| stau într-un picior
Ca Õi barza'n b|lcuÕor,
Zbor la vale'n triciclete
Mai ceva ca un sticlete.
Când ca melcul m| bronzez
Ursul brun înf|ÛiÕez.
Nu m|'nec, îs cu colacul
Ôi pot înota ca racul.
Printre semeni m| numesc
PuiÕor, gânsac turcesc.
V|d, mulÛi seam|n| cu mine,
Dragi mi-s toÛi, oricine-mi vine.
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LEGENDA ANULUI
Din bolta cerului PrinÛ-Soare
Privea'ncântat la Nimfa-Iarn|,
Cea Afrodit| ca o Ûoap|
Se zbenguia goluÛ|'n ap|.
O îndr|gi la nebunie
Ôi'n cer o îndemna mereu,
Îi promitea o veÕnicie
Dar ea-i refuz| dorul greu.
A acceptat s|-i fie soaÛ|
Sub cerul liber asfinÛit,
Iar el acord| aÕa soart|
Ôi în curând s-au logodit.
Ôi nimfa-i naÕte o princes|
Venind cu Prim|vara'n zori,
Era o fiic| juc|uÕ|
La hor| se prindea cu flori.
Crescu la fug| Õi matur|
Peste trei luni era de-acu
Iar nimfa naÕte-a doua oar|:
Zugrava Var| ap|ru.
A doua fiic| mai molciÛ|
Ôi mai fierbinte se p|rea
Scurtase nopÛile-olecuÛ|
S| fie zile lungi dorea.
Dorind s| aib| trei fecioare
O=nf|ptui pe Toamn|. B=at
De bucurie mândrul Soare
Castel bogat le-a ridicat.
Ca s| le aib| la'ndemân|
Ôi s| le vaz|'n orice zi
Ôi-atunci b|trâna Afrodit|
Pe Iarn|'n tain|-o z|mâsli.
Plecând cu Iarna'n dep|rtare
I-a spus c| tat|l i-a murit.
Tr|iau în peÕteri, f|r| soare,
În cuibul frâului r|cit.
Dar dup| moartea Afroditei
IsteÛul An a reuÕit
Cu veÕnicia pe vedete
S| le cunune pe P|mânt.
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PUTINA RUGINIT{
Un dul|u b|trân, legat
La tulpin| de-un copac,
Mârâie pe-o c|ÛeluÕ|
Ce trecea pe-o c|r|ruÕ|.
Alerga'n colo Õi'ncoace
Cu g|inile buimace,
Mirosea fâneaÛa moale
Saltând castraveÛi în cale.
Pe ghiduÕa c|ÛeluÕ|
O hr|nea st|pâna'n uÕ|
Cu un fel de prânz mustos
La miros miraculos.
De dul|ul din gr|din|
Des uitau f|r| rutin|:
Jerpelit, fl|mând, setos,
Mesteca fl|mând un os.
Apa o vedea din rar
În ciub|rul spart, murdar.
ToÛi treceau, dar nu-l vedeau,
De doseal| nici gândeau.
Dup|-o ploaie în amurg
Schel|ind încet, prelung,
A'ncetat. C|Ûeaua egoist|
A Õters întâmplarea trist|.
Ôi'ntre noi prea poate sânt
La piept reci, în simÛ|mânt
Uit| de bunei, p|rinÛi,
Ce-au crescut copii cuminÛi.
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ARÔIÚA STEPEI
Doi ochi de zi Õi de noapte
Cerul sur poart| în timp
P|zind cu zorile scoapte
Al arÕiÛei anotimp.
R|stoarn| pe-o alb| turm|
C|ldura'n scântei aprinÕi
Ú|râna stepei din urm|
R|zbate prin ochii ei stinÕi.
În valuri b|trâne c|ldura
Revars| tristeÛe în drum,
Din colburi se cerne zgura
Pe lunca ce zace'n drum.
Destram| în nec|jire
Din pulbere norii rotiÛi,
Str|bate prin nemurire
În straturi întroieniÛi.
Din norii de mahn| fierbinte
Nisipul se scurge topit,
Asfaltul fiert se întinde
Prin pietre împotmolit.
Sub ochii de zi Õi de noapte
C|runte devreme'n culori
ÔuviÛe de iarb| aÕteapt|
R|coarea de rou| din zori.
Zadarnic fâneaÛa uscat|
PândeÕte în strop aplecat,
La ruga de step| cr|pat|
Nici soarele surd n'a cedat.
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MODESTIE
O broscuÛ|-odat|-i spune
PeÕtiÕorului de aur:
- Laura cu pietre scumpe
Pentru mine-i din tezaur.
Eu voi fi cr|iasa voastr|
Ôi la gâze pe uscat
Pot tr|i în apa-albastr|
Tot la fel, a cuv|ntat.
Se aÕeaz|'n braÛ la peÕte,
Îi ceru cununa lor.
- Fiecare m| numeÕte
De azi - rege peÕtilor.
ÎÕi chiti pe cap coroana
Bulbucând ochiul spumos.
Când s|'noate'n sus la aer...
Ioc, nu poate, cade'n haos.
Fiind grea coroana Ûine
Broasca-autoproclamat|'n loc.
F|ra aer simte bine
Mult n'a duce-o, ci ad-hoc.
A domnit vreo trei minute
Ôi îi roag| pe prezenÛi:
- Am greÕit venind la curte,
Na-v| laura pe veci.
Dac| Õtii c| nu faci treab|
Nu te ridica în post.
F| ca broasca, las|'n grab|
Locul liber, va fi rost!
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ZGURA
Pe f|Ûare cu mâncare
Vine Leana la b|rbat.
Iar D|nil| ducea calul,
Tr|gând plugul de arat.
Puse solniÛa cu pâine
Pe-un Õtergar brodat, curat.
Singur| pe loc r|mâne
Ôi se-apleac| la sp|lat.
Când D|nil| se întoarce
Cât n'a c|tat nici visat
V|zând malul rupt în ap|
A'nÛeles c| s'a'necat.
S'a pornit în susul apei
Tot strigând în ajutor.
Iar vecinul sf|tuieÕte:
Înapoi mergi repejor.
- Ei, Ileana'ntotdeauna
Merge împotriva mea,
N'a porni în josul apei
Tot în sus s'ar ridica.
MulÛi Danili Õi cu Ilene
În familii se'ntâlnesc:
Unul ceala, altul h|isa
Zgurile de-Õi potrivesc!
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D{NIL{
Vin la râu, se scald| luna:
- Ia s'o sp|l, c| s'a p|tat!
M| apropii, se scufund|
Ôi'n alt loc s'a ridicat.
Ôi de ce o fi fudul|,
Ca Ileana la rândea?
Ce n'aÕ face, Ûine una:
Pe de-a'ndoaselea vroia.
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C{LDURA
CuibuÕorul casc| gura
Ca s'afunde'n el c|ldura
Ôi'mpleteÕte cu nuiele
Scânteieri de foc prin ele.
Cucu'mparte, pentru paz|,
La tot cuibul câite-o raz|:
- Cu-cu-cu, nu-s multe tare,
Obosesc la num|rare!
PuiÕorii prin cuibare
Tot ciupesc s|geÛi solare
Ôi le'mping în guÕa goal|
Pentru saÛ Õi pentru boal|.
P|s|rele'n zbor c|lare
Vin pe razele solare.
Vr|bioaica cea b|trân|
Scald| soarele'n Û|rân|.
Numai bufniÛa suspin|
Fuge'ntruna de lumun|.
Ôtie, ziua de-i prea lung|,
Zorii nopÛile-alung|.
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COMANDANTUL
Un b|rbat plecat departe
D| prin telefon porunci:
- Chiar de Û|rna ne desparte
Tot Õtiu c'am s| te ajut.
Când vii de la lucru, uÕa
Descuiat| s| n'o laÕi.
S| strângi poama cu m|tuÕa,
Pentru fân s|-Ûi iai cosaÕi.
Chiar de-i r|posat, îi place
S|-l aÕtepte, 'i face zvon,
Ôi-i ÕopteÕte la ureche
Vorbe dulci, cu ghinion.
I-a simÛit soÛia statul
Ôi în spaim| s'a trezit "Mortul" doarme'ntins cât patul,
Sfor|ind Õi dezvelit.
În fuguÛ|-i drege masa,
Pune'n sup| p|trunjel,
I-a întins pe pat c|maÕa
Ôi-l atinge uÕurel:
- Am f|cut tot cum îÛi place!
- Da= de unde ai aflat?
- P|i prin telefon, azi-noapte
Fiind mort, mi-ai comandat.
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FARMECUL V{RATIC
Cum s| recunoaÕtem vara?
Dup| turme de mioare,
Dup| brâul ciob|nesc,
Dup| cârdu'n zbor ceresc.
Prin p|duri r|coritoare,
Prin mirozne'mb|t|toare,
Strig|te de ciocârlii,
Ôi prin piscuri aurii.
Pe poteca cu dovlete
La taifas st| cu'n sticlete.
Scald| ploile în râu,
Când le Ûine ceru-n frâu.
Împle doldora de road|
Pomii, când pornesc parad|,
Îi sclipesc locuri cu grâu,
Suie spicul pân' la brâu.
Farmecul de var| este
Plin de vraj|'n ochi de fete.
Stanul zvelt de c|prioare
Îl admir| fiecare.
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S{ NE GR{BIM
S| ne uimim de cerul siniliu,
De soare, când apune purpuriu,
De aer, de natura'n verde strai,
De adierea vântului în mai.
S| admir|m pisoiul juc|uÕ
Ôi câinele prietenos, ghiduÕ,
S| num|r|m cucorii când revin
Ôi ciripit de p|s|ri s'auzim.
De poÛi s'auzi, asculÛi pân' te'nfiori,
De poÛi privi, te scald| în culori,
De ai miros, parfumele îmbini,
De mai tr|ieÕti, te satur| din plin.
S| vezi cum siluete'nÕir| nori
Ôi cum îngân| sârmele - viori,
S| nu accepti surcica'n ochi str|in,
Când bârna ta astup| cer str|in.
S| ascult|m, c| totu-i trec|tor,
Ôi frumuseÛea-i lucru'mb|t|tor,
Dat de natur| poÛi s|-l pirzi uÕor,
Într'un moment infim, distrug|tor.
S| poÛi ierta, de Ûi-au f|cut p|cat
Un fost coleg, b|trân, ori r|posat,
Cu toÛi greÕim, fiind toÛii muritori:
Vecini, nepoÛi, soÛii, p|rinÛi, feciori.
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C{L{UZ{
De ast|zi eÕti un om inert
În lumea omeneasc|,
Nu te aprinde, mai încet,
S| nu arzi dintr'o dat|.
Nu fii prea harnic - oboseÕti
Devii un oropsit,
Ôi nici prea dulce, te topeÕti
Devreme, negreÕit.
În zori de te porneÕti la drum
Departe vei ajunge,
Dar zilnic - te prefaci în scrum
Ôi binele-Ûi te'mpunge.
Ca tine-s mulÛi, f|r| regret
Tr|indu-Õi viaÛa'n tihn|,
De pot amu= - facea-voi banchet,
Iar mâine... s| mai vin|.
De nu eÕti ast|zi om inert
În lumea creatoare:
Arde în fl|c|ri, pe-un deÕert,
S|-l împli de crezare.
Ôi de eÕti harnic, te-i gr|bi
S| faci mai mult pe lume,
Iar, de eÕti dulce,-i îndulci
În juru-Ûi o mulÛime.
De trebuie s| faci ceva,
S| nu laÕi pentru mâine
C|ci mâine r|u vei regreta
De balt| va r|mâne.
S|'ncerci pr|pastia s'o sari Curaj în c|l|uze,
Ca tine-s oamenii mai tari
De schimb| vieÛi ursuze.
De viaÛa Ûi-o tr|ieÕti cu rost
Progresul vei susÛine,
CredinÛ| are Õi un prost
În laura de mâine!
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GHILIOTINA (fabul|)
Animalele p|durii
Au f|cut un depozít,
Dau surplusuri de-ale gurii
Din venituri reuÕit.
Ôef|'n magazie puse
Pe-o g|in|, potrivit.
S| distribuie colete
Cu produse, socotit.
Vine ursul dup| miere,
Cere Õunc| lupul des,
Porcul ia porumb Õi pere,
Leul - carne din ales.
S'au f|cut mese, ospeÛe
Din depozit cu'mprumut,
Pân' la leaf| s|-i aÕtepte
Hot|rî Õeful adjunct.
Numai oaia revizoar|
Din depozit n'a luat,
Mânca fân de pe toloac|
C|ci n'a fost depozitat.
Înainte de salariu
Ea soseÕte cu'n control
Ôi constat| cu mirare
Neajuns, depozit gol.
Vinovat| e g|ina
De risip|'n depozit,
Acuzat| fie-i mâna,
În curând de pedepsit.
Pentru capul de g|in|
Ghiliotin|-au rdicat,
Binele, oricât l-ai face,
Úi se'ntoarce'n r|u p|trat!
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MIROS DE SALCÂM
Adaoge lumin|'n miezul zilei
Când sufletul Ûi-i negru, pustiit.
Precis g|si-vei din impas ieÕire
De ai al|turi un prieten potrivit.
S| poÛi de um|r susÛine, când te roag|,
În dezn|dejde un c|runt c|zut.
Cuvântul lecuieÕte în grea boal|
Ori îl omoar| Õi pe-un încrezut.
S| vaz| orbul vise fericite,
S'aud| surdul cântece în gând,
S| poat| mutul îngâna cuvinte,
S| aib|-un schilod mers nestângenit.
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CAMELEONUL
În gazon odat|-un Õarpe
Pe-un cameleon îl paÕte:
- Nu te recunosc, m|i frate,
Ce-Ûi schimbi straiul zi Õi noapte?
Ai fost galben, Õi-apoi verde,
De eÕti brun - ochiul te pierde,
Te tot Ûii fugar pe lume
Ôi te temi de orice nume.
EÕti mai nestabil ca umbra
Care-Õi schimb| forma sumbr|
Precum bate vântu'n var|
De cu zori Õi pân|'n sear|.
- Tu eÕti liber în miÕcare,
C|'n venin Ûi-i ap|rarea.
Eu în orice'mprejurare
Am sc|parea prin culoare.
Un arici cu ghimpul mare
Car| Õarpele'n spinare,
Pe cameleon nu-l vede
C|ci culoarea-i st| de veghe.
Cel ce ies| la parad|
Cu dreptatea ca pe strad|
Cade jos dar se ridic| Îi ca f|Ûarnicu'ntr'o clip|.
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CALUL ÔI MAÔINA
- Tot ai vrut s| m| jigneÕti
Ôi fumegi negru'n nar|,
D'ai ajuns s| te opreÕti
S|-Ûi dau cu copita'n far|.
Des stai locului î drum,
Când se termin| benzina,
De motoru-Ûi face fum,
Nu-Ûi prieÕte motorina.
Eu, c'o traist| de ov|s,
Pot ara o zi de var|,
Ôi chiar de-s încet la mers
Tot trag carul cu povar|.
Ôi-am ajuns acum s| trag
Înh|mat la o maÕin|.
F|r| mine un oraÕ
Nu-l mai saturi cu smântân|.
Ce-i azi bine, mâine-i r|u,
Dar se'ntâmpl| vice-versa.
Râzând hârbul de-un hârb|u:
Calul bun nu-i ca maÕina!
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VR{BIOIUL ÔI AVIONUL
Dup|-o trud| r|spl|tit|
Avionu,'nfierbântat,
A fost tras pe-o veche pist|
La odihn| meritat.
În copac, pe o tulpin|,
Odihnea un vr|bioi,
Printre pleoape,'n r|d|cin|,
Vede monstrul alb, greoi.
Zboar| pe aripa-i lat|
Ôi-l întreab| iritat:
- Ce-i b|trâne, te-au dat gata?
Ai r|mas de toÛi uitat!
Da= eu, uite,-s în putere,
Zbor când vreau Õi'nc|-s sultan.
Nu ca tine, rabl|-veche,
Mi-s st|pân, mi-s otoman.
Nu departe o pisic|
Îl pândea pe voievod,
L-a'nh|Ûat de o arip|
Ôi'n stomac îl pune nod.
- Atamanu-i în putere
De în slujb|-i ridicat,
Eu de zboruri lungi voi piere Nu ca vrabia'n stomac.
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ORBUL G{INILOR (bufniÛa)
Ciugulind, o zi'nsorit|,
În amurg, s'a liniÕtit.
S'a suit pe-o r|d|cin|
Ôi pe loc a aÛipit.
Fiind oarb|, cea g|in|
Nu vedea pe înserat,
Auzi miÕcare lin|
V|ietând, Õi-a întrebat:
- Ce nu dormi ca toat| lumea
Obosit|'n zi, lucrând?
EÕti o leneÕ| aicea,
Ziua s| trudeÕti n'ai când?
MeÕteÕugul mi-l Õtiu bune
Ôi planez pe înnoptat.
Tu, cu orbul de g|in|,
OdihneÕti - eu la vânat.
Ôi la curtea omeneasc|
Se acuz|-un intelect:
S| ia sapa, s| pr|Õeasc|,
Nu ne trebuie-un deÕtept.
În reproÕuri cu afect
Uit| roada cu efect,
De la feÛe intelecte
Bog|Ûia-i în prezent.
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POÔT{RIÚA
Printre ramuri luna îmi colind|'n geam,
Semne mute-mi face din copac cu-n ram.
M|'mpresoar| vestea, de la fiica mea,
Mi-o aduse luna prin iubirea sa.
Grije mari, m|runte, poart|'n piept Õi ea,
Zbuciumul ursitei, n'are altcuiva,
Ôi-l transmite lunii'n noaptea f|r| somn,
Pentreu mine una, de nu pot s| dorm.
St| de vorb| luna Õi cu fiica mea
Ca s|-i înt|reasc| firea'n starea grea.
Las= s| cread| dânsa, vremea va veni
Ôi'n neliniÕti tulburi, tot s'a limpezi.
Ôtiu, m|car o raz| din c|ldura mea
Fiicei-i va transmite când o va vedea.
M| gândesc, ce form|'n chipul îndr|zneÛ
S| transmit| doruri celor ce-s r|zleÛi.
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VREAU S{ CRESC
- Unde fugi, izvorule?
- S|-mi ad|p surorile!
- Dar tu, râule de mai?
- S|-mi sp|l albia de scai!
- P|s|ric|, unde zbori?
- S'aduc vara dintre nori!
- Ce tot plângi goluÛ butuc?
- Îmi trag mustul pentru strug!
ToÛi lucreaz|, numai eu
Sânt micuÛ Õi-mi pare r|u.
Cred c|, de m|nânc de-ajuns,
M| ridic mai iute'n sus!
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PIELEA
Leul, ap|rând cu prad|,
ToÛi în jurul lui gr|mad|
Forfotesc, cerând mâncare,
Tr|gând porÛia mai mare.
PuiÕorii, dup| mas|,
Lâng| tat|l lor se las|
Somnul dulce s|-i c|leasc|,
Repede Õoimani s| creasc|.
Dac| prada nu-i urma
La leoaic| crunt urla,
Iar bojdeuca nalt|, tare,
Îi p|rea ca o strâmtoare.
Îi c|dea pofta de treab|
Puii îÕi c|lca pe lab|,
Fug|rea în drum leoaica
C|-i amestec|, strigoaica.
Da'ntr-o noapte ea viseaz|
Cum toÛi dorm într'o amiaz|,
Tol|niÛi pe pielea lui
Zace coada tat|lui.
S'a trezit. Îns| aievea
Leul iar|Õi sc|p|ra.
Ea îi d| o lab|'n cap,
Leul cade'n cuÕc| lat.
TreceÛi puilor la tata
C|-i azi blând ca niciodat|.
Dac| eÕti ursuz, n'ai pace,
Totu'n jurul t|u nu-Ûi place.
CauÛi pricin| de sfad|,
Subalternii calci pe coad|.
PoÛi r|mâne'ntins - c|rare Precum leul, din întâmlare!
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CLOÔCA
Ôede cloÕc| o g|in|
Unde gâsca s'a uat,
Dou|, patru, Õase ou|
Cam puÛine-am aÕezat.
Cheam| ruda porumbac|
S| se ou| în cuibar.
Peste-o lun| se dezbrac|
Ôi ies pui ca din altar.
Zece pui de g|inuÕ|
Piscuie prin pufuÕor,
Ôase bubocei la uÕ|
Bat sub coaj|'n ajutor.
Cioc-cioc, cioc,-ascult| locul,
Coaja sparge uÕurel.
Iar de-acolo casc| ciocul,
Gâtul lung Õi subÛirel.
Fuge gâsca speriat|,
Fug cucoÕii din ambar,
Scoate cloÕca înfoiat|
PuiÕorii sub gr|tar.
Ôi îi num|r| întruna:
Ôase, zece, toÛi t|rcaÛi!
- Clonc, clonc-clonc,
VeniÛi cu muma
Gr|m|joar| la p|sat.
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ÔEFUL
Stând la scar| cu'n coleg
Ôeful mi-a trecut prin spate,
Avea'n mân| un colet
Cu mustr|ri, Õi deschise
UÕa din biroul meu.
Dup| dou| vorbe'n Õoapte
Coborî c'o treapt| greu
Sub ferestre'ntunecate.
M-am simÛit epuizat
Ôi-am plecat curând acas|.
La soÛie, degajat,
Am strigat c| nu-i pe mas|.
Ea sp|la c|ci fiica, ager,
Murd|rind rochiÛa'n lapte
Sta fixat| în ungher
De-o privire ca de Õarpe.
Fata roÕie de plâns,
ÎÕi b|tea'nciudat p|puÕa
C|ci cu mâna i-a împis
Peste str|chinuÛ| uÕa.
Vinovat| e p|puÕa
Ce mâniÛa i-a întins,
Ôi'nc| spatele Õi uÕa
Din biroul dulce, lins.

162

BRÂUL CIOBANULUI
NouraÕul, tuns de ploaie,
Peste soare se'nconvoaie.
Curcubeul colorat
Se înÕir| destr|mat.
Prin f|Õiile g|lbui
P|s|rele-ar scoate pui,
Iar din bandele r|mase
La fetiÛe fuste groase.
Pentru creast| s'a l|sat
RoÕu la cucoÕ v|rgat,
Pentru cer Õi râul viu
BrâuÕorul alb|striu.
Verde - frunzelor de mai
Ca s| creasc| tot ce vreai,
Iar fundiÛa cafenie
'I pentru-o ciocolat| mie.
Curcubeu'mparte frate
Pentru toÛi culori bogate.
De s'a termina, mai mulg|
Înc|-un nour ploaie bun|.
Mulge ploaia ap|sat
Ca s| creasc| grâu bogat.
Printre spicu'nalt de grâu
Curcubeului g|lbâu.
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CRUCEA SOARTEI
O stupid| clip|
Mai desparte'n veci
Rudele iubite,
Sufletele reci.
DecedaÛii las|
Ôi dureri Õi chin
Celor de-i aÕteapt|
Poate de mai vin.
Pe mormânt, la rud|
Suferind din prunci,
Contemplarea crud|
Se r|stoarn|'n cruci.
Lunga amintire
Scurtei desp|rÛiri
Las| retr|ire Mahn|'n prelungiri.
ViaÛa se prelinge
Mai crunt, nostalgiu,
La vii. SucombaÛii
Au sfârÕit pustiu!
Dac| dup| moarte,
P|r|sit de toÛi,
Nu ia, se prea poate,
Mai nimic s| poÛi:
S| r|bzi ner|bdare
UmilinÛa'n sus!
Uit| batjocura,
Pân' la soare-apus.
S|-Ûi porÛi crucea sorÛii
Demnitar, cum poÛi!
Pân' la poarta nopÛii,
Adorat de toÛi!
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Cuprins:
Cultura Româneasc| în Transnistria (prefaÛ|): 2
VINULE: 3
SOARELE ÔI COCOSTÂRCUL: 4
PODUL: 5
DESTINUL: 6
P{R{SIT{: 7
REVINO: 8
REMUÔCARE T{CUT{: 9
C{ÚELUÔA: 10
RÂNDUIALA: 11
BLESTEMUL: 12
BATE VÂNTUL: 13
DOR NEM{RGINIT: 14
DORUL DESP{RÚIRII: 15
GOSPODINA: 16
SFÂRÔIT DE HIBERNARE: 17
RÂNDUNICA: 18
FULGUL: 19
B{BUÚA: 20
CUCUL, CUCOÔUL ÔI RÂNDUNICA: 21
R{SPLATA: 22
B{TRÂNEÚE: 23
R{U CU R{U…: 25
OD{ MAMEI: 26
TOAMNA: 27
DOU{ PRIETENE: 29
MAMA MEA: 30
CUCOÔELUL: 31
POVESTEA VULPII: 32
ELEVUL EXEMPLAR: 33
SÂNT AGER: 34
LEUL ÔI C{ÚEAUA: 35
S{RUT{ BRAZDA, COPILE!: 36
LA JUBILEUL ÔCOLII - 175 ANI: 37
PLOAIA: 38
ALEGERILE P{S{REÔTI: 39
BIRUL - VICIU SOCIAL: 40
ÎMP{RÚEALA: 41
JOCURI DE CUVINTE: 43
VULTUR ÎN C{DERE: 44
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SCRISOARE FIICEI: 45
SURORILE: 46
CUIUL BUNELULUI: 47
RUDELE: 48
DE TE-AI FACE FENIX, MAM{!: 49
SOARELE LENOS: 50
OSPITALITATEA (moartea): 51
SPINII: 52
SOARELE POZNAÔ: 53
FARFURIILE: 54
GÂNDURI: 55
CUSCUTA PARAZIT{: 56
ROUA ZORILOR: 57
CURCUBEUL TOMNATIC: 58
MIREASA: 59
ANII: 60
INVIDIE: 62
OLIGARHII: 63
DE-ALE DRAGOSTEI: 64
PATROANA: 65
PODUL DORURILOR: 66
MURCA: 67
COPIL{RIA: 68
CASA P{RINTESC{: 69
BARZELE: 70
STÂLPUL CASEI: 71
PRELUNGIRE: 72
ICOANA: 73
M{RGELE RISIPITE: 74
M{GARUL ÔI LUNA: 75
PORCUL: 76
CURCUBEUL: 77
BUMERANGUL: 78
LAUDA DEÔART{: 79
SATUL MEU: 80
ROUA DIMINEÚII: 81
CÂRD{ÔIA: 82
LEPRA: 83
UMBRA ÔI IEDUL: 84
TELEFONUL FERMECAT: 85
PISICA: 86
OGLINDA: 87
PLOAIA DE PRIM{VAR{: 88
BADE, M{I! (cântec): 89
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LICOAREA: 90
SECETA: 91
ÔACALII: 92
RÂMA: 93
MÂNA: 94
PRELUDIA DE MÂINE: 95
PRIM{VARA: 96
NUNTA: 97
FLOAREA SOARELUI: 98
PERECHEA: 99
LA PESCUIT: 100
N{RAVUL: 101
IMN BOBULUI: 102
DOR DE TAT{ (cântec): 103
VINO, TAT{ (cântec): 104
ÔOARECELE ÔI ÔOBOLANUL (fabul|): 105
OAIA ÔI ÔARPELE: 106
IUBIT IERI, MÂINE: 107
DECORAT{: 108
PLOAIA DE VAR{: 109
GÂNDACUL (fabul|): 110
P{H{REL: 111
GURMANUL: 112
V{NTUL: 113
BROSCUÚA: 114
VICEVERSA: 115
DAC'AM FI ÔI NOI AÔA: 116
PERMIS PROMIS: 117
TREABA: 118
INCENDIUL: 119
CALUL POPII: 120
SPERANÚA: 121
ÔORIC{: 122
PROMISIUNEA: 123
ÎNCORNORATUL: 124
HOLTEIUL: 125
O ÎNDOIAL{: 126
BURETELE: 127
TIMPUL TRECE: 128
PIELEA DE ÔAGRI: 129
CRESC CU ÎMPRUMUT: 129
LUNG E DRUMUL PÂN' LA TINE: 131
PLECAÚI DE LA VATR{: 132
MOT{NIC{: 133
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OMENIA: 134
PORECLA NEAMULUI: 135
MOLIPSIREA: 136
NEPOÚICA PRIM{VARA: 137
HAOSUL VISELOR: 138
SEMENII: 140
LEGENDA ANULUI: 141
PUTINA RUGINIT{: 142
ARÔIÚA STEPEI: 143
MODESTIE: 144
ZGURA: 145
D{NIL{: 146
C{LDURA: 147
COMANDANTUL: 148
FARMECUL V{RATIC: 149
S{ NE GR{BIM: 150
C{L{UZ{: 151
GHILIOTINA (fabul|): 152
MIROS DE SALCÂM: 153
CAMELEONUL: 154
CALUL ÔI MAÔINA: 155
VR{BIOIUL ÔI AVIONUL: 156
ORBUL G{INILOR (bufniÛa): 157
POÔT{RIÚA: 158
VREAU S{ CRESC: 159
PIELEA: 160
CLOÔCA: 161
ÔEFUL: 162
BRÂUL CIOBANULUI: 163
CRUCEA SOARTEI: 164
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