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Participanți care au plagiat:

Mențiuni:

*Criteriile de notare a poeziilor au fost: respectarea
tematicii, originalitatea, gramatica și ortografia,
expresivitatea artistică, mesajul poetic, elementele de
versificație.

**Notele de mai sus sunt doar valorile medii (finale),
rezultate în urma jurizării de către cei șase redactori pe
baza criteriilor menționate.

***Ne pare rău că a trebuit să menționăm tentativele de
plagiat. Sperăm ca în viitor să nu ne mai aflăm în
această situație.
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Poeziile participanților

Premiul I

Bianca SCURTUL

Despre o primăvară...

Și a intrat tăcută... Lăsând pantofii lângă prag...
Iar chipul ei era încununat de-un zâmbet drag.

Picioarele-i pășeau prin urme albe de omăt,
Cutezătoare, părea o zână ce venea îndărăt.

Sărutându-l pe Mart și cuprinzându-l părintește,
Sfioasă, se apleacă și abia dacă-i șoptește:

„Îndură-te de ei”, iar spre apus, se-nseninează,
De parcă raiul s-a lăsat peste pământ și luminează.

Și a alungat turma de nori ce îneca seninul cer,
Ștergând amintirea unui necruțător, hibernal ger.
Până în zori de zi, pictând vernalul său tablou,

Distruge fărâma unui iernatic peisaj-cavou.

Atinge ușor pământul și ca printr-o minune,
În jurul ei, plăpânzii ghiocei prind să se adune.

Parfumul ei dulceag se-ntinde peste verste,
Domol, noapte de primăvară se lasă peste creste.
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Și vigilența noastră o adoarme cu ușurință,
Căci mângâie alene a cugetului nostru suferință.
Văzând-o, sufletele noastre încep a se tămădui,

Venirea ei ne-nvață răbdător, arta de a iubi.

Ea e frumoasă, fragedă, duioasă și fără de cusur,
Surâsul ei mărinimos e semn de bun augur,

Dar ce păcat! E trecătoare! Și ca o clipă zboară...
Darul de a păstra o veșnicie în suflet primăvară.
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Premiul al II-lea

Nela TALABĂ

Senzații de primăvară

Privirile-mi topite
curg fierbinţi

şi se preling prin firele de iarbă,
se-amestecă în verzile efluvii

ale primăverii.

Auzu-mi se dilată
până dincolo de zare

şi se contractă
până dincoace de muguri,

şerpuieşte
şi trece pe lângă zumzetul albinelor,

pe lângă fluieratul mierlelor
prin sălcii

şi se-ntâlneşte cu ţârâitul timpului
care-nfloreşte-n ramuri
şi clipeşte somnoros

din genele lui de petale.

Inima mea se face ciutură
ce-adună albastrul
genuin al cerului,

cu care-mi răcoresc apoi
şi sângele înfierbântat
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şi gândurile.

Doar vorbele-mi rămân încremenite,
suspendate

undeva între viaţă şi moarte,
incapabile să capete aripi...

Uite cum soarele
cu razele-i de miere mi le unge

şi mierle pofticioase
le ciugulesc prin ramuri.

Aceasta-i singura mea temere:
că primăvara asta-ntârziată
mă va lăsa fără cuvinte...
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Premiul al III-lea

Luiza Ioana SFETCU

Sentiment de primăvară

În zorii zilei mă trezește
Alai duios de ciocârlii,

Și-o clipă numai poposește
La geam prin razele-aurii.

E semn că primăvara iară
Se-apropie cu pași grăbiți,
Printre livezi și prin poiană
Sunt iar copacii înverziți.

Și mă cuprinde-o bucurie,
Un sentiment voios, divin,

Căci iar natura reînvie
Sub ochii cerului senin.
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Mențiunea I

Ana IONELE

Desprimăvărare

Îmi cântă iar o primăvară-n tâmple,
Pe inelar îmi pune flori de păpădie.
Întind căușul palmei să se umple,

Iar seva ei mirabilă mă-nvie.

Ce anotimp plăpând cu nopți tăcute,
De parcă aş trăi în lut cu flori!

Mă strâng în braţe crengile zăcute
Împodobindu-mă cu muguri vestitori.

Ninsoarea diafană pictează fața lunii
Mă înfioară fluturii ce-n mine pier

Aleargă în buiestru caii, ca nebunii
Eu în genunchi adun bucăți de cer.

Se împrimăvărează sufletul în mine
Cad crucile în iarbă, abia smulse
Desculță calc pe vreascuri hialine
Și redevin copacul plin de frunze.
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Mențiunea a II-a

Carmen ȘENDROIU SULTAN

Sărut

sărută-mă în zori de primăvară
în blond să-mi împletești povești

cu viorele și cu tămâioară
pe buze-mi să te iscălești

sărută-mă-n amiezi de primăvară
împacă-mă-n petala rozelor

ce își croiesc poteci în inimioară
și fură inocența sfintelor

sărută-mă în nopți de primăvară
îmbată-mă în ploaia teilor

ce îmi stropesc la fel ca prima oară
ochii și grădina viselor

sărută-mă în fiecare ceas
cu mătrăguna buzelor de ceară
o amintire violetă mi-ai rămas

poveste cu parfum de primăvară...
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Andreea CRISTEA

Au înflorit bujorii!

Au înflorit bujorii, ai văzut?
E semn de viață lungă și nebună,
E timpu-n care noi ne-am fi știut

De ne-am fi întâlnit sub clar de lună.

Au înflorit bujorii, ai simțit?
Ne mângâie privirea ca o mumă,
Ne-am fi iubit și noi de-am fi putut
Să ne găsim în ziua cea mai bună.

Au înflorit bujorii, îi auzi?
Ne râd aproape-n față… fără glumă

Și noi am fi putut să râdem nuzi,
De ne-am fi cunoscut acum o lună.

Au înflorit bujorii, nu e vis!
E semn de viață lungă și nebună,

Tu să mă cauți ca un Paradis,
Eu te aștept, să-ți dăruiesc lumină.

18



Viorica CORNEA

Zile de primăvară

Vântul cald de primăvară
A furat din curcubeu

Verdele cel crud, de seară,
Aruncându-l teleleu...

Puțin cam nedumerite
Ale lui șase surori,

S-au împrăștiat grăbite
Pe cer, pe câmpii și-n flori.

Astfel a venit pe lume
Primăvara-n car de vis,

Plesnind din bici, o minune
Ca o fugă-n Paradis.

Cu flori s-a-mbrăcat zăvoiul
Fluturi galbeni, croșetați...

Lacrimă curge izvorul,
Tot smaraldul e-n copaci.

Câte păsări sunt pe lume
Purtând miere-n dulce glas,

Au venit să-i cânte iernii
Rugile de parastas.
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Victor COBZAC

Parfum de primăvară

Dimineți
Cu rouă-n plete,

Zboară la pământ
Lăstunii,

De pe-o creangă,
Pumn de muguri,

Se sărută ca nebunii.

Cer albastru,
Primăvara,

A adus atâta soare,
Numai ce...

Un pumn de muguri,
Peste zi...

Cărunți de floare.

Parfumați
Cu zorii zilei,

Care vine de pe glie,
Pumn de muguri,

Astăzi cântă
Cea mai dulce

Me-lo-di-e.

20



Georgiana GORENCO

Noaptea primăvara-i diferită

E una din acele nopți de primăvară
Când vântul scormonește prin trecut

Și sapă-adânc pământul fraged,
Și-l sfarmă c-o asprime de temut.

Valul de rândunele-nghite cerul
Și umbra pune stăpânire pe pământ.

Furnicile-s grăbite să se ascundă,
În arborii cusuți c-un nou veșmânt.

Dorm florile pe pat de in și stofă
Și-așteaptă diminețile-nsorite,
Castanii-și spun vorbe fierbinți

Căci noaptea, primăvara, are gânduri diferite.
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Limona RUSU

Mai dă-mi

Mai dă-mi primăvară
nostalgia anotimpului frământat

de patimi în trilul păsărilor cântătoare
clădește splendoarea zorilor în coloritul de maci.

Mai dă-mi primăvară
jocul lăstărit cu transparente atingeri

adună în mersul dorințelor secundele de bucurie
tivește vraja înfloririi peste clipele încoronate cu spini.
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Sibiana Mirela ANTOCHE

Fluturi ne-au răpit din fașă...

Fluturi ne-au răpit din fașă, sub aripi ne-au tăinuit,
Patinând pe firul ierbii, bumbi de rouă ne-au hrănit,
Grații, în mișcări dansante, legănând pătuc de flori,
Expozând luminii straiul, curcubeu zvâcnit din sori.

Pe poteci umbreau mesteceni, siluete-n alb veșmânt,
Nerăbdării i-au dat bice, sub hamac, aburi de vânt,

Marmorate diafane, lipitori de dulci pistiluri
Sărutau în oscilații, parfumate elixiruri.

Nu-și slăbeau euforia, vânători de primăveri,
Prin poiene, pe câmpie, prin livezile de meri,

Ne-au uitat în coviltire, sub umbrarul unui nuc,
Zmee-nalță, mlădioase, frunzele ce-n ierni se duc.

Clipocit de zburătoare, zorii somnoroși descind,
Pus-am clipei dezertarea, foșnet, noaptea, auzind,

Încălțări pe umerașe, țesături pe calapod,
Păduricea ne petrece... fluturii în plin sinod.
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Ionuț CALOTĂ

păpuși în balcon

Primăvara vine în slow motion
deja au început să mă doară
mugurii copacilor din geam

și trupul să mi se electrizeze
tot mai des ca-ntr-un ritual

de vindecare a luminii
Palmele mele au rămas

două umbre curbate
mângâind părul tău înghețat

Acum știu pe de rost
harta pielii tale albe

penele ei cad pe podea
ca niște țurțuri obosiți

Am învățat un truc
soarele nou

absoarbe căldura din noi
o absoarbe

iar noi întindem pe pâine
razele lui palide

în timp ce iarna bătrână
se sfâșie tristă

în fața păpușilor
din balcon
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Caliopi-Alina DINU

Dor de tine!

Mi-e cam dor de primăvară!
De primăvara aceea în care erai și tu...

de roz de floare de măr,
de alb miresiu de vișin,

de iarba tălpilor tale înflorite...

Și de brațele
în care încăpea

toată lumea mea,
Și de tot cerul primăverii noastre...

mi-e dor!

Primăvaaarăăă...!
O strig și îmi răspunde ecoul ei,

fără de tine...
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Emilia Arabela TRINCĂ

Flori de cireș

De la minus infinit,
Am început

Să simt lipsa ta.
De la plus infinit,

Mi-a înflorit
Iubirea

Într-o floare albă
De cireș.

Trupurile noastre
Au fost,
Forțate

Să se despartă.
Să se împartă,
Într-o fracție.

Într-o linie
Dreaptă.

Deasupra liniei
Iubeam doar eu.

Sub ea,
Tu binecuvântai

Pământul.
Eu nu aveam nume.

Tu te numeai:
Primăvara.
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Tu însuflețeai totul.
De la minus infinit,
Până la plus infinit.
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Ana DROBOT

Sakura

Pășeam pe razele de lumină de printre umbrele
copacilor

Încercam să înțeleg sensul poeziei, dar parcă se lăsase
ceața peste lună

Și începeam eu să visez la propria lume, să scriu eu
propria poezie

Corcodușii înfloriți îi transformam în cireși; astfel puteam
sărbători sakura

Îmi imaginam că pot înțelege limba japoneză
Dar inventam un alt alfabet, alte cuvinte și altă sintaxă

Aș fi vrut să știu cum apărea o limbă pe pământ
Pentru a-mi crea o lume mai solidă

Parcul fusese odată locul descoperirilor mele din natură
Acum păstrează urmele pașilor noștri în fiecare bătaie a

inimii
Nu e nevoie să călătorim pe alte planete pentru

descoperiri
Fiecare vârstă e un teritoriu neexplorat și neexplicat

Mi-amintesc cum eram întrebată ce reprezintă un desen
în acuarele

Făcut de mine în copilărie, dar nu erau obiecte concrete
și nici peisaje

Înfățișam o lume necunoscută mie care mă întâmpina
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În așteptarea unor răspunsuri pe care nimeni nu mi le
putea da.
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Ștefania VĂDUVA

Un sărut ș’o primăvară

Să-mi scriu povestea vieții-aș vrea,
Să scriu despre iubire

În două rânduri aș termina
De te-aș numi pe tine.

Dar te numesc un Anonim
Ce primăvara aduce

Cu zâmbete,
Cu cărți,
Cu vin,

Cu poezie dulce.
Tu îmi aduci flori de cireș

Și raze de la soare
Mi-ai da și luna de pe cer

De mi-aș dori-o oare?
Rămâne să-mi răspunzi discret

La mica-mi întrebare
Să îmi șoptești la ceas târziu

Când încă-s visătoare.
Ș-apoi la pieptul tău să stau,

S-aud a ta suflare,
Să simt cum inima-ți e grea

Și urlă a disperare.
Apoi încet să te sărut

Să-ți spun cu nerăbdare
Că primăvara îmi aduci

Doar cu o sărutare.
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Marinela BELU-CAPȘA

Zeița Flora

brodată cu flori de cireș
primăvara

ascultă zumzetul albinelor
pornite la cules

de sănătate

narcise și zambile
cu petale parfumate

mângâie iubirile

la fereastră
ochi curioși

frâng singurătatea
cu zborul porumbeilor

liberi
ca păsările lui Aristofan

în rochia-i de mireasă
zeița Flora

cu privirea agățată de cer
înmugurește buchete

de speranțe
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Petruța PETRE

Bondărești

În grădină-i sfadă mare
Nu știu ce s-a întâmplat
Un bondar stă pe cărare

Și e tare supărat.

Florile toate-l privesc
Acum parcă prima oară

Cu glas blând îl dojenesc
Vor în ajutor să-i sară.

― Ce-ai pățit, ce e cu tine?
Îl întreabă o lalea

Și cu brațele ei fine
Îl așază lângă ea.

Celelalte stau și-ascultă
Curioase vor să știe

― Ce-a pățit? De ce-l ajută?
― Lasă-l soro să-și revie!

Bondarul se plânge tare
Cum că a fost alungat
Că nu a găsit mâncare

Sau... pentru că n-a lucrat.

Mâinile la cap își pune
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O lalea îl dojenește
Însă alta iute spune:

― Soro, cred că nu muncește!

Dar departe pe cărare
Vine a lui bondăriță

Rumenă nevoie mare
Parc-ar fi o școlăriță.

După ea mai vin în grabă
Și vreo șapte copilași

― Hei, bondar, nu e de șagă!
Pe noi cu cine ne lași?

Atunci lalelele toate
S-au retras din calea lor

Șușotind și dând din coate:
― Ce aveți, măi, fraților?

Căci și-n lumea lor mai mică
Sunt la fel probleme mari

Și aici o vorbă strică
Chiar în lumea de bondari.
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Lia CÎLNICEANU

Despre tristețea piticului de grǎdinǎ

Aș putea scrie despre primǎvarǎ
sau despre cotidiene banalitǎți

despre cele cincinale și veșnice sunt cǎrți
rezoluții, principii desǎvȃrșite, reguli de urmat

dar, ce pǎcat
piticul de grǎdinǎ nu trǎiește pȃnǎ la capǎtul lumii

are doar un gazon al lui
proaspǎt tuns și stropit

culori stridente ȋn care-l ȋmbrǎcați primǎvara
peste crǎpǎturile vechi

Prea tare miros ȋnfloritele ramuri
– spune piticul –

lǎsați copiii sǎ vinǎ la mine
doar ei ȋși amintesc cǎsuța din pǎdure

și mina de diamante
florile de cȃmp, sunǎtoarea și melcii

pentru ei am dresat licuricii
ascunși ȋn buzunarele mele de ipsos

Dar, ce folos
și ei au o cale de urmat

se grǎbesc sǎ ajungǎ bunici
sǎ-și creascǎ nepoții, sǎ le cumpere jucǎrii
pitici de grǎdinǎ printre alți pitici de grǎdinǎ
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Ce este nefericirea lor
pe lȃngǎ spaima cumplitǎ

cǎ voi scǎpa licuricii dresați din buzunarele mele
și se vor roti amețiți ȋn jurul luminii

artificialei lumini
pȃnǎ vor cǎdea secerați la picioarele felinarului

Și eu, biet pitic de grǎdinǎ
cu ce voi rǎmȃne

cȃnd deșirat costumul de scenǎ se va risipi
printre ferigi și melci

Aș fi putut
să nu scriu despre primǎvarǎ

sau despre cotidiene banalitǎți
despre cele cincinale și veșnice

aș fi putut
sǎ vǎ arunc ȋn ochi praf de stele

poate vedeați licuricii dresați
nu doar iepurele alb
aș fi putut, aș fi putut

dar… cu conștiința ȋmpǎcatǎ
harnici mǎturǎtorii de stradǎ

umplu cu lesturi ȋn zori tomberoanele orașului
cu cioburi din mine,

cu fire de iarbǎ și melci

35



Ioana MUNTEANU

1 Martie mărțișor

Un fir roșu filtrat prin iubire,
Și unul alb, prin petale roz de fericire,

Sclipiri de vise s-au strâns adânc în ea,
Iar azi, mărțișoru-i dar din inima mea.

Un mărțișor îți dăruiesc cu drag,
Când primăvara te așteaptă-n prag,
Cu mii și mii de flori înmiresmate,
Cu drag, din toată lumea adunate.

Miroase iar a nouă primăvară,
Cu petunii și-o rușinoasă lăcrămioară,

Timid zâmbindu-ne de prin grădini,
Mici ghiocei, bujori și cu verbini.

Un fir roșu, prins de-o poezie,
Lângă cel alb, mărțișorul îți dă de știre,

Că vine primăvara încet, încetișor,
În luna martie, luna lui mărțișor.
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Roxana Elena SANDU

Clepsidra

Primăvara şi-a pus petalele-n clepsidră
Ca să oprească-n loc o înflorire
Pentru a se întoarce iar şi iară

Când albă
Roză

Albastră
Un curcubeu

Petalele au devenit un timp
Perpetuă transformare

În clipe ce deschid o frumuseţe
Vlăstare îmbrăcate în anotimp

De verde crud
De verde nou

Şi spui
Ce bine e să simţi

Un veac de primăvară
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Coca POPESCU

Reşedinţă temporară

S-a întâmplat în anotimpul florilor,
Când degetele mele au înflorit, atingându-te.

Iar din palme, au crescut poeme.
Ştiu! Locuiesc ilegal în inima ta.

Reşedinţa temporară,
Unde fraudulos, au intrat fluturii,

Făcând bypass între bucurie şi extaz.
Doresc să intru în legalitate

Cu dragostea la vedere, nu doar prin vene.
Fără durere, transfuzie de sentimente şi Aspacardin,

Să ne bucurăm de viaţă din plin.
Vreau nopţi de vară într-un baldachin,

Tapetat cu flori şi petale de crin.
Iubirea noastră să nu cunoască hotare,

Având liberă trecere la dezmierdare.
Interzis, la exces doar în gând,

Clipele trăite cu intensitate,
Dereglează pulsul, iar inima

Devine vulnerabilă la alte contracte.
„Ştiu, locuiesc ilegal în inima ta.
Timpul s-a oprit când ai zâmbit.
Din palme mi-au crescut poeme

Fără premeditare degetele au înflorit.”
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Simina COMAN

Frumosul renăscut

Miroase a flori pe poteca îngustă.
Parfum de senin, răspândit peste zări.

Se deschid tremurând, licăriri de zambile,
Se aștern picături peste văi, peste mări.

Din neantul sihastru, domolit și plăpând,
Curge-n stoluri de raze

O lumină firavă, adormită de veacuri
Peste lumea umbrită, peste vechile oaze.

Prinde suflet pădurea încolțită de dor,
Prinde viață natura peste tot, peste toate.

Nu-i durere, nu-i tremur,
Doar renaște… cât poate.

Ce minune divină pe-un pământ prăbușit!
Să renască natura pân’ la ultim atom!

Ce minune cerească primăvara să vină!
Să inunde frumosul cel dintâi cromozom!
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Daniela PÂRVU DORIN

Răsărit suprapus pe apus

Vom trăi împreună un altfel de festin
în secunda rămasă ne vom săruta mâinile,

iar... într-o anumită zi de mai
îmi vei împleti o cunună mare de spice

până când lemnul crucii va mirosi a crin!
numai nu mă uita și nu mă muri...

măcar până când numele meu
se va șterge singur de pe cruce…

Drum de sânziene spre mine să-ți faci!
o candelă tihnită să ardă-n ferestre
lângă florile mari, solitare de maci,

numai pentru o zi, atât cât sufletul prin lume mai trece,
(știind că nimic nu mai este de spus)

Tu ține-mă minte și nu mă muri...
și nu mă uita

acest răsărit suprapus pe apus!
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Lidia RUSZA

Dansul primăverii

În sunetul viorii cristaline
Întregul univers porni la dans

Mânați de dorul vechii-adrenaline
Doi porumbei trecură peste vals.

Parfumul fin împodobea mireasa
În rochia colorată transparent
Pictată în culori e florăreasa

Ce îi croia sublimu-eveniment.

Cu trena-i încărcată de zambile,
Lalele, panseluțe, toporași
Narcise pe la toate colțurile

Cuprinse în alaiul de nuntași;

Pășea măreață calda primăvară
Prin crângul cu miros de păpădie

Orchestra rândunicilor presară
În calea ei, frumoasa melodie.

Furnicile, gândacii, cărăbușii
Se-alătură petrecerii în toi

Pe margine dansează pescărușii
În compania unor pițigoi.
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De sus coboară razele plăpânde
Ca ploaia timpurie pe ogor

Îmbrățișând natura ce surâde
La fiecare zumzet călător.

În părul ei sclipește diadema
Din lanul trandafirilor sălbatici

Mireasma dulce-ncoronează scena
Cu farmecul din ochii panoramici.

Mireasa cu parfum de lăcrămioare
Lăsa în urma ei un curcubeu

Scăldat în zâmbetul naturii calde
Dansând prin aerul violaceu.

Pădurea a-ntinerit văzându-i chipul
În fața ei, adâncă plecăciune

Cu dragoste servește anotimpul
Încoronat din datine străbune.
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Olga VĂDUVA GRIGOROV

Bun rămas, primăvară!

Am însoțit-o până la malul apei.
Mergea gârbovită, cu privirea rătăcită,

lăsând parfumul primilor tei înfloriți
să inunde tăcerea timpului.

Strângea lacrimile în cupe imaculate de crini,
ridicând brațele să prindă păsări albe și stele.

I-am mângăiat pletele răvășite de adierea vântului,
am strâns-o la piept și am plâns cu ea.

Pășind pe valuri, mi-a spus: să m-aștepți cu maci
înfloriți!

Am rugat soarele să o alinte cu razele lui calde,
dar soarele nu s-a clintit...

Nu știam că este îndrăgostit de înfierbântata Vară!
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Cătălin SIMION

Mai rămâi, Primăvară...

Primăvară, ești atât de frumoasă, atât de specială!
Pe toți i-ai fermecat cu parfumul tău și-a ta blândețe

jovială;
Iar glasul tău atât de cristalin mă face-ntruna să visez,
Tu mă faci să trăiesc, să surâd, să dansez, dar după o

clipă, două, mă-ntristez,
Căci apari, îmi dai speranță, mă duci dincolo de nori și

știu că mă amăgești, ce boală!
Tu vii, apoi pleci și mă lași cu inima cumplit de rece și de

goală!

Învăluie-mă cu toată mireasma ta și alungă stricăciunea
din mine,

Toată bezna ce-o port mă doboară, mă doare, mă
obosește, captiv ea mă ține.

Aș vrea să rămâi pe vecie, să renasc odată cu tine,
Să reînvii într-un nou trup neîntinat, ce nu știe ce-i răul

și marea de suspine;
Fără regrete ucigașe si pietre atârnate de suflet,

Hai să stăm la un pahar de vin, o glumă și-un zâmbet!

Mai rămâi, Primăvară... mai stai, mai înalță-mă o dată,
Crește-mi ramuri verzi, luminează-mă, încălzește-mă și

înflorește-mi inima uitată,
Sau prinde-mă-n ale tale brațe și ia-mă înainte ca

soarele să se deștepte;
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Du-mă mai departe de lună și stele, planete sau grăbite
comete,

Poartă-mă pe aripi de vis și fă-mă să uit de toți si de
toate,

Dă-mi adăpost în Universul tău, unde nu există suferință
sau moarte!

Mai rămâi, Primăvară…
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Daniela Cristina ALBU

Primăvară

M-a lovit
anemia,
astenia,

unui martie bolnav,
într-o lume cu flori

ucise de ger,
cu primăveri de Crăciun,

într-o lume de hârtie
şi plastic.

Aş vrea să-l ajut
pe copilul zburdând pe maidan

să-şi înalţe zmeul,
dar neprielnic, vântul de nord

îi usucă lacrimile.
Când fug hăituiţi din oraș

îngerii păzitori,
dezlănțuit gonește

pe urmele lor,
sfâșiind șuierând
reclame iluzorii.

Betonul și sticla rânjesc,
în soarele rece

al unei lumi de Apoi.
şi totuși m-a lovit

anemia,
astenia,

46



primăverii din noi.
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Mariana CHIRICA

Fragedă decepțiune

Gândește-mă, uitându-te la mine.
Grăbește-te, căci mâine vei fi mare.
În noaptea aceasta pernele puține
Prin somn vor deveni istovitoare.

În mintea ta lipsită de proporții
Atâția oameni sunt și au plecat.
Războinicule, nu îți plânge morții
Decât după ce lupta s-a încheiat!

Să nu te sperie a lumii alterare.
Nu te odihni acum, cât mai avem
De parcurs nouă sute de hotare

Până vom adormi în curtea din Eden.

Nu este timp să mai răsufli cerul
Și să așezi petale pe obraz.

Trezește-te și scoate-ți velierul
Până nu pierdem tot ce ne-a rămas.
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Dunia PĂLĂNGEANU

Pași de lumină

Zorile alergau lacome
călcând pe licurici prin iarba amară,

soarele se rotunjea în ciuturi
cu coada ochiului prelinsă afară,
umbra mea se cocoța pe garduri

libelulă, cintezoi, buburuză,
primăvara, timid mărțișor,
aninat la reverul de bluză,
căprioară speriată inima

cântece semăna în reavănul pământ,
răspândind arome de zare

din ulciorul albastru și sfânt.

Hai, Doamne, întârzie clipa,
adastă pe muguri, pe zarzării reci,

și-atinge grădina din mine
când cu pași de lumină-ai să treci…
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Irisz KOVACS

Verde crud

Haide să vorbim puțin,
în timp ce suntem plini de emoții,

despre verdele crud ce ne înconjoară
sau despre rozul cel pal.

Haide să ne vedem mai des
și să ne plimbăm zâmbind împreună

prin apusuri pe mal.
Vorbește-mi despre cum a dat roade iubirea

– de la ghiocei și până la maci –
sau lasă-mă pe mine, mai bine,

să te-nțeleg după cum îmi zâmbești
și după cum taci.

Haide să iubim azi, aici și acum
ploaia aceasta de flori rare.

Haide să facem geloasă steaua ce-apune,
când tu știi că doar tu-mi ești raza de soare.
Dă-mi voie să privesc și să admir cu iubire

cum renasc mii de văi
în acest verde crud

și-un strop de-albastru veșnic lin
al ochilor tăi.
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Leila Sandra M

Flori pe Venus

Au trecut prea multe zile,
săptămâni și luni, și ani…

Am parcurs prea multe mile,
încercând să fim umani.

Noi nu suntem!

Poate-un pic aerieni,
Ne-am născut din viu și soare,

Soiuri verzi de venusieni,
Ca să creștem, flori, splendoare!

Dune vaste arămii,
Ne-au pus piedici, multe, o mie!

Dar noi vrem ca tu să știi,
C-am crescut o păpădie!
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Maria Tomița CORINI

Clipa primăverii

Aripi noi își coase vântul
Și respiră ușurat,

Se trezește-ncet pământul
Dintr-un somn adânc, ciudat.

Lin încep ca să se nască
Izvorașe mii și mii,

Cu glas viu să clipocească
Peste riduri de câmpii.

Muguri veseli răbufnesc
Din tulpină către zare

Și, grăbiți, cu-alai pornesc
Să sărute mândrul Soare.

Raza caldă, amețită,
Somnoroasă, vine-n jos
Peste brazda amorțită
A pământului mănos.

Viață prinde tot ce-i mult
S-ar părea că nouă-s toate,

Vechiul cela de demult
Zicem noi că n-a fost, poate.

Dar ne trecem de temut,
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Vrem să fim ca-odinioară –
Tot cerșim cu împrumut
Vlagă de la primăvară.
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Alexandra MANOLIU

Primăvara

Pentru tine primăvară
Care aduci belșug în țară,

Împreună cu copii
Ghiocei și păpădii.

Sus pe dealuri, primăvara,
Umblă și presară flori,

Și-n văzduhul de mătase
Se zăresc, vâslind, cocori.

Primăvară, primăvară,
Roagă tu, o rândunea,

Poate vine, să-și clădească
Cuib lângă fereastra mea.
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Maria-Antonia VLAD

Poem de primăvară

Primăvara înflorește spre a ofili
Și ofilește spre a înflori.

Primăvara aduce mângâiere în zbor,
În zbor îți răpește durerile sângerânde.

Primăvara îți aruncă în sufletul plăpând
Cu roadele pregătite cu grijă.

Primăvara îți este în ochi și suflet
Rămâne doar să o privești pe deplin.

Primăvara stă în fața ta cu chip întrebător
Primește-o ca pe un idol demn de urmat.

Primăvara e revedere dulce
Și plecare delicată.

Primăvara te înconjoară cu pași înceți,
Îți prinde mâna și îți sărută mintea

Îndemnându-te să treci prin fiorul dragostei
Și să te îmbeți cu prospețimea realcătuirii tale.
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Constantin-Andrei PĂTRĂUCEAN

strigătul serii de primăvară

focurile serii coboară la orizont
chipuri șterse cu pensula înecată în disperare

pălării aruncate într-un sac kafkian
o sfâșiere pe marginea balustradei

căderea unui vapor în valuri de băutură.
zeii beau din oceane

își toarnă în pahare de la marginea lumilor
și le ciocnesc în cutremure

apăsarea se aude în ecouri de clădiri prăbușite
m-au lăsat tremurând am fugit în reluare

mi s-a șters fața nimeni nu mă recunoaște
am pământ pe față și pe mâini

m-am uitat la picioare și era un difuzor
legat de balustradă

am auzit că pământ ești și în pământ te vei întoarce
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Victor Horațiu TROȘAN

déjà vu

în autobuzul cu geamuri închise
aceiași oameni abia ieșiți din morminte –

aceeași propagandă ieftină a vieții:
câini însetați

flori
soare

plimbări lungi fără destinație
terase goale

pline
staniolul auriu al iepurilor de ciocolată
din vitrinele magazinelor non-stop –

în gură
același gust amar

déjà vu
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Olesea ȘCEGLOV

Copilul meu, ești cer de primăvară…

Copilul meu, eşti pâine cu dulceață,
Atât de puhav şi de dulce eşti,

Când eu grăbită încerc să trec prin viață.
Iar tu îmi zici că toate sunt poveşti.

Copilul meu, eşti cer de primăvară,
Ba mai senin şi mai frumos tu eşti,

Când te privesc cum dormi sub plăpumioară,
Mă simt în cele nouă bolți cereşti.

Copilul meu, eşti cânt de mandolină,
Şi mugurel de infinit tot eşti,
Cu vocea ta angelică, divină,

Ne trecem împreună prin tainele lumeşti.
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Alina SPĂTARU

Balul mugurilor

Curajoasă, mândra fată
A intrat la noi în țară

Mult dorita, așteptată,
Preafrumoasa primăvară.

Îndrăzneți și plini de viață
Muguri se desfac pe ramuri,

Își arată a lor față
În păduri, livezi, la geamuri.

Vântu-i leagănă cuminte,
Ei privind cu bucurie

Zâmbăreți, își iau veșminte
Pentru bal, la-mpărăție.

Muzicanți din lumea toată
Vin din zările senine,

Soarele cu drag se-arată
Făcând zilele divine.

Balul s-a pornit afară,
Atmosfera-i parfumată…

E petrecere în țară,
Toată lumea-i încântată!
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Daniela POENARU

Alerg împotriva vântului
Sărutând lacrimile cerului monocrom, pătruns de soare
Al unei ploi primăvăratice, ce-mi șoptește a schimbare,

Privind cum florile își înalță capul seducător,
Către bolta ce își scutură gândurile, peste lumea

amorțită.

Alerg împotriva gerului ce mă cuprinde, lăsând aburi să
mă înconjoare,

Precum un voal de ceață, spulberat de raze flămânde;
Alerg prin primăvară,

Renăscând din propria cenușă, precum un Pheonix,
Ca într-un final să fiu înconjurată de flori de liliac,

pictând pământul cu ale lor petale.

Totul reînvie în grădina timpului,
Oprindu-mă din alergat, fermecată de mireasma florilor

de cireș...
Lăsând negura unei ierni lungi în spate.
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Miruna Lavinia BOTA

Două iubiri

Mi-a răcit iarna rădăcina,
Pământul nu mai are gust după atâta ger.

Eu pe tine te-am căutat,
Am întors chipul mereu să te văd

Să-mi surâzi cea mai mică rază de lumină.
Cred c-am visat când a sosit,

– clipa nopții calde,
Am cuprins viața în brațe din nou,

Mi-au înmugurit crenguțele.
Vai, efemeri și gingași sunt bobocii de floare,

Te-am dorit să-mi luminezi viața,
Pe când eu te iubeam pe tine și altcineva.

Acum că soarele mi-a rămas călăuza,
Sper că tu, amantă dragă, să știi,

Când într-o zi,
Ploile o să șteargă tristețile iernii,

Și vei înflori din nou în brațele mele.
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Florina MOISE

Esență de primăvară

Cetele-n cer se adună,
Norii toți răsună.

Verdele prinde curaj,
Năvălește cu putere,

Și ramurile oacheșe rodesc timid.
Triluri de păsări răsună,
Iar eu urmăresc lalelele,

Care de atâta pudoare se închid seară de seară,
În zori, ciufulite de atâta vânt,
Se trezesc să-și așeze straiele
În razele de aur ale dimineții.

Ah, proaspătă timiditate...
Valurile verzi, învolburate
Străbat câmpurile toate
Și le îmbată de culori.
Fug clipele prin ele,
Fug alene de noroi.

Fug și razele prin ploi.
Fulgi albi, roz de primăvară, îmbătați
Zburdă bezmetici între mine și tine.

Soarele s-a copt de amiază,
Iar bujorii îmi încântă simțurile

Buburuzele înmuguresc pe obraji
Și nasc speranțe.

Casele adorm,
Iar noi, noi...
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Ne topim amândoi
Sub umbrele crengilor de măr,

Sorbind apusul nuanțat
De explozia de primăvară,

Nu mă satur privind-o.
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Ana Maria MURARIU

și păsările au o inimă

odată cânta doar liniștea la pânzele de păianjen
se auzea scârțâitul podelelor atunci când tata intra în

odaie
acum se aude o muzică ciudată

deschid fereastra și mă lovește în față un val de lumină
în locul zăpezii iarba se naște din nou din propriile-i

uscăciuni
atâta iarbă phoenix și nimeni nu scrie despre ea

doi ghiocei mărunți încă stau cu capul plecat
ei văd dincolo de pământ alt rai

și după ce mor ei ajung acolo ca să se bucure și
sufletele negre de puțină primăvară

aerul are un iz de viață
o albinuță bâzâie

un păianjen și-a părăsit crăpătura
– un urs în miniatură ce hibernează în găuri și pânze de

păianjen –
și din nou muzica

o muzică a păcii sau a războiului?
un amestec de vioară și de tobe

cip-cirip cip-cirip
ca două bătăi de inimă

păsările nu-și pot auzi inima de asta ciripesc
ca să știm că și ele au o inimă ascunsă în pene

iarna e mai greu când bate vântul și inima zgribulește de
frig
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cip-cirip cip-cirip
o simfonie a primăverii a speranței a luminii

odinioară se auzea doar liniștea cântând la pânzele de
păianjen

acum se aud bătăile de inimă ale păsărilor
cip-cirip cip-cirip
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Mariana FAUR

O altă primăvară la orizont

Se răscolesc începuturi mute-n verdeaţă
Şi copiii uită de-un tânăr necunoscut viitor,

Încep cocorii printre ceruri să vestească
Învierea preacuratei regine primăveri a lor.

Învelită în perdele scumpe şi pânză,
Cu buze de aur şi ochi rari, străvezii,
Alungă foşnete de când este sfântă,

Pentru a-şi proteja ghioceii în coji de poezii.

Va fi singura care pe cerul gurii pământene
Va da rod florilor de cireş pedepsite un an şi-o zi,

Ademenind puzderii de albine în vaste poiene
Cu miere şi ritualuri pe care le va călăuzi.
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Cornel Florin CUBLEȘAN

Cântec de primăvară

Este un zid dărăpănat de cărămidă și o spărtură
în zid.

Când se înroșește soarele vin la tine în vizită.
Este o inimă dărăpănată și o spărtură în inima

dărăpănată.
Când se înroșește soarele vin la tine în vizită.
Am în cap crucea orbului. Am în cap două linii

de piatră.
Brusturii au crescut. Nu mai știu aproape nimic

din tinerețea mea.
Fără uși, fără roți, fără volan

Molotov-ul C.A.P.-ului ruginește într-o râpă.
Brusturii au crescut. Eu sunt o rudă îndepărtată

a mea.
Este un zid dărăpănat de cărămidă și o spărtură

în zid.
Când se înroșește soarele vin la tine în vizită.
Este o inimă dărăpănată și o spărtură în inima

dărăpănată.
Când se înroșește soarele vin la tine în vizită.
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Alex Daniel TURDEAN

Printre flori roz de cireș,
Caut ochii cei măreți.

Cei ce-nlocuiesc și luna
Și iubesc toată natura.

Pe retină am tipărit,
cei doi ochi visați de timp.
Sunt căprui și fac magie
doar cu simpla lor privire.

O chemare-n paradis,
unde-i raiul, de mult scris.

Scris în veacuri de mult timp,
unde nimeni n-a atins.

N-a atins persoana vie
care cu simpla privire

Să oprească zeci de zile,
făcând primăvara vie.

Să oprească răsăritul,
amânând astfel sfârșitul...

Cei doi ochi ce dau fiori,
mă privesc în mii culori,

prin adamica privire
mii de primăveri să fie.

68



Chiar și-n iarna cea mai grea,
ochii îmi sunt primăvara...
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Beniamin LUȘCA

Privire

Într-o zi, voi examina stele
cu originalitatea unui astrofizician din Orient.

Prin medii interstelare și radiații cosmice de fond
voi evada – emisie divergentă de rațiune –
luptând cu nebuloase ucigașe și nebune,

fără regret, din primăveri, spre mapamond.

Va fi o luptă de contraste și trăire.
Eu, firav suflet, lacrimă de gaz,

radiind, prin planuri, propria nemurire
pe o frecvență alternantă de extaz&treaz

Prin telescoape optice, din atmosfere
voi captura particule de cer

atât de mult, cu cât mai multe „terre”
aș fi cerut sa te aduc stingher,

#aici.

Cu toate astea, ca pe-o primăvară,
– din tălpi, la buze, ochi și vechi priviri –

Te integram, încet, încet în mine,
Cum o făceam, prin tristele iubiri

Într-un plan,
cândva,
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îți voi privi privirea...
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Ionica BANDRABUR

Să evadez spre alte anotimpuri!

Respir din vântul cald, de primăvară,
Lăsat de cap să-și facă printre ramuri,
Mi-arunc din straiele ce-mi sunt povară

Că dezlegată-s de-ale iernii hamuri.

Ceva mă trage înapoi pe spate!
Îmi stă pe umeri ultima zăpadă?
Mă dor și ustur buzele crăpate,

Spre țărmuri calde-aș face escapadă!

Să îmi îngrop picioarele-n nisipuri
Și trupul, soarele să-mi încălzească,

Să evadez spre alte anotimpuri
Iar visele să mi se-ndeplinească.
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Alexandru Gabriel SUSAN

Primăvara, primul dor

E tardiv să înflorești
Dragoste, m-ai lepădat
În zadar tu hoinărești,
Inima mi-am ferecat.

Când pe străzi ne-nsuflețită,
Mi-ai bătut tic-tac, tic-tac

Am crezut că-mi ești menită,
Acum ochii mei triști zac.

De ce tu, cu cutezanță
Mi-ai răpit și primăvara?

Suflete în rezonanță
Eu pianul, tu chitara.

Mi-ai schițat în suflet pace
Băietan ingenuu parcă,

Belphegor, demon dibace
Te-ai urcat demult în arcă.

Când în crâng pășeam viril,
Îmi citeai iubirea-n palmă,

Suflet vigan, pueril
Astăzi prinț uitat de faimă.

Și-acum spune-mi, primăvară,
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Maldăr de flori odorante,
De ce-mi lași trupul să moară

Lângă vise exuberante?
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Ludmila MACIUGA

Mireasmă de magie

E dimineață cu aer de nectar
Și freamăt cu mireasmă de magie.

Mă poartă un drum imaginar
Prin anotimp ce verde invazie.

Mă inspiră o rază de lumină
Și las ca vântul să mă poarte,

Ca petala de floare prin grădină,
Într-un leagăn de iarbă, departe.

Fluturi îmbrăcați în curcubeie
Se îmbrățișează cu gingașe stamine,

Iar proaspăta rouă în zori pe alee
Are gustul de miere de albine.

Prin oceane parfumate de plante,
Din mireasmă de muguri iubire culeg.

Primăvara îmi naște sentimente,
Armonii pentru suflet mi-aleg.

Văzduhul îmi inspiră fantezie,
Mi-e sufletul bogat ca un vast muzeu.

Pentru mireasma plină de magie
Am datorie către Dumnezeu.
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Marius PREDESCU

Primăvara

Dusă pe cărarea timpului,
Dar nu foarte departe,

Pentru a nu se rătăci, poate,
Primăvara a revenit de peste zări,

Făcând ca pământul să prindă viață,
Culminând în flori și concerte pe baltă.

Năvălind înspre orașele betonate,
Aruncă un parfum irezistibil

Înspre locuitorii sedați de rutină.
În fond, ei n-au nicio vină
Că sunt legați indisolubil

De traiul la oraș.
Păsări călătoare pe urmele ei se întorc,

Brăzdând cerul și chemând soarele
Sau ploile aducătoare de belșug.

Iar în sufletele noastre,
Martore la toate acestea,

Reînfloresc flori de nu-mă-uita.
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Evelina Cristina FRANGULEA

Primăveri în suflet

Au trecut atâtea primăveri
Şi-mi simt sufletul cum înfloreşte

Precum natura după o iarnă grea 
Când ea la viață se trezeşte.

Iubirea ta m-a făcut să visez
Să am atâtea primăveri în suflet

În fiecare an să radiez, să înfloresc,
Să fiu ca o regină printre nuferi.

Rochia de mireasă e din trandafiri
Iar voalul din albe crizanteme

Lângă tine sărbătoresc nunta de argint
Iar martori, să ne fie miile de stele.
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Rhea Silvia LĂRGEANU

Rugă

Mă uit la primăvara asta
Cum urcă ruga către Cer.
Prin firul ierbii ce-ncolțește

Se cerne zâmbetul salcâmului rebel.
Culorile-n pastel stropesc pământul,
În soare blând ies gâze din unghere,

Cu aripile să aducă slavă
Lui Dumnezeu că n-a uitat de ele.
Pomii îmbracă haina de pădure

Cu nasturi de narcise se încheie,
Atât de dragă mi-e natura asta

Care îndeamnă oamenii să spere!
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Emilia TĂNASE

mir

e liniștea aceea
atotcuprinzătoare

care-mi picură în vene
dintr-o perfuzie

a primăverii
cu ritmul indecelabil

al eternității
e-n nodul firului de iarbă

în care a fost montat
tremurător

diamantul florii
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Mihail-Robert ZAHARIA

Primăveri, primăveri!

 Roze albe și fantasme, basme plăsmuite în raze, când
pe chipul tău minune roua crește ghioceii și pe coapsa

ta bălaie mie-mi crește iar cicoare. 
            Iată-mă, iubito, nou, și pe tine ca o floare!... 

  
 Albe scoase din cutie inimi cască ochii mici, goi, sfioși

și-nfrigurati... 
 Iată în piepturi mi se scaldă iasomia între iacinte, iată
zarea îmi dezminte vii fiori în sori albaștri și în palme

încălzite mi se aștern săruturi vechi ce se nasc iarăși la
viață. 

  
 Iată, iar învii cireșii cu a lor salbă purpurie, albă

vie-nmiresmată, îmi coboară în destine mantia lor
rozalie încrestată în margarite, peste trupul tău de iarnă
iată își fac nerămziu, cuib bobocii de lalele, ce frumoasă

ai venit scumpă-mi dragă primăvară peste ochii fetei
mele și pe buza-i roșioară.

  
 Primăveri, primăveri!... 

      Roze albe și fantasme, basme răsărite în ramuri de
salcâm și de cicoare... 

            Iată-mă, iubito, nou, și pe tine ca o floare...
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Bogdana GĂGEANU

Sufletul mi-e primăvară

În mâini culeg mulți ghiocei
Și-n suflet multe primăveri
Să-mi înflorească bobocei
Și să mă scape de dureri.

Demult, am fost un pom frumos
Și-am renăscut din promoroacă

Sunt iarăși falnic, mlădios,
Mă uit cum iarna o să treacă.

Sub neaua grea am adormit
Și ceva magic s-a-ntâmplat:

Din cel golaș și prăbușit
Eu iarăși viață-am căpătat.

În mâini culeg mulți ghiocei
Și-n suflet multe primăveri
Rouă e-acum în ochii mei

Și simt cum capăt iar puteri.
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Carolina BALDEA

Femeie-Primăvară

Sunt primăvară și în mine pruncii
Se răzvrătesc flămânzi să încolțească,

Mi-e trupul primenit spre înverzire
Sămânță de-nviere să primească!

Urmă de-omăt la poale-mi mai sclipește
Dar piere moale în amiezi cu soare,
Și-n ochii mei adânci, tiviți cu-azurul

Popas își află păsări călătoare!

Pe coapse, trudnic, vechiul plug mă ară
Lacom mușcând din glia ce mustește,

Mă face hrană și-adăpost seminței,
Ce azi în pântece mi se sădește!

Pe sâni îmi zburdă mieii de mătasă,
La subțiori narcise dau în floare,
Cu degete de raze, pe sub ie,

Fiori îmi răspândește mândrul soare!

În largi hotare dau viață vieții,
Mă trec năvalnic și nestăpânit,

Cu ghiocei mă-ntâmpin eu, pe mine,
În semn de bucurie și de bun venit!
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Veroni MIHĂILĂ

A plouat azi-noapte, viață reînvie

Cântă cucu-n luncă, pe-o creangă de plop,
Uitai de necazuri, glasul lui îl sorb

Galbene ciubote i-au căzut anume,
Pajiștile-s pline, încep să răsune
A-nviat natura, sufletul tresaltă,

Primăvară dragă, iar îmi bați la poartă!

A plouat azi-noapte, viață reînvie,
Șerpii ies din găuri, soare-i pe câmpie

Pitulicea are raiduri prin pădure,
Berze prin izvoare, pește vor să fure,

Ies și căprioare, ca de obicei,
Bucuria vine iar la locul ei.

O mireasmă mare prin vânt se animă,
Pupăza tot spurcă, cântu-i fără rimă
Pâlcuri de mistreți, grohăie să râme,
Binecuvântare pentru 'ntreaga lume
Latră câinii-n sat, behăie vreun miel,

Va fi jertfit mâine, asta simte el...

Chiar și mărăcinii s-au împodobit,
Cu flori de mireasă, țepii-au înflorit
Și totul în verde eșarfă se-mbracă,

Păsări călătoare s-au întors, la matcă.
Cuvântul de bază și întemeiat:
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Da creștini, că astăzi DOMNUL A-NVIAT!
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Adina FLOREA

Mărțișor

S-a ivit de sub zăpadă
Un bob de mărgăritar!

A ieșit și el să vadă
Cer albastru de cleștar!

Zgribulit, dar plin de viață,
Își arată colțul verde!

Și prin ploaia cea de gheață
Inima-i, bătând, se vede!

Ghiocel firav, puternic
Ne vestește azi voios
Că se duce gerul iernii
Visul să-l trăim frumos!
Și își pune strai cu roșu

Și cu alb împleticit!
Mărțișor ce-aduci frumosu'

Primăvara a sosit!
Să ne fie primăvară
Bucuria ce-o trăim!

Vremea caldă de afară
În inimă o primim!
Cu iubire împletită

Și cu purul soarelui,
O inimă poleită-i
Mărțișorul anului!

Azi ne bucurăm cu dor
Cum n-am mai făcut de mult!
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Caldă zi de mărțișor,
Primăvara-i pe Pământ!
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Geanina VOICU

O lume devorată de cireși

Sunt nori de pulbere în plină stradă,
Ce-mi mângâie fragilul trup jilav,

Și care, dintr-odată, îmi răscolesc plămânii cu o spadă
Să mă înec în propria pierzanie mai grav.

Nu-s nori de praf, ci flori de primăvară
Ce mă acoperă încet, ca-ntr-un mormânt,

Și fiecare floare devine vânătaie, grea povară,
Pe piele, sub piele, ca al tău, arzând, ultim cuvânt.

Simt ramurile lui cum mă străpung,
Cum focul amintirii tale arde-n vâlvătăi,
Și cum, cu zâmbetul pe buze, îndelung,

Ne văd, de fapt, pe noi arzând în văi.

Mi-am dizolvat întregul trup într-un cireș aprins
Să-mi povestesc durerea în liniște, fără un sunet,

Spre pacea lumii florile-am deschis,
Și m-am alăturat cireșilor tăcuți din lume.

Ascultă bine, dragă iarnă, ce-ai însemnat durerea
noastră,

Prin crunta ta răceală ne-am înflorit căldura,
Am transformat durerea și rănile-n iubire vastă,

Și-am devenit frumoși, așa cum ni-i natura.
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Andrei Cristian RIGO

Primăvara

Peste flori ce cresc în umbră,
Lângă ape, pe poteci,

Un zgomot natura perturbă:
E Primăvara, cu-al ei cânt de veci!

Crainici, iepurii cei repezi
Purtători îi sunt de vești:

Păsări cântă, glasuri limpezi...
Și izvoare spun povești!

Codru-și bate frunza lin,
Printre ramuri lungi de pin
Trece-o zi, trec două, trei,

Și cad florile de tei.

Luna, prin nori, blând lumea veghează,
Pe râu, undele se-mbracă c-o rază

Copacii tremură pe vârfuri de stânci,
Își privesc reflexiile-n apele-adânci.

Lumina se-mprăștie-ntr-o pânză curată
Pe pomii plini de floare, din grădini.

Te plimbi pe-aleea-ngustă, înconjurată
De lalele, ghiocei și crini.

Și mergi înainte, nu te oprești,
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Și dacă ai vrea, nu ai putea.
Înapoi, de-ncerci să privești

O ceață groasă apare-n fața ta.

Dintr-odată începi s-alergi
Căci ai zărit-o, te așteaptă!

Înconjurată de ciuperci
Acolo-n față, e o poartă.

Și de poartă ai trecut
Și-ai rămas pe loc, mirat
Flori, culori, au dispărut
În pământ parc-au intrat.

Stai acolo și privești
În jur, apoi te uiți în sus.

Vezi soarele fierbinte și te gândești
„Când a trecut? Unde s-a dus?”
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Iulia BARNA

Petale rozalii

Un petic de lumină peste gene
Și cea mai dulce mireasmă în nări,

Mă răpesc dintr-un vis cu zâne,
Eliberându-mă în ai realității zori.

Cu un zâmbet în al gurii colț,
Iar inima-mi mustind de drag,
Îmi las tălpile dezgolite în câlți

Și perle de rouă adunate în șirag.

Am scântei în suflet și pe vârfuri mă ridic,
Cu mâna întinsă spre infinitul cerului.

Vârful degetelor îmi strălucește magic,
Când se ating de ramurile copacului.

Albul acceptă mici picături de roșiatic,
Când se întinde spre vârful petalelor,
Colorându-le într-un roz pastel unic,

Care îmi șoptește toată taina lor.

Până și rămurelele subțiri, invidioase,
Au răpit un strop din splendida culoare

Căci al lor maroniu anost dorise
Să capete firișoare glorioase în zare.

Între două degete am prins
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O crenguță, mai aproape de pământ,
Dar în inimă mi-a zvâcnit un plâns

Și i-am dat drumul numaidecât.

Orbită de frumusețea lor magică,
Nici n-am observat cum toți bobocii
Și florile deschise tremură de frică,
Strigând mut al lor cântec al jalei.

Se tânguiau și parcă se ofileau
Sub ai mei ochi plin de groază.

Până și culorile cerului se întunecau
Uitând de anotimpul pe care-l guvernează.

Și cum să nu le înțeleg răzbunarea
Când era cât pe ce să fur primăvară,

Pentru un capriciu care domnea
Peste al meu suflet ca o fiară.

Palmele mi le-am lipit de scoarța aspră
Și cu lacrimi fierbinți, am cerut iertare

Pentru gândul că aș putea păstra
A florilor frumusețe, deși crenguța o rupeam.
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Dumitru Ovidiu FĂURICĂ

Primăvara

Pe strunele bătrânei cobze,
Un greieraș trezește flora

Natura, evadând din hibernare,
Cheamă tot universul să înceapă hora!

Soarele bucuros le dă binețe,
Iar păsările cântă maiestos,
Scoțând pădurea din visare

Căci primăvara totul e frumos!

Doar pictorii vrăjiți de frumusețe
Aștern pe pânză acest paradis

Sătui de iarna atât de tristă,
De bietul fulg care s-a stins.

Doar primăvara se-nnoiește totul!...
Renasc de multe ori pierdutele iubiri

Când spre altar se-ndreaptă tineri miri
Zâmbește dragostea, zâmbește și norocul!...
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Silvia POSTORONCA

Vestea învierii

Vine mândra primăvară
Cu o mantie ce-aşterne,
Pe aripi de vânt în zare,
Un covor de iarbă verde.

Aerul se-mbracă-n floare,
Norii ritm de vals dansează,

O poveste fermecată
În culori de vis pictează.

Puncte negre-n cer se-arată,
Lăsând urme-n drum spre casă,

Coborând uşor spre baltă,
Aduc vestea cea frumoasă.

Totu-i viu şi plin de viață,
Pe regatul primăverii,

Îngerii, şoptind, răsfață
Duhul sfânt al învierii.
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Matei TANASĂ

Deșteptare zeiască

Mândru era mărețul Chryses,
Dulce-n vorbe, iute-n gând,

Cel cu-Atena-n chip asemeni,
Cu ochii verzi și scăpărând.

Mintea sa, de soi zeiesc,
Într-o zi cu aur soare,
Aste lucruri frământa,
Mult fiind cugetătoare:

„Cum se face că din neaua,
Cea ce rece pustiește,

Se înalță tocmai floarea
Care dulce ne hrănește?

Cum din nourii cei negri,
Ce ca Hades înspăimântă,

Iese soarele sub care
Spicele Demetrei cântă?”

Astfel zicea aleasa minte
A lui Chryses cel vestit
Și, ca să afle adevărul,
La pas îndată a pornit.

Nu mergea fără de țintă,

94



Ci spre naltul Helicon,
Căci colo se-află adevăruri

Sub raza lui Hyperion.

Fericit îi era mersul,
Însă trudnic și greoi,

Cum e drumul spre cunoașteri
Pretutindeni pentru noi.

Peste zile fără număr,
Pasul reped și-a oprit,
Heliconul ajungându-l
Astfel Chryses a grăit:

„Fiicele Tatălui Zeus,
Cel ce de toți e mai presus,
Coborâți cu zvelte glezne,
Întrebări căci am de pus!

Voi, ce-n inima poeților
Puneți adevăr zeiesc,

Cunoaștere dați-mi și mie,
Frământarea să-mi opresc!”

Imediat au coborât
Fiicele lui Cronion

Când auziră pe acesta
Cuvântând ca Apollon.

„Care-ți sunt, spuseră ele,
Mândru Chryses, crai vestit,
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Aceste gânduri ca de flamă
Ce te ard nestăvilit?”

Doar o clipă-a stat acesta,
Căci mintea sa, cea iute tare,

Repede alese vorbe
Și-astfel dat-a cuvântare:

„De ce oare, bune Muze,
Se petrece-n așa fel,

Din grele cețuri ieșind soare,
Din zăpadă ghiocel?

Cum se face că din neguri,
Ce furtuni aduc pe lume,
Iese pacea și frumosul,

Copaci 'florind ca prin minune?”

Mult s-au fericit atunci
Ale Cronidului odoare,

Plăcându-le-ale lui Chryses vorbe,
Și-astfel i-au dat iluminare:

„Voi ascunse avea Zeus,
Negurosul cu egidă,

Când lăsat-a el pe Hades
Pe Persefona să o prindă!

Din prunci mici și fără cuget,
Care numai plâng și vaită,
S-au născut eroi zeiești,
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Înalte firi fără de pată.

Doar pe truda neplăcută,
Al firii slabe crunt dușman,

Zeii dau ori și ce bine,
Fericiri fără de neam!

Astfel de înțelepciuni
A vrut Cronidul să sădească

În natură pretutindeni,
Să-ndrume firea omenească.

Din oameni goi, fără știință,
Vin filosofi cu mintea clară,

Cum din iarna fără milă
Se naște blânda primăvară!”
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Teodora DRĂGOI

Copacii înfloriți

Număr copacii înfloriți
și ploaia mă îngână c-un iz

de fragedă pudoare,
la geam cafeaua strigă cum

au mai fost și alte vieți
precum această primăvară,
cum au sperat o îmbrățișare
o ultimă privire-n urmă, dar

tot ce au găsit au fost
copacii înfloriți.

cu ochii inimii simțeam
Iertarea și Speranța, în dansul lor

iar mă chemau
cu clopote ce-n miere se revarsă

și bocete ca de sorginte.
așa primit-am despărțirea

de noi, de tine și de jocul altui
Început.
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Ion LUNGU

Amintiri de primăvară

Lasă soarele să cadă
Peste ziua timpurie,

Ce se-arată ca o pradă,
Nopții care vrea să vie.

Ulița, este pustie,
Flori și iarbă au crescut
În grădina de legume

Sunt doar urmele de lut.

Azi, copacii dau în floare,
Vor avea umbră și rod,
Peste tot este culoare,

Doar bunicii nu-s la porți.

Și miroase-a primăvară,
A mister și a credință,
Casa veche scorojită

Stă pe-o râlă prăpădită.
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Alexandra Maria GOVNA

Ghiocel sub a ta zăpadă

Aș vrea să-ți fiu ghiocel,
Iar tu a mea zăpadă

Să nu lăsăm nicicând
Iubirea să nu se vadă.

Aș vrea să ies sfios de sub tine
În timp ce tu îmi faci loc,

Mă ajuți să sper la mai bine
Să stăm în al iubirii foc.

Să ies pe lângă o brândușă
Să mă învețe cum o să trăiesc fără tine

Atunci când soarele vine
Și tu te topești.

Mi-ai spus demult
„De mine să nu te îndrăgostești

Pentru că atunci când va fi mai bine
Eu poate voi dispărea...
Și îți voi spune Cu bine.”

Și așa a fost
A fost bine și tu ai dispărut

Vârsta ți-a fost scut
Împotriva bolii

Dar tu, zăpada mea, te-ai topit
Și am rămas un ghiocel, singur

Greu de iubit...
Și a venit vara

Și m-am topit și eu
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De dorul tău
Dar ne vedem la primăvară

Acolo în cer
Te aștept cu petalele în vânt, rebel.
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Lucian IONIȚĂ

Înviscolirea florilor

Se-nviscolesc iar florile-n salcâmi
și le cresc aripi

pentru rugăciune
Și vor cânta în noapte

ca-ntr-un schit
cu glasuri preasfințite de tămâie

Mutând răsăritul
din pom în pom

până la umerii cerului
și parfumul lor

inventează păsări și albine
Cineva îl respiră
prin porii noștri

și le înșiră sărutările
pe perdelele înalte ale primăverii.
Un înger îmbrăcat în flori visează

că prin salcâmii
trudiți de prea multă iubire

Iisus trece ca un zâmbet de copil.
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Gyné ANDRAS

II

Vorbim ca doi morți 
în așteptarea unei primăveri 

cu un soare mumificat
printre petale fosilă

și litere-n verde.
Ocnașii veșnic la față schimbați

ne târâm prin timp
cu ghiulele de plumb la picioare 

Din noroiul uscat de la buze
așteptăm

să ne crească flori 
iar din sicriu un singur trunchi 

dătător la cosmos
cu Sakura și alte nevoi 

doi morți vorbesc
până din ciment străbate firul 

de iarbă
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Eva Ancuța HAMZA

Cântecul mugurilor

S-au adunat azi mugurii-n copaci.
Natură, în fine, de iarnă te dezbraci!

Te văd cum lepezi haina de frig și ninsoare
și te-acoperi cu verde, căldură și soare.
Din copacii-nverziți răsună tril neîncetat,

o muzică dulce, de neegalat.
Cu iarbă și flori colorate te-ai dichisit,

mireasma-ți minunată în jur ai răspândit.
Te-nvăluie primăvara cu aroma ei fină,
cu nuanțe blânde și mireasmă divină.

Să te bucuri, natură, de acest anotimp!
El vine greu și stă așa puțin timp...
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Ion MORARU-CAȘIN

Caut amintirile...
 

Caut amintirile-n privire,
Să îmi spună ce-am trăit odată,
Ca un zid urzit numai din fire,

Văd cum tinereţea drumurile mi-o poartă...
 

Caut amintirile-ntr-un cântec –
 Violine triste şi duioase,

Clipele iertării le-adulmec,
Rănile de alte răni sunt roase...

 
Pe un ţărm pustiu, iată, se-adună

Pescăruşi pe o corabie de vis
Dinspre negură înspre furtună,
Ca un suflet mare şi deschis.
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Miruna ELENCU

Ce toamnă!

Ce toamnă acum, când înfloresc caișii
Și aroma lor se întinde-n tot orașul!

Ce toamnă acum, în primăvara aceasta!
Când tot frumosu-i dincolo de geamuri!
Ce lacrimi cad când se pălește floarea,
Căci n-am ieșit s-o ud de luni de zile!

Ce amurg, ce fad, reversul răsărit,
Ce va pieri și el în toamna asta!

Ce toamnă azi! Ducă-se pe pustiu,
Aceia ce îmi spun că-i primăvară!

Poate înflori până și toată pleava lumii,
Mie mi-e toamnă, veșnică toamnă amară!
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Anastasia Sînziana LOGHIN

Gând de primăvară

În grădina mea de dor
A răsărit un ghiocel vestitor,

Lângă zarzărul gătit,
Mândru că e înflorit.

― Ghiocel, firavă floare,
Șoptește o rază de soare,
Te-ajut eu ca să mai crești,

Primăvara s-o vestești.

― Mulțumesc, rază aurie,
Pentru gând și dărnicie!

Doar așa mai pot să cresc,
Oamenii să-nveselesc.
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Andreea FINICHIU

Despre natura vântului şi a apei

rafale suflă de pe ram
florile de aprilie.

la braţ tempestuos
şi-n orbita golului până jos,

una dintre ele palpită.
ar vrea să se împăturească înapoi în boboc.

Pânzele sus! Pânzele sus!
vântul o ridică şi

pleacă la fel de repede.

apa o prinde din cădere
pe cornee,

pe clarul acalmiei
şi nu clipeşte.

mereu la suprafaţă,
o brumă de măr printre nimfoide,

mellifera, mellifera,
plutind însă cu spatele către

camera obscură.
niciodată adâncul lacustru

nu şi-a permis o îmbrăţişare.

la faţa locului stă semnul:

SCĂLDATUL INTERZIS
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iar despre vânt se aude:
„Domnilor, are alibi!”
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Lăcrămioara ELEFTERIU

O zi de primăvară

Pe un ram, o mică frunză,
Stă și privește confuză

La florile de-azalee
Ce-au jucat şotron pe-alee.

O pasăre năzdrăvană
Şi-a pierdut în zbor o pană.

Dar cântă cu duioşie,
Zici că este-o ciocârlie!

Un cintezoi cam îngâmfat
Întreabă: cine a cântat?

Căci el este vestit pe ram
Dar numai el cu al său neam!

Cu papion micuț și frac,
Nimic nu îi este pe plac.

Încrezut, că-i de neam mare,
Pleacă ţanțoș la plimbare.

Vai, cad picături de ploaie!
El se-nvârte, se înfoaie,

Supărat nevoie mare
Că nu-i vreme de cântare.

Sub o streaşină albastră
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Cu muşcate la fereastră,
Stă zgribulit și își spune:

Ploaia mă cam indispune!

Nu mai știi de-i primăvară,
Ploile încep s-apară!

Picături repezi, răzlețe,
Multe, foarte îndrăznețe.

Scuturând de ploaia rece
Nu cumva să le înece,

Frunzele pe ram valsează...
Cerul se înseninează!
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Cosmina LAVRIC

Martie

Pe plaiul însorit,
Martie a poposit,

Mărțișorul cel vestit
Cu mult drag l-am dăruit

Mărțișoare minunate
Ce aduc doar sănătate,
Pe chipuri îmbujorate
Zâmbete înseninate.

Mărțișoare – bucurii,
Primăverii mărturii
Împletire de culori

Peste suflete și flori.
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Elena BARNA

Zâna Primăvara

Iarna rece s-a sfârșit
Și frigul ne-a părăsit.

Căldura a și sosit!
Primăvară, bine ai venit!

Din grădină se ivesc
Arbori verzi și colorați.

Grădinile înfloresc!
De primăvară să vă bucurați!

Au ieșit și ghioceii
De sub peticul de nea.
Copiii zburdă cu mieii.

Primăvară, ești zâna mea!
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Corina POTCOVARU

De m-ar chema pădurea

De m-ar chema pădurea-nmugurită,
De dorul foșnetelor voi veni

Să cânte cucul, să-mi cânte numai mie
Că de-alt timp, nu-l voi mai auzi.

Să nu mă plângeți, frunze-ngălbenite,
Nici voi, ciripitori de primăveri,

Să-mi lăsați sufletul să se-odihnească
Lângă izvor, la fel ca-n alte seri.

Să mă mutați la umbra de stejar,
La marginea pădurii înfrunzite
S-adie vântul și să mă îmbie

Cu flori de tămâioară, salcâm și iasomie.

Să-mi împletiți și mândre coronițe
Din flori de tei și frunze de trifoi

C-au adunat în ele, sute de dorințe
Vise și tinereți, trecute peste noi.
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Tatiana GOLIMAZ GOTONOAGA

Câmpuri nearate 

Vântul bate ramuri 
Goale și uscate.

Soarele prin geamuri 
Caută dreptate.

Mângâind zăpada 
Ce ușor se stinge,

Visând parcă brazda 
Că la braț o strânge.

Hornul mai fumează 
Ultima lui râpcă,
Iar bătrâna vatră 

Coace-o mămăligă.

Primăvara vine
Bate în fereastră,
Cu streașină udă 

Și țurțuri de gheață.

Mohorât prin curte 
Moș Dumitru calcă,
Parcă vrea s-adune

Totul într-o clacă.

― Vremea-i de risipă 
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Nu-i de dus cu carul,
Nici de stat pe prispă 

Să îți vină darul...

Câmpul încă-i ud 
De pus plugu-n brazdă.

Dar sufletu-i surd
Gânduri dau năvală.

Cum să le înceapă 
Dintr-un capăt toate,

Dacă nu-s din toamnă 
Câmpurile-arate...

C-a venit zăluda 
Iarnă mai devreme,
Și și-a pus cununa 
Pe câmpia verde.

Obosit se așază 
Pe un gând cuminte,

Ochii luminează 
Mintea sa fierbinte.

― Ce-ngrijește Domnul 
Cu a Sa putere 

N-a lăsat El omul
Nicicând în durere...
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Marius IONESCU

Iluzie de primăvară

S-a luminat a ploaie
peste amintirile

cu parfum de praf
din podul inimii...

Se tot făcuse timpul
de pe vremea în care

ceasul a stat
peste clipa ce-am iubit-o,

dar care s-a dus
şi nu m-a văzut...

şi oricum n-avea cum!...

S-a luminat a ploaie
peste amintiri,

dar ce să ştie meteorologii
despre potopul

ce mi-a luat fotografiile
uitate ale sufletului

pe apa zilei relelor?...
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Georgeta MOCANU

Primăvara

Vine dulcea primăvară,
Presărând din poala ei,
Fir de ghiocel plăpând
Și bănuți de păpădii.

Ea aleargă pe câmpie,
Să îmbrace glia iar

Cu grâu frumos și verde,
Roade multe ne va da.

Din cămașa-i de mătase
Înflorată cu arnici,

Vin să împodobească locul
Buburuze și furnici.

Ce frumos e acum la noi
S-au trezit din nou la viață

Păsările, rând pe rând,
Ca o nouă dimineață!
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Emanuel PĂDURARU

Primăvara

Primăvară, ai venit!
Un martie fericit

Plin de flori și bucurii,
Mărțișoare la copii.

Tu ești tare iubită
De copii foarte îndrăgită

Cu copaci înmuguriți
Și bobocii înfloriți.

Tu ești scurtă,
Dar frumoasă

Mai rămâi la noi acasă
Ca să te vedem mireasă.
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Gabriel VĂLEANU

Primăvara

Nu mai sunt nămeți pe dealuri,
Albul rece s-a topit,

Primăvara încet-încet, ne anunță c-a sosit.
Razele de soare calde ne salută luminoase

Florile încep să râdă c-au scăpat de nopți geroase.
Câmpurile sunt arate, duduie tractoarele-n zare,

Și grădinile-s săpate în bucăți și în ogoare
Păsările se întorc acasă, cip-cirip cu glasul lor,

Și pădurile înverzesc și dau vieții alt decor.

Pomii se înalță, se îndreaptă de șale,
Gheața se sparge-n mii de cristale,
Iarba încolțește-n smaralde de fire

Oamenii-și ară ogoare, grădini.
Pădurile freamătă legănate-n zare,

Apele curg năvalnic la vale,
Zumzet de albine din floare în floare

Melcii-și usucă cămașa de zale.

Simt Primăvara-n verde de pădure
În zarzărul rotat și-n perii cu altoi,

În lăncile de iarbă de pe șes,
Și-n cântecul de cuc de pe la noi.
Simt Primăvara-n brazda de afară

În ploaia răsturnată pe ogor,
În spicul de usturoi ce se ivește
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Și-n haina de pe câmp și de pe om.
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Ala CEBANU

Muguri de primăvară

Cântă falnic și duios
Cucul pe o creangă.

Floarea nucului mieros
Leagănă un grangur.

Mugurii s-au strâns în horă –
Mână de la mână,

Și dansează în bătătură –
De o săptămână.

Saltă sus, tot șchiopătând,
O furnică mică,

Suind dealul vrând-nevrând
Cu o fărâmă mică.
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Miriam Nadia DĂBĂU

E primăvară

E primăvară-n suflet de copil
Şi gândul umbrelor a dispărut

În casa din livadă este plin
De florile iubirii ce o simt!

Mă iartă dacă alerg prea mult,
E primăvara care mă înșală

Să prind copilul ce îl ştiu,
Fără de lacrime amare!

În rochie roz de borangic,
Mi-ascund parfumul trupului
Şi fluturi albi și mov roiesc,

Sorbind din aer clipele!

M-aşez pe prispă să ascult
Cum cânţi din frunze tinere

Şi muzica se-aude lung
Ca un concert al nopţilor!
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Evellyn Nicole RIGO

Adiere de primăvară

Primăvara: lumea la viață se trezește!
Mireasma florilor prin aer plutește,

Ciripitul păsărilor e-o melodie
Culoarea fluturilor mă-mbie...

Copacii învie unul după altul,
Florile cresc pe-ntreg pământul,

Zile după zile cu soare plin
Iar adierea pomilor suflă lin.

E-o alinare când vine primăvara,
E ca un cântec bun la chitară.
De dimineață, copiii ies afară

În casă revin doar seara.

Dar într-un final se duce.
Măcar „Rămas-bun” s-apuce

Să ne spună, înainte
Ca vara secetoasă să-i ia locul de „părinte”.
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Adriana BÎRCĂ

Aproape... primăvară!

E aproape primăvară!
Îmi tac gânduri și le strâng
Cu litere îngroșate din vară
Și-i vremea de iubit profund!

Știu un murmur galben rătăcit
Răpus din puțin sau din toate
Din nerăbdarea unui anotimp

Inventat pentru secunde uitate.

Știu un vânt ce împrăștie iubire
Cu adieri calde din iluzii colorate

Născocind alei către fericire
Din prea dor sau prea departe!

Mi-e aproape… primăvară!
Din nu știu cum și cât iubim.
Șoptește timpul vieții iară:

„Vino, e vremea să reînflorim!”
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Corina FINTA

Berze

Berzele se-ntorc la noi
Aduc soare dar și ploi

Natura la viață se trezește
Ca dragonul din poveste,

Tot în jur e colorat
Copiii fac desene pe asfalt,

Florile cu al lor miros te îmbie
Cântă-n livadă o ciocârlie

Mierla se plimbă prin ogradă
Rândunica din văzduh totul cercetează,

E anotimpul minunilor
Și vremea deșertăciunilor,

E soare, dar e frig încă
Vântul zburlește părul de pe tâmplă

Amintiri și speranțe se împletesc acum
Cerul e prea albastru, plin de minunat parfum

Simțurile sunt la maximum excitate
Trăiri, sentimente ce nu le găsești descrise nici într-o

carte!
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Maya CĂUNEAC

Primăvara

Primăvara a venit,
Soarele a răsărit,

Păsările au cântat,
Iar eu la joacă am plecat.

Copacii au înverzit,
Florile au răsărit,
Berzele au venit,
Iar iarba s-a cosit.

Stoluri mici de rândunele,
Ciripesc pe la perdele
Și cu drag îmi șoptesc
Că ghioceii înfloresc.
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Maria Diana CORJESCU

Sosirea primăverii

Pe cer a răsărit un soare,
Ceva nemaiîntâlnit

Deoarece acesta are
Un dar nemaipomenit.

Ușurel, el dă de veste
Că primăvara a sosit;
Şi zici că-i o poveste:
Că iarna ne-a părăsit.

Fetiţe și băieți, nerăbdători zâmbesc
Căci ei primăvara, din suflet o iubesc!

Să culeagă ghiocei,
Bucurie mare pentru ei!
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Daniela Carmen SAVA

Cântecul primăverii

Primăvara mugurii-nfloresc,
Și inimile topesc.
Mireasma pomilor
Și dulceața florilor
Îndulcesc privirile

Și încălzesc inimile.

Cântecul păsărilor,
E ca o dulce simfonie,

Cântată de o orchestră vie.
Splendoarea mugurilor,

E ca o paletă de culori vie,
Scăldată în reverie.
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Matei IOSIPESCU

all the things money can't buy

fur răsăritul păsărilor
8"40 și iar n-am dormit destul corpul se obișnuiește,

bullshit
lumea nu se poate trăi în poezie, facturile nu sunt scrise

în versuri, nici reclamele n-au suflet
anxietate în degete, cu alzheimer îmi place să mă

închipui ca un ceas ale cărui limbi ling prezentul cum fac
vacile cu drobul de sare

știind că excesele sunt ca alunițele de pe corpul tău am
călătorit de la gleznă până la gât și înapoi și mi-a luat o

lună
în seara asta înghesui promisiuni într-un borcan cu

economii pe care scrie travel
lărgesc camera cu ochii unui străin dar când îmi

amintesc țipătul tău mă simt ca o piele ce atinge tot
ud pereții cu cioburile borcanului de

mai devreme
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Cătălina BALAN

Inspir primăvara

Pe străzile înflorite
Adie vântul,

păsările ciripesc.

Primăvara înseamnă dragoste –
Simt în aer parfumul,

Și mă liniștesc.

Inspir primăvara –
O adevărată binecuvântare

Cerească...
Pentru sufletul omenesc.
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Diana BALTAG

Ghiocelul

E alb, mic și subțirel,
Gingaș, drăguț și mititel,
Scoate capul din zăpadă

Ca soarele să îl vadă.

Vestitor al primăverii
El aduce bucurii,

Când din pământ el răsare,
Bucurându-i pe copii.
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Vlad CERNEA

Ai primăverii vestitori

Primăvara a sosit,
Câmpul iată-l înverzit,
Rândunelele voioase

Zboară acum peste case.

Din zăpadă, sclipitori,
Ghioceii ies ușor,

Se zăresc din depărtare
Cum zâmbesc frumos la soare.

Ghiocelul cel vestit
Este-un mărțișor râvnit,

Primăvara să o vestească,
Pe toți să ne-nveselească.
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Anastasia HORHOGEA

Frumusețile primăverii

Primăvară, primăvară,
Te-așteptăm, să vii iară.

Cu livezi înmugurite
Și cu florile-nflorite.

Câmpuri verzi, pline cu flori
Fluturași multicolori.
Păsările migratoare,

Le vedem din depărtare.

Râurile curgătoare
Cristaline la culoare,
Curg încet, încetișor,

Reflectând un norișor.
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Raluca RAUTU

Emoție 

   Stoluri de berze se văd în zare.  
   Sunt obosite de-atâta zbor 

   Se-ntorc acasă în locul în care 
   Totul pare mult mai frumos.  

   Un mugure roz apare pe ram, 
   Zâmbește lumii în mod grațios 

   Din el explodează o floare gingașă,  
   Ce tuturor vestește, e primăvară!!

  Gospodine semețe, scutură țoale 
  Fac ordine-n case și-n sufletul lor.  

Copiii zburdă în livezile-n floare
  Cu mieii alături, tovarăși de joc.

  Totul prinde viață în zare 
  Copaci înfloriți, zâmbet de copil,  

Tril de păsărele și fluturi prin floare,  
Primăvara asta, e ceva divin!!
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Gheorghe PUTUNTICA

Balada primăverii Sfântului Tot

Într-un borcan de întuneric
Pe sticlă stă lipit’ o rază,

C-o inimă de-o ating sfielnic,
Se coace raza-n metastază…

Resuscitaţi din somn fotonii
Şi îngrăşaţi cu ardere de cord,

Uitând de fostele agonii,
Să spargă sticla cad de-acord.

C-o daltă ruginită din dezgust
Se-ncearcă a ciobi borcanul,

Fotonul în alură de robust
Loveşte de tresare geamul.

Îi dă de sare-oxid de daltă
Până se muruiesc cu el pereţii;

Dezamăgit în bărbăţie şi unealtă
Îşi scarpină roşind pomeţii…

Mirare generală în borcan…
S-a mai văzut vreodat' în casa lor

Ca cel mai vrednic din hărman
Să nu le-obţină tot ce vor?

Rănit orgoliu… pofta ne-mpăcată
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Insistă la valoarea-nţelepciunii,
Se-mproaşcă darnic gânduri laolaltă,

Pierdute în recursul raţiunii!

Deşi… prin Sfaturi de-nţelepţi ades
Se uită că în treburi cordiale

Mai rar… dar se găseşte un Ales
Cu spiritul neîntinat de jale!

Daţi înapoi, deştepţi cucernici,
Pierdut-aţi prin lungimi de undă;

De mai mimaţi a fi puternici,
Mulţimea n-o să vă răspundă!

E timpul să închideţi gura
Pentru ca cei de pân-acum uitaţi

S-audă cum se cerne zgura
Din anii de lumină ferecaţi!

Şi cât de straniu-ar fi, nu ar părea
Cucernicii dau înapoi umili,

Urmaşi aristocraţi din vechea Stea
Se înveşmântă-n straie de senili…

Fosforescent în faţa tuturor
Rămâne singur doar un fotonel,
Sfrijit, cu spinu-mbătrânit de dor,
Desfigurat de chingile de-oţel.

Cândva, în Evul de Scânteie,
Pe când Borcane nu se foloseau,
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Când nu se spânzurau de teie,
Căci florile de tei nu existau;

Când Soarele avea picioare
Să hăituiască din spate licurici;

Când încă nu erau popoare
Evlavioase-n faţa vreunui bici;

Atunci toţi ştiau micuţul,
Pe care-acum nu-l recunosc,

Căci el înjunghia prepuţul
Supradozajului cu mosc.

Şi fiecare creatură,
Când dreptul existenţei studia,

Era morţiş pusă-n postură
Să se conformeze cu Măria Sa!

Gândise-un cod de conduită…
Nimic extravagant, ba chiar banal…

Mima concepţia de sită:
Ori îl aplici, ori fatum-ul rectal!

Să nu gândiţi c-a fost o dictatură
De-un liliput montată din frustrări…

Nu-i trebuia micuţului armură,
Nici otrăvit era de supărări.

Percepeţi oare ce-i desăvârşirea?
Din ce-i făcut acest dispozitiv?

Din supărări? Din pofte? Sau iubirea
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Îndeamnă mecanismul la activ?

Eu cred că fiecare-n parte ştie,
Chiar dacă exclamăm divers ades,

Că-n fiecare caz de ananghie
Micuţul evident va fi ales.

Un criminal să fii sau un nemernic,
În poftele de sine să arzi cu anii,

Vei plânge ca un prunc… neîndoielnic…
Când osândit vei fi în ultime cazanii!

Şi iată-l, stă Alesu-n faţa gloatei
Înconjuraţi de geamul blindajat;

Pe dinafară inima le bate,
Chemându-i spre lumina de-altădat'…

― Uitaţi-vă, nălucilor, în sine,
Li se-adresează lor micuţul sfânt,
― Mărturisiţi păcate și suspine

Urzite-n gânduri, fapte şi cuvânt?

― Mărturisim!!! atroce urlă fotonii,
Năuci după atâta-ncarcerare;
Se clatină şi gârbovesc pilonii
Metehnei imitaţilor de Soare…

― Mărturisim şi lepădăm ispita,
Definitiv jurăm şi categoric

Să nu mai hazardăm ursita,
Nici vectorul îndreptăţit istoric.
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― Crezut-am toţi că suntem remarcabili…
Şi cum putea să fie altfel oare?...
Prin energii şi spini eram capabili

Îmbujorarea teiului cu floare…

― Acum subit un ipocrit orgoliu
Ne-a lepădat în iadul conştiinţei,

Ne-a hidoșit cu-alifie de doliu
Şi ne-a proptit în racla propriei dorinţe.

― E frig aici, ne doare energia,
Ne mănâncă mucegaiul din păcat;

Te implorăm, confiscă-ne urgia,
Ne-am dumerit cu vârf şi îndesat!

Să ştiţi că nu sunt suflete haine,
Ci, doar cu spinii, raze în declin;
Să ştiţi că inimii îi sunt străine
Pomenile-ngâmfate în velin.

Este destul să crezi în viaţă,
Destul să crezi în toţi şi-n sine,

Să-ncerci umil a face faţă
Mereu ispitelor haine.

Nu căutaţi puteri ascunse
Când greu se-arată după cot,

Detalii mici întrepătrunse
Ne-ncheagă în sublimul Tot.
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Simţind alături sprijinul de frate,
Împărtăşind frăţesc canonul sfânt,

Iertăm inconştient… din pietate
Prioritatea primului cuvânt.

Cât farmec regăsim în pocăinţă,
Înălţătoarea poftei de-a ierta;
Te stingi profund în suferinţă,

Te-aprinzi în flori de nu-mă-mai-uita…

Umil, larg ochii îi deschid,
Împodobiţi de lacrimi şi senin,

Jur-împrejur perpetuu vid,
Nici tu borcan, nici cord… doar simţ blajin…

Pe spin resimt o veche dimineaţă
Şi-un dor cumplit, întocmai de holtei;

Mă-nchin şi-ţi mulţumesc, celestă viaţă
Că iarăşi mă oglindești în flori de tei!...
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Adela ȘULEA

Tabloul în culori de mai

La fereastră, soarele și-a lăsat iubirea
Pentru lună drept inspirație către pictorul transparent.

Pensula mângâie cu tandrețe
Pânza care reflectă adevărul.

A desenat-o prima dată pe doamna vers,
Îmbrăcată într-o rochie roșie

Pe care copacul a picurat câteva flori cu un miros
intens de martie.

În fața ei, a apărut domnul poezie

Care se hrănea cu frumusețea doamnei vers,
În timp ce o floare i se juca printre degete.

În mintea artistului,
Un război în care iubirea și dragostea erau lideri.

Doamna vers se apropie de domnul poezie,
Iar artistul este forțat să folosească culori de mai,

Pentru a le uni buzele într-un sărut.
Soarele îl ajută pe pictor, spunându-i cu ce culori să

picteze iubirea pentru primăvară.

E frumos să simți iubirea și să trăiești ca un copil,
bucurându-te din amăgiri

Dar ați aflat cum s-a născut primăvara
Din culori de mai, fluturi lini
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Și un sărut dintre vară și toamnă,
Care aprinde lumea în culori perfecte de mai.
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Lorena Marina DRUGAN

Erai doar tu

Mă pierd în ochii tăi căprui
Ce-au fost ai mei, cândva

Privesc… dincolo de ei
Inima ta.

Ce-a fost demult…
A mea.

Te văd în orice om pe strada
Cunoscută doar de noi
Iubeam, visam, râdeam

Hmm…
Eram doar noi.

Erai doar tu în gândul meu
Ce mult ne mai iubeam!

Acum, ești doar în visul meu
Cât de trist!

Ne despărțeam.

Soarele a răsărit!
Primăvara a sosit!

Totul în jur a renăscut
Tu, iubito, n-ai știut!

O floare de cireș ți-aș dărui
Să-ți amintească de zilele trecute
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Eram doar doi copii cu vise multe
Tu ar fi trebuit să-mi fii…

Alesul inimii.
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Elena SÂRGHI

Primăvara prin senzații

Când ții un ochi închis pentru că e prea mult soare
Și când te apleci pentru a mirosi o floare

Și când nu contenești din a te mira
Cu siguranță a venit primăvara!

Când vezi pe cer multe rândunele
Și pe câmp sunt numai floricele

Iar tu chiar nu le poți ignora
Crede-mă când îți spun că e doar primăvara!

Când vrei să te plimbi de dimineață până seară
Și când zâmbești încontinuu ca la o oglinjoară

Și în cale îți apare încă o lăcrămioară
Anunță-i și pe ei că e primăvară!
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Ana MILEA

Suntem

Suntem ceea ce suntem
Suntem ce gândim
O clipă din neființă
Un zbor spre a iubi!

Suntem ceea ce suntem!
Un zbor spre infinit!
Un bob de energie
Un gând pozitiv!
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Brândușa CEPOI

Primăvara vine, vine!

Primăvara vine, vine
Printre noi, printre albine

Cu căldură și culori,
Ca o zână printre flori.

Cu narcise, ghiocei,
Toporași și puradei
Multitudini de culori
Florilor de mărțișor.

Cu gândacii argintii,
Și broscuțe verzulii,
Primăvara vine, vine
Cu tandrețe și iubire.
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Felicia Ana-Maria STAN

Îți trimit...

Îți trimit, iubite, petale de vise, 
Pictate în primăvara tinereții noastre,

Și bucuria unei iubiri aprinse,
Pe covorul verde al zării albastre.

Îți trimit, iubite, pe o rază de soare, 
Fericirea pe care am păstrat-o pentru noi.

Un gând bun și o dulce sărutare,
Pitind la sânul meu un mic trifoi.

Îți trimit, iubite, dorințele împlinite,
Și îți mulțumesc că mă iubești,

Chiar dacă ne despart depărtări infinite,
Eu sunt aici, așteptând să-mi vorbești.
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Angela SAVIN-PEȘTEREAN

Poezia – veșmânt floral

Mă copleșesc cu harul
Printre lacrimă și dor

Pansez rănile cu versul
Din nostalgii și sensuri

Penița s-a decis să scrie
Cu sufletul pe cer senin

Cerneala de calmare așază
Șoptind lacrimi de prin străini

Semnează istoria iubirii
Scoarța copacului descrie

Nicidecum să zgârie pe suflete
Ignoră cascadele cu tăcere multă

Veșmântul floral îmbracă
Biblia în inimă poartă

Raze de soare încunună penița
Simfonia spirituală îmbogățește mintea

Speranțe, dorințe și vise
Viața așteaptă să se întâmple

Gândul desenează pe un colț de nor
Împletind rugăciuni cu un smarald fior

Rândul scris e amintire
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Cu cerneală scos la lumină
Uscată sau uzată e calea

Se revarsă pe alei – CHEMAREA!
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Roxana Gabriela ASANDEI - plagiat

Primăvara

Toate azi revin la viață,
Omul pământul și-l ară.
Curtea este ca o piață,
Cu miros de primăvară.

Când fața către noi și-o-ntoarce
Pământul e ca ș-un copil...

Spune poezii, să se remarce,
Uşor timid, cu suflet nobil.

Forfota de pe lume-i afară.
Cea mai bună cutie de culori.

Zumzăit ca de la fanfară,
Mici vietăți, pe ale mamei flori.

Florile acestea, ale primăverii,
Sunt visele iernii, nu ale verii.

Povestite dimineaţa, la lumina făcliilor,
La micul dejun al îngerilor.

Totul este atât de schimbător
Doar florile în fiecare primăvară,

Se deschid, emană miros îmbietor,
Nu-s pentru nimeni grea povară.
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Natalia Florina MURĂRESCU - plagiat

Primăvara

A trecut iarna geroasă,
Câmpul iar a înverzit

Rândunica cea voioasă,
La noi iarăși a sosit.

Primăvară, tu ne-aduci,
Multe fructe dulci,

Păsări multe și frumoase,
Ce se-ntorc la ale lor case.

Pentru tine, primăvară,
Care-aduci belșug în țară,

Care vii, peste câmpii,
Cu bănuți de păpădii.
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