
revistascriitorul.ro

ISSN 2602-1625

An V ~ Nr. 2 (15) ~ Iunie 2022



Director
Marie-Elise Rotaru

Redactor-Șef
Adrian Irașoc

Redacția
Bianca Alexe

Ana-Maria Stuparu
Iuliana-Maria Buruiană

Elena Ailenei

Adresa:
Mun. Iași, jud. Iași

Date de contact
E-mail:

contact@revistascritorul.ro
Facebook:

facebook.com/revistascriitorul
Site:

rrevistascriitorul.ro

ISSN:
2602-1625
ISSN-L:
2602-1625

Responsabilitatea pentru
conținutul materialelor
publicate revine exclusiv

autorilor.

Concurs
Festivalul

(Durlești, Chișinău, Republica Moldova)

Au Gust AgriCulturale din orașul Durlești 
(MD) organizează în perioada 13-14 august 
2022 concursul de creație Rădăcini.

Concursul cuprinde trei categorii de creație: 
text, fotografie și video.

Data limită de aplicare este Data limită de aplicare este 1 august 2022, iar 
înscrierea lucrărilor se poate face prin e-mail, la 

adresa:
concurs.augustfest@gmail.com

Regulamentul concursului și mai multe detalii 
puteți găsi acesând link-urile de mai jos:

https://linktr.ee/augustfest

https://wwhttps://www.facebook.com/augustfestival

Festivalul Au Gust a apărut în anul 2018 la 
Durlești, fiind creat de Asociația de Consultanță 
și Instruire a Fermierilor AO AGRO-DICOM, 
asociație cu o tradiție de 15 ani în domeniul 

agriculturii.

Blogul Cărți și Praf de Stele

PARTENER:



Sursa imaginii: https://www.facebook.com/augustfestival

Concurs

Printre obiectivele Au Gust se enumeră: valorizarea meseriei de 
agricultor/agricultoare, dinamizarea orașului Durlești, promovarea 
consumului local (de produse rezultate în urma agriculturii), încura-
jarea și dezvoltarea laturilor artistice ale tinerilor, prin activități cultur-
ale.

Echipa  Au Gust este coordonată cu pasiune de către: 

Parascovia Sava, Dina Sava, Maria Sava, Cornelia Sava, 
Cristina Călăraș, Rodica Costru, Arina Cazac, Nicoleta Sova, 
Ana Maria Pojoga, Clara Brandt, Benoit Stègre și Ministerul 
Subculturii din Republica Moldova.



Andrei Cojocaru
Poezie

Stăpânul întregii lumi

Îți aminteşti când ne sărutam cu aviditate,
iar îngerii pictau amurgul în acrilic?
Sânii tăi miroseau a iasomie,

iar inima mea se prefăcuse într-o nevăstuică jucăuşă.
Transformaseşi, cu mâini de alchimist,

cumplita melancolie într-o neverosimilă beatitudine.
Ți-am făurit o cunună din razele soarelui,Ți-am făurit o cunună din razele soarelui,

iar din perseide, cercei.
Îmi spuneai că sexul e o artă,

iar eu încercam să nu fiu un diletant.
Suavă făptură cu ochi de adamant,
mâinile tale, două sălcii plângătoare,

îmi acopereau trupul firav,
în nopțile în care toamna venise îmbrăcatăîn nopțile în care toamna venise îmbrăcată

în salopeta ei arămie
şi îşi fuma țigara pe balconul nostru.
De fiecare dată când te priveam,

serotonina din creierul meu galopa neîncetat
la fel ca un cal de curse pe care Bukowski

şi-ar fi pariat toți banii,
iar eu mă credeamiar eu mă credeam Alexandru cel Mare,

stăpânul întregii lumi...



Andrei Cojocaru
Poezie

Grădinarul
Am sorbit cu nesaț licoarea amară a neantului,
prăbuşit într-un heleşteu al zădărniciei,
măcinat de oastea gândurilor lugubre.
Pe pajiştea aridă a inimii mele
a rămas doar o floare stingheră.

Sărutată de zefiSărutată de zefir, îmbrățişată de soare,
udată de lacrimile îngerilor,

ea a fost singura care nu m-a părăsit niciodată.
Cu cât cunosc mai mulți oameni,
cu atât îmi iubesc floarea mai mult.
M-am retras în mine însumi
ca un ascet în pustietate.

O să transform, ca un taumaturg,O să transform, ca un taumaturg,
solul arid al inimii mele în cel mai fertil cernoziom.

O să sădesc semințele beatitudinii, speranței, rezilienței...
Astfel, floarea mea stingheră 

cu miros de melancolie și singurătate
nu va mai suferi de acel paroxism al nevolniciei,

la fel ca tânărul grădinar.
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Andrei Cojocaru
Poezie

Pițigoiul

Inima mi-a plecat din piept,
iar în locul ei şi-a făcut cuib un pițigoi.
Pițigoiul cântă în fiecare dimineață,
iar noaptea e taciturn şi melancolic.
Îmi seamănă mult acest pițigoi.

Dar pe unde o hoinări biata mea inimă?Dar pe unde o hoinări biata mea inimă?
De ce o fi dat bir cu fugiții?

Mi-aș dori să se întoarcă din periplul său,
fiindcă lacrimile de argint s-au prelins

până în străfundurile tenebroase ale ființei mele,
formând un fluviu al deşertăciunii,

iar rațiunea, cocoțată pe o luntre veche,
îl amenință pe holteiul ursuzîl amenință pe holteiul ursuz
că îşi va lua şi ea tălpăşița.
Întoarce-te, inimă!

Sunt convins că pițigoiul
te va primi în cuibul său.

Cămașa de poezie

Ți-am adus soarele
şi ți l-am cusut în torace.şi ți l-am cusut în torace.
Poate aşa se vor topi
ghețarii inimii tale
şi astfel, plutind

pe o mare a beatitudinii,
vei ajunge pe țărm,
sub un cer doldora
de stele dănțuitoare,de stele dănțuitoare,
iar inima mea plăpândă

te va îmbrăca
într-o cămaşă de poezie.



Andrei Cojocaru
Poezie

Doarme satul

Doarme satul copilăriei mele,
Pe ulițe răsună cântece de mierle,
Vântul mângâie cireşii înfloriți,

O lalea şi un liliac veghează amuțiți.

Îmi e dor de sat, de dulcea copilărie,
Când hoinăream cu amicii pânCând hoinăream cu amicii pân’ la chindie.
Aici m-am îndrăgostit pentru prima dată,
Și poeme scriam pentru acea firavă fată.

Pierdeam nopțile sub clar de lună.
Ne doream să îmbătrânim împreună.
Ce frumoasă erai, Psyche, draga mea,
Încă îmi mai apari în gând aievea.
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Andrei Cojocaru
Poezie

Elogiu
Noaptea se aşezase cu sfială
pe tâmplele munților taciturni,
iar eu eram literalmente uluit

de frumusețea ta nepământeană.
Pielea ta diafană, ochii azurii
precum două stele precum două stele Vega,

părul bălai ca al unui nou-născut,
buzele gustoase precum
piersicile din grădina bunicii,
făceau ca inima mea
să-ți devină vasală.
Luna şi imperiul stelelor
ne priveau exaltați,ne priveau exaltați,
în timp ce îşi etalau

mişcările grațioase de balet.
Șleahta greierilor ne murmura catrene,

iar păsările ne încercuiseră
desfătându-ne cu muzica lor beethoveniană.
Parfumul tău îmi provoca dependență,

era mai ademenitor decât cel al cărților vechi.era mai ademenitor decât cel al cărților vechi.
Îți contemplam trupul mlădios,
ca pe o pictură de Van Gogh,

nereuşind să-ți găsesc vreun cusur.
Am pentru tine o pasiune nestrămutată,
un conglomerat de sentimente inefabile,
precum cele nutrite de Florentino

pentru Fermina.pentru Fermina.
Pare-se că Eros nu mă lăsase

de izbelişte.
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Aculov Artiom

 Deus ex machina

Și ne-au lovit deodată... iubiri nemeritate...
Un infinit de veacuri în inimi să răsune,

De n-am fi fost noi oameni, le-am fi păstrat curate,
Dar ne-am ales cu alte... iubiri inoportune.

Și m-a lovit deodată... și a ieșit din ceață –
Și-a apărut din mituri, plutind peste pământ – Și-a apărut din mituri, plutind peste pământ – 
Un Dumnezeu fățarnic mi-a revenit în față.
Și-am plâns atunci cu lacrimi sălbatice de vânt.

*  *  *

...dorință revelată de-un sentiment străin: 
Doar Dumnezeu iubește creațiile bune,
Doar arta și artistul compun ceva sublim.
Dar nouă ne rămân... iubiri inoportune.Dar nouă ne rămân... iubiri inoportune.

Poezie



10
Revista Scriitorul

Aculov Artiom

Cadențe târzii
Răzbat ecouri întârziate în mine – 
Deșerturi de glasuri și gânduri străine,
Prin movile de timp și rânduri de carte – 
Jumătate s-au stins și-au rămas jumătate:

Îmi răsună aripi ce zvâcnesc cu amar
Și arpegii de sânge – șlefuite-n zadaȘi arpegii de sânge – șlefuite-n zadar,
Și alte, și-s multe... le-am știut pe de rost:
Amintiri dintr-o lume în care n-am fost...

Răzbat ecouri întârziate în mine – 
În sclavul fericirii trecutelor zile – 

Prin movile de timp și rânduri de carte,
Răzbat din orbita lui Venus și Marte.

Și-au fost, și mai sunt și urmează să vină –Și-au fost, și mai sunt și urmează să vină –
Din același Olimp – aceeași lumină...

Dar cu urechea pătrund și cu ochiul cutreier
Doar un dans de satir și un cântec de greier.

Poezie



Aculov Artiom

Străin de muză

Tace liniștea liniștii, tace
Și strecoară gânduri 
În odăjdii sărace...

Urlă liniștea liniștii, urlă,
Sugrumând chezășii 
Lăsate în urmă.Lăsate în urmă.

Geme liniștea liniștii, geme,
Sub sfinte icoane
Și idioate poeme.

Și geme, și urlă și tace...
Străin sunt de muză,
De somn și de pace...

Plânge liniștea liniștii, plânge,Plânge liniștea liniștii, plânge,
‘Colo-n depărtare,
Cu lacrimi de sânge.

Poezie
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Aculov Artiom

Eres

Din cadavru a rămas un ecou,
Din ură a rămas un regret.
Mi-e făptura un moale cavou,
Iar nebunul se dă drept poet...

 
Din iubire a rămas o scrisoare,Din iubire a rămas o scrisoare,
Din nimb – un cerc consternat.
Un contur din raze de Soare
În noapte se lasă purtat...

 
Din „nesfârșit” a rămas un cuvânt,
Din descendent – un străbun,
Pământul s-a-ntors în pământ,Pământul s-a-ntors în pământ,
Iar poetul se dă drept nebun...

Poezie
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Mariana Codrean

Zidită într-o
inimă de înger

Mi-a adormit în brațe mama                                                                                                                                            Mi-a adormit în brațe mama                                                                                                                                            
Din razele lunii curgeau lacrimi,                                                                                                                           
în păr avea frunze de tei.                                                                                                                                                        
Pe jos, căzută pe podea,                                                                                                                                                           
se zbătea o umbră.                                                                                                                                                                                                                                     se zbătea o umbră.                                                                                                                                                                                                                                     

Zidită într-o inimă de înger,                                                                                                                                                            
pe un perete fără de sfârșit,                                                                                                                                                   
cu degetele lungi de primăvară,                                                                                                                                  cu degetele lungi de primăvară,                                                                                                                                  
mi-a adormit în brațe mama.

Poezie
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Mariana Codrean

Moartea este o femeie

Am desprins scânduri din ceAm desprins scânduri din cer,                                                                                                                                                           
mi-am făcut din ele o cruce.                                                                                                                                                           
Moartea este o femeie,                                                                                                                                                                                         

ea îmi sărută coapsele în fiecare seară,                                                                                                                    ea îmi sărută coapsele în fiecare seară,                                                                                                                    
mă îmbracă cu pământ...                                                                                                                                  
eu tresar, încă mi-e frică.                                                                                                                                                   
Moartea este puternică!                                                                                                                                                        
Însă am început să simt,                                                                                                                                      Însă am început să simt,                                                                                                                                      

degetele îi tremură când mă atinge sub pământ.    

Poezie
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Mariana Codrean

Tâmpla lui Dumnezeu

Palmele reci ridică natura căzută                                                                                                                                          
și o reazemă de tâmpla lui Dumnezeu.                                                                                                                        

Noaptea își ascunde pumnii în urma pașilor tăcuți                                                                                                              
și fredonează încet un cântec de moarte.                                                                                                                                
Cerbii de aur dansează în flăcările ploii,                                                                                                                        Cerbii de aur dansează în flăcările ploii,                                                                                                                        
iar luna se descalță de melancolie.                                                                                                                         

Fluturii cerului îngroapă frunzele ce cad                                                                                                                             
în cristalul tulbure al ferestrelor.  

Între cer și pământ
Mi-am tras moartea la xerox,                                                                                                                                                             

în mii de oglinzi.                                                                                                                                                                        
În fiecare zi, tremurând, ating oglinda.                                                                                                                                               

O privesc cum plânge,                                                                                                                                                    O privesc cum plânge,                                                                                                                                                    
își rupe părul de argint.

Pământul din cer
Lasă-mă să dorm în brațele tale,                                                                                                                                          

Gândește-te că este pentru ultima oară                                                                                                         
Când glasul meu te roagă să rămâi!                                                                                                                                                                                                      

Din șoapte curg lacrimi,                                                                                                                                                      Din șoapte curg lacrimi,                                                                                                                                                      
pământul mă înfășoară,                                                                                                                                                         

cu stropi de ploaie mă îmbrac.                                                                                                                                                              
Iubește-mă cum cerul își iubește umbra!                                                                                               

TTu ești pământul din cer,                                                                                                                                                      
eu sunt cerul din pământ. 

Poezie
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Mariana Codrean
Poezie

 Umbra aleargă desculță

Îmi vezi umbra cum aleargă desculță pe străzi,                                                                                                         Îmi vezi umbra cum aleargă desculță pe străzi,                                                                                                         
se oprește la fiecare ușă și plânge,                                                                                                                                        
în pumnii ei se ascunde Dumnezeu.                                                                                                                                           
Plouă cu pământ și frunze,                                                                                                                                       

plouă cu pleoape albastre de îngeri.                                                                                                                                       plouă cu pleoape albastre de îngeri.                                                                                                                                       
Peste umbra mea și Dumnezeu.                                                                                                                                                   

Tu nu spui nimic, lacrimile ți se strecoară pe sub tricou.

Iubită mamă
Știu că și ție îți este teamă,                                                                                                                                              
dar, te rog, iubită mamă,                                                                                                                                                        

nu-i lăsa să mă îngroape sub pământ!                                                                                                                   
Eu voi fi nufărul care îți crește în palme când tu plângi,                                                                                          
voi fi cel mai frumos brad care împodobește casa                                                                                                                      voi fi cel mai frumos brad care împodobește casa                                                                                                                      

și am să îți țin de cald.                                                                                                                                                                       
Mă întrebi, iubită mamă,                                                                                                                                                     
de ce astăzi nu mai plâng?                                                                                                                                          
Îmi e frică de pământ!Îmi e frică de pământ!
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Mariana Codrean

Din lacrimi ți-am făcut o cruce

Am plâns atât de mult încât                                                                                                                                                              Am plâns atât de mult încât                                                                                                                                                              
pământul s-a făcut o nucă.                                                                                                                                             

O simt rostogolindu-mi-se pe trup                                                                                                                                                
și-n mii de stele mi-l despică.                                                                                                                                                și-n mii de stele mi-l despică.                                                                                                                                                
Atunci când ating cerul,                                                                                                                                                                 
se face iar lumină.                                                                                                                                                                 

Pe firele-mi de păr coboPe firele-mi de păr cobor,                                                                                                                                        
mă întorc la tine.

Poezie



Cătălin Simion
Poezie

Night Cascade
Mai

Mai ții tu minte nopțile de mai?
Mai ai candoarea ce-o aveai,
Când printre ramuri te-ascundeai

Și mă strigai?
 

În ritm de vals dansam cu luna,
Ne era martor universulNe era martor universul
Și la ureche îmi cântai
Și-mi șopteai versul.

 
Nemuritori printre comori
Și nopți scăldate-n dulci fiori,
Tineri, frumoși, înfloritori,
Am renăscut de-atâtea ori!Am renăscut de-atâtea ori!

 
Castele din stele făceam,
Iubirea era temelia;

Pură și sacră, fermecată,
Aprinsă ne era făclia.

 
Noi amândoi eram pe Marte,Noi amândoi eram pe Marte,
Eram nebuni și ne plăcea;
Nu ne păsa de cei din jur,
Îți adoram smintirea ta.

Iar când tăcerea se ivea,
Doar inimile mai vorbeau
Și într-un ritm de vals divin,
Concomitent, ele dansau.

 
Dar timpul a fugit nebun
Și-al nostru soare a apus,Și-al nostru soare a apus,
Eu sunt pe Venus, tu – Saturn
Și orbităm în sens opus.

 
Și vor mai trece multe veri
Fără tine, fără noi,

Ne-om uita de nume, glas,
VVom fi doar litere pe foi.

 
Vom fi ca iernile-nghețate
Ori ca nisipul în deșert

Iar norii îmi vor plânge-n suflet,
Mai are rost să te aștept?

 
Poate-ntr-o zi ne-om re-ntâlniPoate-ntr-o zi ne-om re-ntâlni
Și-o să te bucuri că mă vezi
Poate va fi-ntr-o zi de mai
Sau poate doar o să visezi.
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Ana Maria Cucu

Timpul

Timpul tău
Era diferit de al meu,
Dar ne-am întâlnit
La intersecție
Într-o secundă
De eternitate.De eternitate.

Așteaptă-mă...
Sunt cealaltă licărire a ta.

Vin acasă
Spre marea pe care noi o făurim,
Să sorbim din eternitate.

Așteaptă-mă cu brațele deschise,
Căci eu voi șterge orice urmă de plumbCăci eu voi șterge orice urmă de plumb

Pictată în sufletul tău.
Așteaptă-mă...

Poezie



Ana Maria Cucu
Poezie

Căutarea
Aș vrea să stau în locul unde nu există „a vrea”, ci „a fi ”,

Să simt parfumul altor flori, venite din nicăieri.
Vreau să mă cațăr pe munți,

Dar alunec...
 

Alerg după pilonii grei, însă ei dispaAlerg după pilonii grei, însă ei dispar.
Sunt un pescar de vise

Care vrea să-și găsească hrană,
Dar apele-s otrăvite.

Când se va termina căutarea mea?

Sunt...
Eu sunt toamnă și primăvară

Floare și mucegaiFloare și mucegai
Totul și nimic
Răsărit și apus

Tangibilă și vis de nepătruns
Ieri și mâine

Pur și simplu sunt...



Miruna-Lavinia

Uciderea visului

Acele semne subtile,
Greu de citit, ca un zâmbet fals,
Unde ochii nu se mijesc, iar

Gura se strâmbă, un naiv cade pradă,
Unei speranțe deșarte.

Renașterea unei înfrângeri, greaRenașterea unei înfrângeri, grea
Precum lemnul ars, piatra de temelie.
Dezbrăcat de voință, entuziasm
Cu trădarea proaspătă-n vene
Sângele fierbe a turbare,

Și cum visul se stinge, o moarte rapidă
Uciderea lui în mâinile criminalului,
Ca un miel în gura lupului.Ca un miel în gura lupului.

Poezie



Miruna-Lavinia

Corp în temnițe

Mă cheamă Iuda, cu derivate,
Mâna pe geam, dovezile au rămas
impregnate în vorbe și fapte,
– ale căror dulci promisiuni
le-am dus dincolo de moarte,
și am lăsat în urmă ceeași am lăsat în urmă ceea
ce un adevărat Iuda ar face.

Să fii elogiat în negativ,
Ce piază rea am fost,
Pe motive nefirești,
Căci promisiunile mele
aprobau legea firii,

iar acțiunile contradictorii,iar acțiunile contradictorii,
așa cum mi-am făgăduit că 
nu mă supun normelor.

Eu sunt Iuda, cel care
a zis da și am făcut în felul meu.

Poezie



„Coboară, lună, că stelele te-au avut destul”

E trist iar cerul, cu nori negri de război
Și doar pe-alocuri, în tranșee, se văd stele

Ce-s transformate în obuze, sau candele pentru eroi,
Faruri pentru epave făr’ de catarge, dar cu rupte vele.

Doar marea știe câtă agonie are cerul
Căci pe obrazul infinit al ei reflectăCăci pe obrazul infinit al ei reflectă
Și rupere de nori în lacrimi și azurul
Și părți din mine cea defectă.

Dac-aș avea o inimă ca luna, s-ar întâmpla să fie
Plină, pătrar și nouă, pătrar, pătrar, pătrar,
Printre milioanele de stele o stafie,

Ce luminează de mii de ani un marș mortuar.

Cu urlete tăcute respir oftaturi scurte,Cu urlete tăcute respir oftaturi scurte,
Mi-e groază de ce va scrie-n epilog.
Doar luna va exista-n rotiri mărunte,
Să fii pe pace, domnule van Gogh!

Tot mai încântătoare-i originalitatea unei reproduceri,
Al cerului obraz pe buza mării în nocturn,

Printre atâtea sclipiri uzate ești diferită-n introduceri
Coboară, lună, că stelele te-au avut destul!Coboară, lună, că stelele te-au avut destul!

Geanina Voicu
Poezie
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Corina Finta
Poezie & Fotografie

Toate trec

Azi îți cânți durerea, mâine fericirea
Azi moartea, mâine nemurirea
Toate trec, cu bune sau cu rele
Că-s ușoare sau că sunt mai grele

Fruntea-n jos nicicând nu o pleca
Oricât de veselă sau tristă îți va fi viața Oricât de veselă sau tristă îți va fi viața 
Să vezi mereu soarele printre nori

Și să desenezi totul în cele mai faine culori
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Corina Finta
Fotografie



Vasilisk Donica
Poezie

Apelul veșniciei
Văd cum curg în stropii de ceară

din lumânările aprinse înfipte în colacul proaspăt
numele strigate de preot
la această sâmbătă a lor

de veșnicie
Colacul acesta și grâul fiert

amestecat cu dragostea de neamamestecat cu dragostea de neam
au fost aduse să potolească setea

de lumină
pentru toți cei care cândva au ars ca lumânările în sfeșnic

pentru cei ce azi nu mai știu să ardă
La strigătul viu
apelul veșniciei

se înfățișează rând pe rândse înfățișează rând pe rând
Marii și Suzane
Ioni și Vasile

ce-și iau bobul de grâu cuvenit
și stropul de lumină

mulțumind pentru litanii și amintire
se-ntorc cu bucurie smerită
la locul eternei iubirila locul eternei iubiri

înălțând rugă pentru cei ce nu i-au uitat



Vasilisk Donica
Poezie

În zi de duminică
Citesc universul

Ca un iscusit vânător
Mă opresc

Să adulmec văzduhul
Descopăr minune

În toateÎn toate
Urmele luminii
În soare
În stele
În lună
În pomi

În picăturile de apă
Din norii oceanului paceDin norii oceanului pace
În ochii celui de lângă mine
Descopăr marea iubire
Și nesecatul potir
Ce dă-n floare
În zi de duminică



Florentina-Denisa Călin
Poezie

Diferența constă în modul cum privești 
“masaj anticelulitic, păr blond și sub ochelari
priviri superficiale – nu avem nimic în comun.

just don't judge me for my chaos.
doar pentru că tu vii dintr-o lume aproape perfectă
nu înseamnă că noi, cei triști & nefericiți, nu merităm
o rază de soare în colțul paginii din data de 31 februarie
(pentru că într-o realitate defectă orice greșeală(pentru că într-o realitate defectă orice greșeală

prinde sens, iar 31 avea să se întâmple într-o zi de vineri,
unde tu & eu & toți ca tine & toți ca mine servim
un martini sec, pentru care am plătit cu lacrimi)

diferența dintre noi două o fac toate amintirile dureroase
pe care una refuză să și le amintească, iar cealaltă

nu le-a cunoscut. și este în regulă. este în regulă să te minți 
că nu există ceea ce nu vezi cu ochii pătați de fard,că nu există ceea ce nu vezi cu ochii pătați de fard,
că eu am greșit când m-am născut dislexică emoțional,
că toți plătim pentru fapte pe care nu le-am comis,

că tu nu obișnuiești să vorbești în plus & niciodată mai mult decât trebuie.
însă orice minciună, rostită chiar pe jumătate,

rămâne totuși un păcat. masajul superficial nu se compară cu ochelarii de înfruntat re-
alitatea.”



Următoarea ediție a revistei Scriitorul va apărea la 
1 septembrie 2022.

Vă dorim o vară frumoasă, cu mult soare în suflet!
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