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Mereu, mereu
Cu gândul plec mereu, mereu,
La fosta mea iubire,
Dar îşi deschide sufletul cu greu
Parcă nemaiavând simţire.

Nu eşti lângă mine
Noaptea se sfârşeşte-adesea
Nici nu ştii cum a trecut.
Stai, visezi, doreşti adesea
Să iubeşti ca în trecut.

Eu dorul l-am trimis mereu, mereu,
La uşa sufletului său,
Dar mi-a şoptit cuvinte ce greu
Le va uita sufletul meu.

Nopţile au fost adesea
Scena marilor iubiri,
Ai ştiut cine-i aleasa,
Ai ştiut de fericiri.

O lacrimă a ajuns mereu, mereu,
Pe obrazul chipului de înger
Şi s-a-ntrebat oare de ce eu
Am dispărut ca un fulger ?

Ai ştiut, este trecutul,
Azi mi-ai spus că mă doreşti
Noaptea e ca începutul
Straşnicelor amintiri.

Întoarcerea de drum
Atunci când norii vor cădea,
Vei ştii că sunt deasupra ta.
Când Soarele şi Luna nu vor mai fi,
Să ştii că Dumnezeu te va pedepsi.

Acum când sufletul mi-e îngheţat,
Aştept o luminiţă,
Să apară necugetat,
La sfânta-i iconiţă.

Îmi spuneai că mă doreşti
Doar în nopţile cu lună,
Te lăsam să mai visezi
Spunându-ţi: noapte bună.

În suflet te-am ţinut mereu,
Ţi-am fost aproape la bine şi la greu,
Iar viaţa mea ţie ţi-aş fi dat-o,
Dar inima mea rău ai supărat-o.

FLORINA Şandor-Cîrje, XA

Nopţile adese-au fost
Pline de iubire,
În prezent sunt fără rost
Că nu eşti lângă mine.

Mi-ai arătat o dragoste neputincioasă,
Iar eu ţi-am dat o amintire frumoasă.
Doar mă priveai neîncetat,
Crezând că mă iubeşti cu adevărat.

Somnul
Noaptea plânge la fereastră
Somnul mă cuprinde greu,
Vântul parcă este ceaţă
Luna este ca un zeu.

NOEMI Gàbor, XIIA

Stau în pat înfăşurată
Cu o pătură de in,
Somnul ce-o să vină îndată
Sper să fie foarte lin.

Notele iubirii
Sunetul viorii de demult,
În inimă răsună.
Doresc cu drag să te ascult
Şi să privesc la lună.

Dorul ce ţi-l duc adesea,
Mă apasă rău de tot,
Iar din somn o să reiasă,
Dorul, care eu ţi-l port.

Cu luna noaptea să dansez
Pe sunetul viorii,
Să stau pe bancă să visez
Pe notele iubirii.

Stau adesea la fereastră
Şi cu luna mai vorbesc,
Vântul, care este ceaţă
Mă face să mă opresc.
Mă cuprinde somnu-ndată,
Şi cu tine eu visez,
Să mai sper măcar o dată,
Să îţi spun că te iubesc.
Noaptea plânge la fereastră,
Somnul mi-a venit demult,
Stau în pat înfăşurată
Şi îmi place să te-ascult.
CARLA Lucaciu, XIIA

Mireasma florilor de mai
Se mai păstrează în aer,
Dar stau pe bancă lângă mal
Sunt singură, mă doare.
Mă doare sufletul amar
Căci te mai iubesc încă,
Iar tu pe mare eşti hoinar
Şi dragostea-i nălucă.
Şi stau pe bancă în amurg
S-aştept s-apună luna.
Mireasma brazdelor de plug
Pluteşte-ntotdeauna.
CARLA Lucaciu, XIIA
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Acum, că anii au trecut
Şi zilele ţi le-ai pierdut,
Mă vrei aici, mă vrei acum,
Dar eu am ales un nou drum.
FLORINA Şandor-Cîrje, XA
Nopţi senine
E noapte rece, dar senină
Şi vântul bate, nu îl simt.
Pe cer se vede luna plină
Cu vorbe dulci, vreau să te-alint.
M-aşez tăcută lângă geam
Privind la luna plină,
Aud cum vântul cheamă lin
O dragoste nebună.
NOEMI Gàbor, XIIA

Gânduri pierdute
Aştept s-adorm, să te visez,
Să fii cu mine, să-nţeleg
Că tu eşti totul pentru mine
Şi într-o zi voi fi cu tine.
Dar, din păcate, timpul zboară
Aflându-mă că doar gândesc
Şi peste tot se va aşterne
Un mare nor.
FLORICA Tileaga, XE
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