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Precuvântare

Cartea ”BASARABIA ÎN VERSURI” este o lucrare inedită, de
pionerat pentru mine, în domeniul poeziei. Eu nu sunt poet consacrat, dar iubesc nespus de mult poezia. Simt că face parte din
mine, îi port veşmântul şi mă hrănesc din pâinea ei.
Sunt la început de drum în domeniul poeziei, o mare artă
în a „conlucra” cu toate cuvintele din Limba Română şi a le da armonie muzicală.
După finalizarea recentei mele cărţi ”SACRUL ÎN POEZIA
LUI GRIGORE VIERU”, m-am îndrăgostit şi mai mult de poezie. De
la Măria Sa poetul Grigore Vieru, pe care l-am cunoscut personal,
am înţeles cât de importantă este poezia în literatura universală,
şi ce mare răspundere are poetul în cetatea sa, în ţara de care
aparţine. Eu încă mai respir din aerul poeziei lui Grigore Vieru şi
din versurile de foc ale poetului Ioan Alexandru al cărui ucenic
am fost în timpul studenţiei mele.
În cartea ”BASARABIA ÎN VERSURI” am pus o parte dintre poeziile mele despre Basarabia, de care m-am îndrăgostit
enorm de mult. M-am unit pe vecie cu ea şi trăiesc pentru ea.
Oriunde merg, iubirea de Basarabia este cu mine în tot timpul.
Cartea se împarte în trei părţi: poezia acrostih, poezie diversă şi poezie psaltică. Pe parcursul cărţii, am scos în evidenţă
iubirea de Patrie, dragostea de Basarabia - pământ românesc care
a fost răpit din trupul mamă al României, în urmă cu două
secole, preţuirea mea faţă de Limba Română şi recunoştinţa mea
faţă de toţi oamenii de bine pe care i-am cunoscut în Moldova, în
5

cei aproape douăzeci de ani de pelerinaje de o parte şi de alta a
Prutului.
Mulţumesc domnului academician Nicolae Dabija, poet
renumit din Basarabia şi prieten apropiat al marelui poet naţional
Grigore Vieru-, pentru amabilitatea şi răbdarea de care a dat
dovadă în lecturarea acestei cărţi în manuscris. Sfaturile domniei
sale mi-au fost de un real folos.
Corectura foarte riguroasă a acestei cărţi a fost realizată de
Gheorghe Mincă, poet buzoian, care a pus mult suflet.
Grafica deosebit de atrăgătoare cât şi tehnoredactarea
cărţii poartă semnătura Valentinei Bucur, redactor şef la ziarul
“Amprenta”.
Tuturor care m-au ajutat într-un fel sau altul la publicarea
acestei cărţi de poezie le mulţumesc din inimă şi Dumnezeu,
care-I mare, să-i binecuvânteze.
1 martie 2011
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Basarabia în versuri
Înaltpreasfinţitului Epifanie Norocel
Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei

asarabia este o sfântă poezie,
ltar de jertfă e Limba Română,
anctuar de rugă pentru neam şi ţară.
ici, în Basarabia, totul e poezie,
ugăciune-nlăcrimată pentru Limba Română,
ltar de preamărire pentru neam şi ţară.
asarabia-ntreagă s-a umplut de poezie.
arăşi Te rugăm, Doamne, pentru Limba Română
ltarul de rugă pentru neam şi ţară.
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Bucura-te, Basarabie!
Doamnei profesor Ana Bejan

ucură-te, Basarabie, gură de rai;
înviat LIMBA ROMÂNĂ la tine acasă
ă-ţi cânţi oriunde dorul de acasă.
i suferit ca nimeni alta cu gândul la rai;
ugămu-ne, Doamne, Dumnezeule, lasă-ne acasă,
ici în dulcea Basarabie suntem acasă.
ucură-te, Basarabie, gură de rai,
arăşi ne-am strâns grămăjoară la tine acasă,
stăzi de prăznuirea LIMBII ROMÂNE la tine acasă.
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Ruga pentru Basarabia
Părintelui Gabriel Macovei

inecuvântează, Doamne Sfinte, Basarabia,
ltarul de jertfă al neamului românesc,
ă-ţi fie milă, Doamne, de toţi din Basarabia,
scultă, Doamne, ruga neamului românesc.
omânia nu poate fi în pace fără de Basarabia,
ltarul de jertfă al neamului românesc.
inecuvântează, Doamne Sfinte, Basarabia,
artă-i, Doamne, pe toţi din neamul românesc,
cum şi pururea să fim uniţi cu Basarabia.
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Basarabia în ceruri
Doamnei Măndica Păun

asarabia este o scară ce urcă la ceruri,
B sarabia este o pasăre măiastră ce zboară în ceruri,
Ba arabia este o mireasă sfântă ce urcă la ceruri,
Basarabi este focul iubirii sacre ce se ridică în ceruri,
Basarabia este ug aprins de rugăciune înălţată-n ceruri,
Basarabia este cas Limbii Române ce se aude-n ceruri,
Basarabia este crucificarea iu irii sacralizate-n ceruri,
Basarabia este o preafrumoasă coană aşezată-n ceruri,
Basarabia este ridicarea Limbii Române l ceruri.
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Ce este Basarabia
Părintelui Gheorghe Saftiuc

asarabia este cântec şi iubire,
ltar de jerfă şi lacrimi,
finţenie întruchipată într-o icoană de iubire,
ltarul sfânt al limbii noastre strămoşeşti,
ug aprins de flacăra iubirii de neam,
ltar de veşnică pomenire a unui popor crucificat.
asarabia este o doină înlăcrimată de dor,
nima Basarabiei – de la Nistru până la Prut,
ltar de preamărire a Limbii Române.
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Basarabia
este Limba Româna
Pentru Marieta şi Bucur Chiriac

asarabia este Patria Limbii Române;
ceasta este o veche casă a Limbii Române.
ă auzi neîncetat, în Basarabia, graiul Limbii Române,
ceasta este o mare sărbătoare sfântă a Limbii Române.
ar basarabean ce a uitat dulceaţa Limbii Române
ici în Basarabia s-a plămădit graiul Limbii Române.
asarabia este Patria Limbii Române,
coana veche de neuitat a Limbii Române.
ici în Basarabia aflăm vechimea Limbii Române.
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Nunta peste Prut
Părintelui profesor Cristian Dima

asarabia, mireasă întruchipată,
ici mă simt ca-ntr-o nuntă sfântă,
ă vezi, în Basarabia, ce nuntă aleasă aşteaptă.
ici, în Basarabia, totul este cununie sfântă,
ar e Duminică fără nuntă aşteptată.
ici în Basarabia orice zi e sfântă.
asarabia e sărbătoarea întruchipată,
coana Basarabiei cu mir este sfinţită,
ltar de jertfă pentru Unirea mult aşteptată.
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Ospetie în Basarabia
Avocatului Mihai Sălcuţan -epigramist

asarabia este dragostea mea de-o viaţă,
ici mă simt ca-n rai în ospeţie;
armale în foi de viţă, plăcinte în ospeţie.
casă, eu mă simt ca un basarabean de-o viaţă.
ar a fost când am lipsit din ospeţie;
ici în Basarabia este o cinste a fi în ospeţie.
asarabia este dragostea mea de-o viaţă
ar acum când vin din România în ospeţie
ici mă simt din nou acasă. Acasă în ospeţie.
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Pomenire lui Basarab
al Basarabiei
Părintelui Radu Rusu

ucură-te cel întâi între voievozi, Basara ;
stăzi ţie se pleacă toată Basarabi ,
finţi părinţi ai Basarabiei ţie-ţi fac un parasta ,
liluia îţi cântă toată Basarabia, Alilui .
ugăciunea Basarabiei se ridică în ceruri ca un no ,
stăzi ţie se pleacă toată Bsarabi .
ucură-te cel întâi între voievozi, Basara ,
arăşi cu cântarea sfântă cea dintâi no
stăzi facem pomenirea ta, cu cântare, Alilui .
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Basarabia în Europa
Domnului Mihai Ghimpu,
în semn de veşnică recunoştinţă

ine ai venit în Europa, Basarabie,
ici este locul tău dintotdeauna
ă fii o stea creştină pentru totdeauna,
ceasta îţi doresc eu ţie, dulce Basarabie.
idică-ţi Crucea cu credinţa pentru totdeauna,
ici în ceruri este locul tău din totdeauna,
inecuvântată fii între popoare, dulce Basarabie,
coana ta cea sfântă a iubirii din totdeauna,
ici, în Europa, tu să-ţi ţii întotdeauna credinţa.
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Darurile Basarabiei
Jurnalistului Telembici de la ziarul ,,Misionarul”

ulgăre de aur e Moldova,
re ape cristaline şi podgorii roditoare,
e cultivă grâne-n toată Basarabia,
re mari livezi cu fructe aromate,
oade bune sunt în toată Basarabia,
lese lanuri, de păioase roditoare.
ucurie sfântă întâlneşti în toată Basarabia,
coane vechi şi cruci cu fapte bune, roditoare,
ceste bogăţii ni le dărui Tu, Basarabie.
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Tristetile Basarabiei
Părintelui Ioan Cosoi - secretar mitropolitan

asarabie, ţară bogată cu oameni săraci,
fost deposedată de bunuri dar nu şi de întristare.
ă-ţi ia totul, fără să primeşti nimic,
cestea sunt tristeţile pe care le ai, o, Basarabie!
isipiţi sunt moldovenii în toată Europa,
mar şi lacrimi în ochii bătrânilor se văd.
ărbaţi fără de muncă, întâlniţi, la tot pasul,
ndoială mare, sărăcie multă, Basarabie,
cestea sunt tristeţile tale fără margini, Basarabie!
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Rugaciune
pentru Basarabia
Părintelui cancelar Andrei Deleu

asarabia e bulgărul acesta de nim ,
taşată e de veacuri prin istoria străbun ,
us în ceruri Basarabia e, su ,
colo, Basarabia mult aşteptat ,
egină aleasă a reginelor din ce ,
colo, neîncetat ea cântă Alilui
asarabie, Basarabie, Basara ,
ar noi să-i aducem cinstire voievodulu
les din ceruri pentru Basarabi .
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Psalm
pentru Basarabia
Lui Gheorghe Petcu -sociolog

un este Domnul, în ceruri şi pe pământ,
liluia cântă toată Basarabia,
ă-L slăvim pe Dumnezeu pe acest pământ,
liluia strigă toată Basarabia,
uga-n lăcrimată cade neîncetat pe acest pământ,
liluia scrie peste tot în Basarabia,
inecuvântează, Doamne Sfinte, acest pământ
ar pe noi să ne păzeşti în Basarabia,
liluia este graiul românesc al Basarabiei pe acest
pământ.
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Existenta lui Dumnezeu
în Basarabia
Părintelui profesor Nicolae Moraru

iblia arată că Dumnezeu e marea existenţă,
devărul despre suflet doar în Biblie se-nvaţă;
ă-L găseşti mereu pe Dumnezeu în viaţă,
lt scop mai nobil ca acesta nu există.
ostul e să spunem sus şi tare: Dumnezeu există
ltă cale nici că avem; Dumnezeu e plin de viaţă.
iblia arată clar că-n afara Domnului nu există viaţă.
coana lui Iisus străluceşte în biserică.
ici în Basarabia e scris cu slove mari: Dumnezeu
e mare şi e viaţă.
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Grigore Vieru
nu a murit

Doamnei profesoare Raisa Vieru şi fiilor ei

rigore Vieru e ofranda Basarabiei crucificate
idicată la rang de jertfă şi de nepieritoare cinste.
coană vie ne este această poezie însângerată;
rigore Vieru trăieşte şi după moarte prin alese cuvinte
ri prin cântec, care-i fac trecerea la ceruri mai curată.
ugămu-ne pentru Grigore Vieru, Ţie Doamne Sfinte,
l a plecat la ceruri, lăsându-ne o vie amintire netulburată.
ieru ne-a adăpat pe toţi din nectarul poeziei sfinte
ar noi am plâns amarnic după plecarea grăbită,
l n-a murit, acum veşnic în ceruri trăieşte.
idică-te, o, Basarabie, în poezia lui cântată
nde Limba Română în ceruri, cu daruri se împodobeşte.
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Moldova lui Stefan
cel Sfânt

Domnului Dorin Chirtoacă - primar de Chişinău

oldova e grădina Maicii Domnului,
rtodoxia dintotdeauna crezul ei, pe veşnicie,
a Chişinău se află statuia binecuvântată a Domnitorului
e îngeri şi de oameni numită Ştefan cel Mare pe vecie.
riunde am fi în lume, să nu uităm voinţa Domnitorului,
iaţa s-o jertfim pentru crezul lui Ştefan cel Mare ales
din veşnicie,
ltarul sfânt al Limbii Române să ni-l păstrăm în graiul
Domnitorului.
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Altarul Limbii Române
Scriitoarei Elena Radu

unătate şi credinţă sfântă,
devăr şi dăruire
unt dorinţele românilor.
ici şi pretutindeni,
ugăciune şi frăţie
cum şi-n veşnicie.
inecuvântare şi unire sfântă
zvorăsc din cerul Basarabiei.
ltarul Limbii Române.
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Bogdaproste pentru
Limba Româna
Angelei Bucătaru
dimpreună cu profesorii de la Liceul ,,C. Stere”

ogdaproste pentru Limba Română;
dusă pe altarul Patriei străbune,
finţită în duhul rugăciunii,
dusă ne-ncetat în graiul românesc,
ostită-n cer şi pe pământul nostru.
cum la Tine, Doamne, iarăşi vin, rugându-Te:
inecuvântează Limba Română,
mn de slavă sfântă pe pământul ţării noastre,
scultată-n veci în Basarabia.
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În veci cu Basarabia
Pentru Ionuţ Vuţă

ine Te voi cuvânta, Doamne Dumnezeule,
cum şi pururea şi-n veci vecilor. Amin.
lăvi te voi, Iisuse Hristoase,
cum şi pururea şi-n veci vecilor. Amin.
ugămu-ne Ţie pururea, Fecioară Maria,
cum şi pururea şi-n veci vecilor. Amin.
ucura se-va sufletul meu de tine, Basarabie,
nima fiinţei mele dăruite Ţie,
cum şi pururea şi-n veci vecilor. Amin.

28

BASARABIA ÎN VERSURI

Dor de Basarabia
Valentinei Bucur

asarabie, ţara mea de cântec şi de dor,
m sufletul plin de dorurile tale.
ă trec iute Prutul până în Basarabia!
şa de mult mi-e dor de tine, draga mea,
ugile mele la Dumnezeu se-nalţă cu dor;
colo în ceruri aş vrea să te văd într-o sfântă icoană,
asarabie, aceasta-i ruga mea de jale şi de dor
ar pe pământul tău doinesc atâtea glasuri sfinte.
ici, în Basarabia, toate-s pline de dor.
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Basarabia
la Seminarul Teologic
din Buzau
Părintelui director Sava Popa Gheorghe
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asarabia este temelia de veci a Seminarului
Teologic din Buzău;
ici, în Seminar, tot mai des e pomenită Basarabia,
e aud neîncetat cântări şi versuri sfinte despre
Basarabia.
ici, la noi, în România, se află Seminarul Teologic
din Buzău;
ar seminarist din Buzău care să nu fi auzit
vreodată de Basarabia.
ici, în Seminarul Teologic din Buzău, tot mai des
e pomenită Basarabia;
asarabia este lecţia veche de neuitat în Seminarul
Telogic din Buzău.
coana sfântă a Limbii Române pe iconostas
e pusă-ntotdeauna în Basarabia.
ici, în Basarabia, mereu se pomeneşte
Seminarul Teologic din Buzău.
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Vinoteca Basarabiei
Pentru Marin Ifrim - scriitor buzoian

un e vinul de Moldova
lb, roşu, dulce, demisec şi parfumat,
ă-l bei când ţi-e sete.
ltă vinotecă valoroasă
ar găseşti în Europa.
m gustat puţin din crama veche,
ine mult mi-a fost atunci.
arăşi vreau să merg din nou,
cum, prin vinoteca Basarabiei.
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Saptamâna brânzei
în Basarabia
Domnului doctor Dumitru Zgardan

rânză, lapte, ouă şi smântână,
stfel se consumă-n săptămâna albă,
upă cu legume, varză şi cartofi, o mâncare delicioasă,
pă plată, vin sau suc de fructe după masă
ar se-ntâmplă să lipsească-n casă
rdei şi vitamine, ce se află în salată,
ine e a folosi şi un pic de pâine albă,
ar de carne, rămas bun în astă săptămână.
şa mâncare se mânca înaintea postului odinioară.
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Draga mea Basarabie
Înaltpreasfinţitului Ioan de Covasna şi Harghita
duhovnicul meu de suflet

Draga mea Basarabie,
Curată şi sfântă,
Plină de iubire,
Încrezătoare în viaţă
Şi bună la suflet,
Te cer să-mi fii
A mea trăire
Ca împreună să zămislim
Alese cuvinte cu har
Pe care să le creştem
Cu bună cuviinţă,
Ca ele, într-o zi,
Să preaslăvească
În urma noastră
Unirea cea mare
Pe care noi doi
Atât de mult am aşteptat-o,
Ca pe o mare sărbătoare,
Cum n-a fost
O alta mai frumoasă,
De la Burebista
Încoace.
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Soroca

Domnului Victor Său - primar de Soroca

Când vin la Soroca
Mă umplu de har
Şi fiecare sosire e dar
Care se simte doar la Soroca.

Aici la Soroca
E atâta istorie
Şi frumuseţea te-mbie
La fiecare pas în Soroca.

Cetatea veche din Soroca
Te-ntinereşte în iubire
Şi te înveşmântă-n uimire
Când te duci din nou la Soroca

Mi-e tare dor de Soroca,
De oameni mi-e dor şi de locuri,
Cum rar întâlneşti pe alocuri.
Dorul mă opreşte-n Soroca.
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Sorocul din Soroca
Familiei Victor Cobăsneanu

Viaţa e un soroc,
Un soroc plin de noroc,
Toate îs orânduite,
Fiecare la soroc.
Din timp tăinuite,
De Dumnezeu gândite,
Având fiecare un soroc
Aflat numai la Soroca.
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Te iubesc, Basarabie
Lui Alexandru Oproescu

Basarabie dragă, eu pe tine te iubesc,
Ce m-aş face fără tine, mireasa mea,
Basarabie dragă, eu pe tine te iubesc,
Fără tine ţara mea nu are pace într-însa, draga mea.
Basarabie dragă, m-ai învăţat să te iubesc,
Inima îmi bate cu putere, mireasa mea,
Basarabie dragă, eu pe tine te iubesc,
Altă cale de iubire-n viaţă nu cunosc, draga mea,
Basarabie dragă, eu pe tine te iubesc.
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Legamânt

Domnului academician Mihai Cimpoi

Am jurat credinţă Basarbiei
Cu care m-am logodit din copilărie
Ca împreună să trăim în veci
Uniţi în cuget şi simţire.
Prin a mea voinţă şi iubire
I-am pus inel în deget
Şi-am sărutat-o dulce pe frunte,
Apoi o horă am făcut în cinstea ei,
Chemând pe toţi cei cu inima română
Să mai jucăm odată Hora Unirii.
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Întoarcerea
din Basarabia

Părintelui mitrofor Buburuz, de la Chişinău

Mereu când vin din Basarabia
Mă rog la Dumnezeu să-mi dea iubire
Ca să mă-ntorc curând în Basarabia.
Doar în Basarabia mă umplu de iubire
Căci dorul sfânt se află-n Basarabia.
Aici în Basarabia totul e iubire.
Doamne, cât de frumos este să locuieşti în Basarabia,
Aici în Basarabia, Limba Română se vorbeşte din iubire.
Eu plâng mereu când vin din Basarabia.
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Mama în Basarabia
Celor doisprezece fraţi şi surori din familia mea,
din Câmpeni, Buzău

Mamă, te port în mine ca pe-o icoană,
Cu tine merg oriunde în lumea toată,
Mamă, ce sfântă e iubirea ta de ţară,
Cu tine am fost de atâtea ori în Basarabia.
Mamă, aici, în vechea cetate de la Soroca,
Cu tine-n suflet s-a ridicat o sfântă biserică.
Mamă; viaţă şi dragoste de ţară
Cu tine, sunt gata pentru unirea cea sfântă.
Mamă, când plecai la ceruri tu, eu eram în
Basarabia.
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Metafora si zbor
Domnului academician Nicolae Dabija

Mă uit prin fereastra sufletului din mine
Cum stă atârnată pe aripile avântului meu,
Gata să cadă pe cerul înstelat al gândurilor mele
Dogorite de razele soarelui care a apus departe de mine.
Am o mare dorinţă, Doamne, ca la-nvierea mea
Să primesc două aripi mari din visurile mele
Cu care să zbor în adâncul sufletului meu
Ce urcă tainic spre cer cu dragostea din mine.

În Basarabia, zborul este gândul meu
Pe care l-am auzit mereu în cuvintele mele
Ca o rază de lumină ce izvorăşte din inima mea.
Eu am învăţat să zbor pe pământ cu paşi mărunţi
pe norii din mine.
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Dor de copil

Pentru profesoara Nicoleta Moraru

Te caut, Doamne, în inimă
Căci nu pot fi fără copil;
Îmi e foame de poamă,
De Basarabia şi de copil.
Îmi e dor de lumină,
De viaţă şi de copil,
Îmi e sete de apă lină,
De Basarabia şi de copil.

Doamne, Te rog, iartă-mă,
Că nu e dragoste fără copil
Şi nici iubire fără de inimă.
Basarabia e primul Tău copil.
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Basarabia,
frumoasa zâna
Profesoarei Oana Monalisa Pleşea

Basarabia, o preafrumoasă zână,
Venită din cer, pe o rază de soare,
Cu chipul de aur, plin de lumină,
Ce nu are asemănare.
Păşeşte uşor, pe firul de lână,
Brodat în tricolorul românesc ce tresare,
La foşnetul vântului, ce vine din lună.
Mă uit în ochii ei plini de lumină,
Din care curg lacrimi de iubire.
Aceasta-i Basarabia: o preafrumoasă zână.
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O, dulce Basarabie,
Părintelui profesor Aurelian Damian

O, dulce Basarabie,
Bună şi suavă,
Cu părul cristalin
Şi ochi senini
Precum izvoarele de munte,
Mi-ai cucerit
Şi inima şi sufletul.
Îţi cer ca tu să-mi fii mireasă
Iar eu, un mire fericit
Că m-am născut să fiu cu tine.
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Dragoste
la prima vedere
Mamei mele Veronica

M-am îndrăgostit
De o preafrumoasă fată
Cu nume de aur
Şi chip de lumină
Ce n-are asemănare.
I-am zis să-mi spună
Pe ce nume s-o strig
La hora ce-ncepe acum?
Moldova mă cheamă
Şi vreau să trăiesc cu tine.
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Basarabia, o candela
Tatălui meu Gheorghe

Basarabia, o candelă
Ce poartă flacăra iubirii
De neam şi de credinţă,
Lumina ei pătrunde-n suflet,
În inimă şi cuget.
Basarabia, o făclie
Ce arde întruna
Pe drumul Unirii
De neam şi de credinţă,
Pe care n-o putem uita.
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Soroca

Lui Mircea Martiniuc,
preşedintele raionului Soroca

Pe drumul ce duce la Soroca
Adeseori am venit
Cu veselie şi gând curat.
De fiecare dată în Soroca
M-am întâlnit neîncetat
Cu atâţi oameni din Moldova
Pe care nicicând nu-i pot uita,
Căci ei îmi sunt fraţii
De neam şi credinţă,
Cu care vreau să fim pe veci uniţi.
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Basarabia
la mine acasa

Pentru Cristi Cărăuş - ,,prinţ al cetăţii Soroca”

A fost o zi de neuitat
Când am venit cu tine acasă.
Te-am pus la masă, cu a mea soţie,
Şi ai mei copii. Cu drag ei te-au privit
Şi vorbe dulci ai zis la noi atunci
Despre înlăcrimata pătimire
Şi versuri sfinte le-ai rostit atunci
Pentru care ai mei copii ţi-au zis toţi într-un glas:
Rămâi acum cu mama noastră,
Mereu în casa noastră,
Dulce Basarabie.
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Inel de aur
pentru Basarabia

Domnului Nicolae Manolescu
- preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România

Basarabie dragă,
Ţi-am luat veşmânt alb de poezie
Şi cântec vesel ţi-am cântat,
Inel strălucitor, în mâna dreaptă,
Cu care ne-am unit pe veci,
Încălţăminte albă şi uşoară
Ţi-am dăruit, ca tu să poţi zbura
Mai iute peste Prut,
Pentru a fi împreună
Într-o veşnică poezie de iubire.
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Urare

Pentru Mircea Moldovan

Fraţi români din Basarabia,
Am venit să facem urarea
De la Nistru pân’ la Tisa,
De la Prut la Mare,
Din Soroca la Buzău.
Noi aflarăm împreună adevărul
Că basarabeanu-i frate cu românul
Şi geamăn cu moldoveanul,
C-amândoi de o mamă suntem
Şi acelaşi tată avem
Şi acelaşi grai străbun,
În unire pe vecie. Ura! Ura! Ura!
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Acasa în Basarabia
Profesoarei Maria Agapie

Drumul de acasă pân-acasă
Mi s-a părut traseul vieţii cel mai lung,
O cale atât de mare, pân-acasă,
Încât am simţit că-i fără capăt.
Limba Română-i casa mea.
Oriunde mergi în Basarabia
Grăirea românească n-are margini.
Românii se află peste tot în Basarabia.
Ei ştiu vorbirea doar în limba noastră.
Această sfântă casă se sfârşeşte
Acolo unde se gată graiul Limbii Române.
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Hora la Soroca
Familiei Răileanu Nicolae, Tatiana,
Mihaela şi Mariana

Ia veniţi cu toţi în joc
Să-nvârtim hora pe loc,
Să ne fie de noroc
C-am ajuns iar la Soroca,
Când se coace busuiocul
Să jucăm cu toţii, tot pe loc,
Fără de cojoc,
Asta-i hora pe la noi.
La Moldova stai pe loc
Când te afli la Soroca.
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Dumnezeu este poet
Pentru Gheorghe Mincă - poet buzoian

Doamne, te rog:
Să fii poetul sufletului meu,
Un Sacerdot al Cuvântului
,,Prin care toate s-au făcut”,
După cum citim în Evanghelie.
Ale Tale cuvinte, Doamne,
Din Biblia de veacuri
S-au transformat prin harul Tău
În versurile mele,
Luate din poezia Ta, Doamne.
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Iubirea de Patrie

Domnului general de brigadă dr. Nicolae Ciucă

Iubirea de Patrie e marea virtute
Ce pare uitată de multă vreme.
Cine nu are iubire de Patrie, e de izbelişte
Şi el cu siguranţă dispare devreme.
Iubirea de Patrie se simte din cele văzute
Şi din cele ce facem aici pe pământ prin vreme,
Patria înseamnă istorie, părinţi, credinţă, virtute,
Această stare se dobândeşte prin vreme.
Iubirea de Patrie e o lucrare sfântă: a face dreptate
Celor care încă mai mor, înainte de vreme.
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Cimitirul din Stoicani
Primarului Mihail Zosima

La Stoicani în vale,
Pe un deal în sus,
După o apă-n jos
Poţi privi în dreapta
Cum la stânga duce drumul
Pân’ la cimitir mai sus
Unde crucile sunt jos.
Tocmai cei de sus le-au rupt,
Comuniştii cei de jos,
Care au decăzut
Tocmai dedesubt,
Fără ridicare.
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Moartea prin înviere
Lui Grigore Vieru veşnică pomenire

Nu mă tem de tine, moarte,
Care te făleşti atât de mult.
Doar vorba e de tine.
Şi un fir de iarbă uscată
Te biruie, căci din pământul tău,
Cel tare, el se ridică uşor din tine,
Care eşti făcută din visurile mele
Ce dispar uşor prin zorile zilei,
Care vin mereu în sufletul meu.
Moarte, eu te compătimesc
Că eşti un nimeni, că n-ai nimic
Şi pe nimeni în acest univers,
Nici măcar un nume adevărat.
Moartea e doar o mască, o
Umbră a cuvântului ,,mutare”;
Adică trecerea ta, ca printr-un vis.
Prin tine, moarte, noi de fapt
Ne mutăm în înviere, care este totul.
Moarte, eşti un nimeni şi nimic.
Învierea e totul. Mare este Dumnezeu.
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Iată de ce nu mă tem de tine, moarte!
Pentru că Dumnezeu te-nvie şi
Pe tine, prin scularea lui
Iisus din morţi ,,a treia zi
După Scripturi”.
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Colind de Paste

Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

Se aud clopotele
Ce bat cu putere
Cu strigarea cea mare:
Hristos a înviat!
Şi morţii răspund:
Adevărat a înviat!
Se aude toaca învierii
Ce bate-ntruna
Binevestind la toţi:
Hristos a înviat!
La care cei în viaţă
Răspund în cor:
Adevărat a înviat!

59

SAVA BOGASIU

Colind de Craciun

Înaltpeasfinţitului Petru - Mitropolitul Basarabiei

Hristos se naşte,
Îngerii Îl preamăresc,
Hristos se naşte,
Oamenii se bucură,
Hristos se naşte,
E veselie cerească,
Hristos se naşte,
E bucurie sfântă,
Hristos se naşte,
E o zi măreaţă,
Hristos se naşte,
Cu adevărat El S-a născut.
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Psalmul 1

Înaltpreasfinţitului Teofan - Mitropolitul Moldovei

Ferice de tine, Basarabie,
Că te-ai păstrat curată
În aprigă istorie de luptă
Pentru limbă şi glie.

Ai luptat neîncetat, Basarabie,
Pentru unirea cea sfântă;
Istoria ta este cruce asediată
De aprigă, nepotolită, mânie.

Pentru statornicia ta sfântă
În credinţa strămoşească pe care o ai păstrat vie,
Pentru mult proslăvita
Româna ta Limbă,
Ferice de tine, Basarabie,
Întru veşnicie.
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Psalmul 2
Lui Gheorghe Neder

Moldovă, nu te lăsa înfricoşată.
Zic unii că nu este scăpare;
Întotdeauna Dumnezeu a rânduit dreapta judecată
Şi pentru liberator
Dar şi pentru izvoditor
De robie.
Orfană de mama înlăcrimată,
Speranţa ta la Domnul să fie,
Care ne cheamă la îmbrăţişarea cea mult dorită.
Mama cea cu multă durere,
De când a pierdut lumina ei cea mai iubită,
Ştie că este venin
Dar şi nuntă de miere.
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Psalmul 3
Lui Ştefan Davidescu

Doamne Sfinte, cât s-au înmulţit
Duşmanii ei pe acest pământ,
Sunt ca frunzele ce s-au împuţit,
Aduse din depărtare de vânt.
Doamne, ajutorul tău este înmiit
Faţă de cei care iubesc acest pământ,
Moldova este un nume hărăzit
Pe care nu îl va spulbera vântul

Doamne Sfinte, în noi a încolţit,
Ca un grăunte de aur,
Dragostea faţă de Limba Română,
Din care s-a fost frământat
Dulce cuvântul.
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Psalmul 4
Părintelui Victor Buga

Doamne Sfinte, strigat-am către Tine,
Ia aminte la glasul rugăciunii mele,
Pentru a mea Basarabie alerg la Tine,
Nu-ţi întoarce faţa de la lacrimile mele.
Moldova e inima mea mult iubită de Tine,
Pentru ea, aduc neîncetat rugile mele
Ca ea să rămână mereu alături de Tine.
Unirea cu Patria mamă e una dintre dorinţele mele
Pentru care, Doamne Sfinte, eu vin la Tine
Înveşmântat în Limba Română,
Cea mai de preţ podoabă a inimii mele.
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Psalmul 5

Lui Arcadie Suceveanu preşedintele Uniunii Scriitorilor de la Chişinău

Graiurile mele ascultă-le, Doamne!
Înţelege strigarea mea către Tine,
Ruga mea pentru Moldova e, Doamne,
Pentru acest neam blagoslovit de Tine.
Din veac Ţie slujesc, Doamne,
În graiul românesc binecuvântat de Tine,
La fel şi îngerii din ceruri, Doamne,
Căci Limba Română izvorăşte din Tine
Precum Duhul Sfânt purcede din Tine, Doamne,
Aşa este şi sfânta noastră grăire către Tine.
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Psalmul 6

Deputatului de Chişinău, Bodrug

Milă şi iertare sfântă are Dumnezeu
Pentru tot poporul moldovean,
Pace şi iubire mare are Dumnezeu
Pentru acela care-i moldovean.
Bucurie şi belşug în toate are Domnul
La tot credinciosul moldovean,
Har şi voie bună are Dumnezeu
La tot lucrătorul moldovean.
Toată binecuvântarea sfântă vine de la Dumnezeu
Peste tot ţinutul moldovean.
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Psalmul 7

În memoria Doinei şi Ion Aldea Teodorovici

Mântuieşte-ne, Dumnezeule, şi ne izbăveşte
De toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi,
Căci din zori şi până-n noapte ne cleveteşte
Duşmanul izvoditor de tot felul de nedreptăţi.
Până când, Doamne, vei suporta această izbelişte
La care ne-au aruncat aceşti neisprăviţi?!
Scoală-te, Doamne, că mult ne urăşte
Duşmanul de moarte al libertăţii
Şi de izbeliştea căreia i-am fost daţi,
Tu, Doamne ne, izbăveşte.
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Psalmul 8
Părintelui Dragomir

Cât de minunat este numele Tău!
Cât de mărită este înţelepciunea Ta!
În tot pământul a ieşit vestirea Ta
Şi la marginile lumii s-aude glasul Tău!
Ce este Basarabia, Doamne, în faţa Ta
Şi basarabeanul în mintea Ta?
Altar de sfinţenie în cerul Tău
Şi înger peste ţara Ta.
Cât de înţeleaptă este lucrarea Ta,
Doamne!
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Psalmul 9

Părintelui protoiereu Nicolae Craveţ

Slăvi-Te-voi, Doamne, din toată inima mea,
Povesti-voi toate faptele Tale prea minunate
Pe care Tu le-ai făcut în Basarabia mea,
Căci de mică fiind ea, printre străini, necazuri necurmate
S-au năpustit asupra ei dintodeauna, spre durerea mea,
Dar Tu ai izbăvit-o de fiecare dată din toate,
Căci mare este slava Ta pe care ai pus-o înaintea mea.
Doamne, fie-ţi milă de Basarabia cea plină de bunătate
Căreia eu i-am dăruit pentru totdeauna dragostea mea.
Pentru că Tu m-ai îndemnat şi m-ai chemat la unitate.
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Psalmul 10

Lui Valeriu Matei - poet basarabean

La Dumnezeu e nădejdea mea de unire
Pe care am sădit-o în mine.
De când m-am îndrăgostit de ea, mă gândesc la unire.
Basarabia e cea mai tainică fiinţă ce face parte din mine,
În cuget şi-n simţire mă simt mereu în unire.
Dumnezeu vrea ca această fecioară să rămână în mine
Până ce se va rândui cu noi toţi o mare nuntire.
Aceasta mi-i nădejdea cea tare, acesta este crezul din mine.
Dumnezeu este puternic şi drept în această dorinţă a
mea de unire,
Nimeni nu poate vreodată să-mi scoată Basarabia din mine.
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Psalmul 11

Părintelui stareţ Macarie, de la Munteoru

Miluieşte, Doamne, poporul Tău,
Cel binecredincios din Basarabia noastră;
Căci Mare este suferinţa norodului Tău,
De veacuri îţi e cunoscută tristeţea noastră,
Rugile înlăcrimate au ajuns la Tronul Tău
De unde îngerii au adus alinarea noastră.
Doamne, adu-ţi aminte de jurământul Tău
Că nu vei pregeta nimic pentru libertatea noastră
Să fim iarăşi în unire sfântă, sub sceptrul Tău,
Cu patria mamă care este România noastră.

73

SAVA BOGASIU

Psalmul 12

Lui Victor Mocanupreşedintele Consiliului Judeţean Buzău

Până când, Doamne Sfinte,
Prutul va fi graniţă
Între românii fără de speranţă?
Până când, Ştefane Sfinte,
Vei sta la Putna în suferinţă
Văzând pe ai tăi moldoveni în umilinţă?
Până când poeţii, Doamne Sfinte,
Nu vor afla îngăduinţă
De a scrie Limba română,
Până când această neputinţă
În Patria noastră, Sfinte?
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Psalmul 13
Lui Gheorghe Bâlici

Zis-a cel nebun în inima sa:
,,Nu este unire sfântă între români”,
Dar Dumnezeu îşi arată puterea Sa
Trimiţând din ceruri iubire şi dor între români.
În unire, poporul îşi arată voinţa sa
Pe care Dumnezeu a pus-o din veacuri între români,
În unirea noastră, Dumnezeu aduce binecuvântarea Sa
De care e mare trebuinţă între noi românii.
A Domnului este unirea şi unirea este puterea Sa.

75

SAVA BOGASIU

Psalmul 14

Lui Constantin Boşcodeală - primarul Buzăului

Doamne, cine va locui în ţara Ta,
Pe care Tu ne-ai dăruit-o din veşnicie?
Plecat-au peste mări şi ţări din Patria Ta
Ca să câştige pâinea vieţii în străinie.
Românii lipsesc din ograda Ta,
Rătăciţi printre străini, în pribegie.
Adu-ne, Doamne, din nou în ţara Ta
Unde există atâta har şi binecuvântare pe vecie.
România este om în rai în Patria Ta.
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Psalmul 15

Profesorului Paul Androne

Păzeşte-mă, Doamne, în pace
Ca întru liniştea Ta să lucrez,
Primul cuvânt colindat de îngeri e ,,pace”
Şi cu oamenii în bunăvoire să lucrez.
Voinţa Domnului este de a avea mereu pace,
Să am pace întotdeauna în suflet e al meu crez,
În inimă mi-a dat harul de a avea pace,
Aceasta este jertfa la care m-a chemat să lucrez.
Cu pace Domnului să ne rugăm pentru pace.

77

SAVA BOGASIU

Psalmul 16

Lui Emil Proşcan - primarul Mizilului

Auzi, Doamne, dreptatea mea
Că întru Tine mi-e nădejdea mea,
Ia aminte la strigarea mea
Că la Tine e speranţa mea,
Ascultă rugăciunea mea
Că la Tine e credinţa mea,
Priveşte la nevinovăţia mea
Că la Tine e scăparea mea,
Iubeşte, Doamne, Basarabia mea
Că întru Tine e iubirea mea.
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Psalmul 17

Lui Marian Apostol - primar de Năeni

Iubi-Te-voi, Doamne,
E lucrul cel mai greu
De împlinit cu anevoie
Într-o lume în care ura
A frânt iubirea.
Dar iubirea este totul în toate,
Fără de iubire nu e viaţă.
Dumnezeu este iubirea vieţii,
Fără de iubire nu e nimic.
Doamne, iubeşte Basarabia!
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Psalmul 18
Părintelui Alexandru

Cerurile spun slava lui Dumnezeu
Şi facerea mâinilor Lui o vesteşte Basarabia,
În toate ţinuturile a ieşit vestirea lui Dumnezeu
Şi până la marginile lumii sunt semne din Basarabia.
Aici în Moldova e vie lucrarea lui Dumnezeu
Pe care o întâlneşti în toată Basarabia,
Arta, natura şi credinţa vie în Dumnezeu,
Comori nepieritoare de suflet în toată Basarabia,
Unde s-a descoperit nouă slava lui Dumnezeu.
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Psalmul 19
Părintelui Costică Panaite

Basarabie, să te audă Dumnezeu
La vreme de necaz şi de durere
Şi toţi sfinţii Săi să te apere,
Căci la tine sălăşluieşte Dumnezeu.
Să-ţi trimită ţie har cu putere
Şi din Dacia să-ţi dea încredere,
Unde se află templul lui Dumnezeu
Care are multă binecuvântare
Şi iubire fără de hotare.
Pentru toate să-L slăvim pe Dumnezeu.
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Psalmul 20

Părintelui profesor Emil Corniţescu

Puterea Basarabiei în credinţă stă şi în iubire
Care te umplu de har şi de încredere.
Aceste puteri ne vin mereu de sus
Unde toate rugile noastre s-au dus
Înalţă-te, Doamne, cu putere
Deasupra Basarabiei cu mărire,
Căci toate nădejdile noastre s-au dus
De când duşmanii la sărăcie ne-au pus.
Numai la Dumnezeu are scăpare
La fiecare necaz şi la multa durere.
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Psalmul 21

Părintelui profesor Constantin Corniţescu

Nădăjduit-am mereu la Domnul,
Căci El m-a izbăvit din toate.
Afară de Tine, Doamne, altul nu este
Care să-mi arate fapte minunate
Pe care Tu le-ai făcut cu poporul
Cu care eu m-am legat pe-ndelete.
De la înaintaşi am primit legământul
Să facem unirea
Înainte de a veni din Cer
Pe pământul Basarabiei, Domnul.
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Psalmul 22

Lui Gheorghe Beşliu - primar de Bisoca

Păstorul cel bun are
Oi alese şi mioare,
Mari şi mărunte,
Bune şi cornute,
Pentru Domnul adunate,
Ca să fie de serbare
Pentru unirea cea mare,
Pe care cu dreptate
O aşteptăm pe îndelete
Să vină cu grăbire.
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Psalmul 23

Bizantinologului Emilian Popescu

Al Domnului este pământul
Pe care ni l-a dăruit Domnul,
Basarabia, ţinut mioritic
Desprins din tărâm dacic
Unde a vieţuit Măria Sa Domnul
Ştefan cel Mare, devenit Unsul
Domnului pe acest pământ magic
În vechea cetate de tron
Pe care scrie: ,,Unirea e de la Domnul”,
Dorinţă pe care o vrea împlinită poporul.
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Psalmul 24

Părintelui diriginte Gheorghe Banu

Către Tine Doamne înalţ sufletul meu!
Dumnezeule, în Tine nădăjduiesc mereu,
La Tine, Mântuitorule, vin, căile Tale mi-arată
Ca să pornesc la unirea visată.
Tu eşti Dumnezeul şi Salvatorul meu,
Adu-ţi aminte de Basarabia mereu,
Căci fără de Tine ea nu poate sta,
În unire veşnică se va binecuvânta.
România e împreună cu Basarabia mereu
Ca-n veci să se bucure sufletul meu.

86

BASARABIA ÎN VERSURI

Psalmul 25

Poetului Dumitru Ion Dincă

Doamne Dumnezeule, arată-ne nouă
Calea ce duce la sfânta unire
Pe care din veac ai poruncit-o nouă.
Prin graiul românesc ai dat nouă unire,
Aceeaşi credinţă sfântă ne-ai pus nouă,
Ca noi mereu să trăim în sfântă unire.
Cheamă-ne, Doamne, la o trăire nouă
În duhul frăţiei ce duce la unire;
Prin Limba Română dăruită nouă,
Noi vrem să fim mereu în unire.

87

SAVA BOGASIU

Psalmul 26
Ziaristului Dorin Ivan

Domnul este luminarea mea,
Dumnezeu e apărătorul ţării mele;
Nu mă tem de necazurile mele
Căci Tu, Doamne, din veac eşti calea mea.
Auzi, Dumnezeule, ruga mea
Şi caută la suspinurile mele,
Căci la Tine mi-e nădejdea
Pe care ai pus-o în inima mea.
La Dumnezeu se-nalţă gândurile mele
Pentru ţara şi limba mea.
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Psalmul 27

Profesorului Vasile Crăciun

Către Tine, Doamne, am strigat,
Pentru Basarabia m-am rugat,
Ca ea să revină la adăpat
Din izvorul sacru al Limbii Române netulburat
Care din vecie este mereu adorat,
Singurul glas în ceruri de îngeri închinat.
Aceasta este Limba Română – un imn psalmodiat
Atât de sfânt, cum în lume nu s-a mai aflat
Un alt glas dumnezeiesc de limbă atât de cântat
Cum este versul românesc ascultat.
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Psalmul 28

Generalului Mircea Chelaru

Domnul este graiul meu; de cine mă voi teme?
Domnul este apărătorul limbii mele; de cine mă voi
înfricoşa?
Domnul este glasul meu; de cine să-mi fie frică?
Domnul este vorbirea mea; cine poate învinge Limba
Română?
Domnul este Mântuitorul meu; cine poate opri Limba
Română?
Domnul este Cuvântul sacru; cine se poate opune
Cuvântului?
Domnul este izvorul scrisului meu; cine poate lupta
împotriva unirii?
Domnul este suflarea mea; cine poate ucide sufletul
Limbii Române?
Domnul este izvorul graiului românesc; cine poate opri
curgerea Limbii Române?
Domnul este pentru unirea Basarabiei cu România;
cine poate sta împotrivă?
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Psalmul 29

Copiilor mei Ioan, Andrei şi Teodora

Înălţa-Te-voi, Doamne, în duhul Limbii Române
Precum au făcut-o de veacuri străbunii mei;
Un altar de limbă sfântă ce arde rămâne
Mereu în faţa copiilor mei.
Aceasta este Limba Română, Stăpâne,
Pe care strămoşii au dat-o urmaşilor mei,
Aici în Basarabia, sufletul Limbii Române
Rămâne ca testament viu copiilor mei
Pe care i-am zămislit în iubire faţă de Tine Stăpâne,
Ca ei să rostească mereu în duhul Limbii Române.
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Psalmul 30
Soţiei mele Luminiţa

Împărăteasă a cerurilor, crăiasă aurie
Frumuseţe veşnică de negrăit, o Tu, Limbă Română,
Cu care m-am logodit pe vecie împreună cu a mea soţie
Nimic nu este întâmplător în această lume, se ştie,
Cu atât mai mult grăirea mea în Limba Română,
Doamne, dăruieşte-mi viaţă şi putere mie
Ca să mă jertfesc pentru iubita mea Limba Română.
O, Doamne Sfinte, trimite-mi de sus inspiraţie
Ca să pot rosti cuvinte sfinte în Limba Română
Cu care să mă-mpărtăşesc din ele pe vecie.
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Psalmul 31

Comandantului Jandarmeriei Buzău, Florinel Micheten

Doamne Dumnezeule, iartă-ne nouă
Căci mult Te-am supărat
Pentru puţina împărtăşire dată nouă,
Din Limba Română, de care ne-am cam lăsat
De frica şi teama străinilor dăruite nouă
Din partea celor ce ne-au durat nouă lacăt
Pe Limba Română. Dar Ea, Limba, dăruită e nouă
De Însuşi Dumnezeu Cel mult închinat
Cu cei care au devenit bună pildă nouă
Prin iubirea lor de neam, cu care la ceruri s-au înălţat.
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Psalmul 32

Poetului Vasile Tarâţeanu din Ucraina

Bucuraţi-vă toţi cei care vorbiţi şi scrieţi româneşte
Căci Domnul Dumnezeu a auzit strigarea voastră,
Cântaţi-I Lui cântare nouă în româneşte
Căci îngerii la fel în ceruri cântă cântarea voastră
În dulcea Limbă Română, care veseleşte
Pe toţi martirii limbii găsiţi în pomenirea voastră.
Ferice de voi toţi care încă mai glăsuiţi româneşte
Printre străinii de neam şi limbă aflaţi în calea voastră;
Basarabia este din veac patria Limbii Române care
se vorbeşte
Doar de românii pe care-i preţuiţi în inima voastră.
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Psalmul 33

Părintelui Mihalache Tudor

Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea,
Căci la El îmi este toată nădejdea;
În Domnul se va lăuda gândul meu
Pentru că El e scăparea sufletului meu,
Apropiaţi-vă de Domnul în toată vremea,
Numai la El este salvarea,
Gustaţi şi vedeţi ce dulce e rugăciunea
Căci doar prin ea Domnul intră în sufletul meu,
Strigaţi mereu la Domnul şi iubiţi pacea
Prin care mereu pătrunde lumina în sufltul meu.
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Psalmul 34
Înaltpreasfinţitului Pimen

Judecă-i, Doamne, pe cei ce batjocoresc Limba Română
Pe toţi cei care au ucis puterea credinţei din noi,
Ridică dreptatea Ta şi fă ca ei să rămână
Fără de glas, ca în tăcerea lor să ne păzeşti pe noi.
Din ceruri ai trimis pe pământ Limba Română
Ca noi s-o împodobim cu sufletul din noi,
Cu alese cuvinte pline de har după datina română
Şi pe care, de veacuri, am păstrat-o, pentru sufletul din noi,
Ca Ea să devină regină pentru naţiunea română.
Aceasta este Limba Română, un dar ceresc pentru noi.
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Psalmul 35
Medicului Matei Bejan

Inima este darul Domnului
Pusă în mine din capul locului
Ca prin ea să vieţuiesc de dragul Domnului
Pe o gură de rai lângă apa Nistrului,
În cetatea de aur a Domnului,
Soroca, cum îi place voievodului;
Frumos aşezată pe plaiul Domnului
Ştefan cel Mare, numit şi Sfântul ţinutului
Moldova, din mila Domnului
Cu har dăruită voievodului.
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Psalmul 36

Părintelui profesor Manea Cristişor

Nădăjduieşte în Domnul
Ca să scapi de necazul
Ce dă târcoale la tot pasul
Ca să te prindă-n lanţul
Ce şade pe tot locul
Pe care ai aflat norocul
De a trăi în Domnul
Cu Basarabia tot timpul,
Ca să-nţelegi momentul
Cel sfânt de unire în Domnul.

98

BASARABIA ÎN VERSURI

Psalmul 37
Comisarului şef Ion Marin

Către Tine, Doamne, am nădăjduit
Căci din veac m-ai miluit
Cu grai sfânt, credinţă dreaptă
Ce aduce bucurie adevărată.
La vreme de necaz Tu m-ai ferit
Şi tot răul eu l-am biruit.
Din mila Domnului, Limba curată
Am avut-o mereu luminată
Prin versul românesc miruit,
De la Domnul dăruit.
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Psalmul 38

Părintelui vicar Vasile Mocanu

Păzi-voi graiul Limbii mele
Ca pe un dar de mare cinste
Pe care Domnul mi l-a scos în cale
Ca să-l păzesc prin cuvinte
Alese cu grijă pentru cărţile mele
Pe care I le dau Domnului cu cinste
Ca să rodească în umilele
Mele dorinţe, cu har dăruite
De Domnul sfinţite, prin multele
Daruri ce astăzi sunt prăznuite.
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Psalmul 39

Doctorului Nicolae Daniel Dn.

Binevoieşte, Doamne, să Te slăvesc
În dulcea limbă românească
Pe care Tu, Părintele ceresc,
Ai zămislit-o în glia strămoşească
Unde poeţii Te preamăresc
Din dorinţă pământească
De a afla izvorul românesc,
La Limba Română cea cerească.
Doamne Sfinte, vreau să Te slăvesc
Mereu, în dulcea limbă românească.
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Psalmul 40
Inginerului Adrian Iz.

La Tine, Doamne, mă rog
Pentru ţara mea sfântă,
Cu har blagoslovită
De Sfântul Andrei – întâiul teolog
Care ne-a învăţat calea adevărată
Ce nu poate fi uitată.
Credinţa sfântă ne este zălog
Ca să nu pierdem niciodată
Limba Română, ce ne-a fost dată.
Doamne, pentru ţară şi limbă mă rog.
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Psalmul 41
Profesorului Stelică Vl.

Orice basarabean e purtător de cruce;
El nu caută milă de la străini
Şi nu face rău la nimeni,
Pentru că basarabeanul e purtător de cruce.
Aici în Basarabia toţi oamenii
Sunt ospitalieri de milenii,
Pentru că basarabeanul e purtător de cruce.
În toată Moldova sunt oameni
Cu credinţă şi suflete pline de lumini,
Pentru că basarabeanul e purtător de cruce.
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Psalmul 42

Doamnei profesor Ana Bejan

În ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor
Aşa te doreşte sufletul meu pe tine, Basarabie.
Însetat-a sufletul meu de mireasma florilor
Pe care Domnul le-a pus în Moldova aurie,
Plină de bogăţia grânelor şi nectarul merelor.
Acum la Tine vin, Doamne, pentru a mea Basarabie;
Mă plec în faţa altarelor,
Ca Tu s-o izbăveşti de orice urgie
Pe iubita mea Basarabie.
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Psalmul 43

Părintelui Sorin Huluţă Saftiuc
Scoală-Te, Doamne, şi nu uita
Pe cei care au dus crucea graiului
În Limba Română mult adorată,
Aici, în Basarabia voievodului,
Unde credinţa este închinată
În toate bisericile neamului
Pe care strămoşii le arată
Ca ele să fie pline în timpul anului
De suflete iubitoare de neam şi credinţă
Care mereu Te pomenesc în faţa altarului.
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Psalmul 44

Lui Sorin Burlacu
- directorul Bibliotecii Judeţene “Vasile Voiculescu”

Cuvânt bun pentru Basarabia
Se desprinde din cartea mea.
Prutului i s-a golit albia
De setea din inima mea,
Ce abia mai are putere
Să bată în fiinţa mea
De dorul unirii cu ea.
Doamne, îmi dau viaţa mea
Pentru a fi fericită Basarabia,
Cu care deja m-am unit în inima mea.
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Psalmul 45

Lui Corneliu Antonio - preşedintele filialei Galaţi a U.S.R.

Dumnezeu e puterea şi scăparea noastră
La necazuri, în orice vreme;
Unirea de veacuri e speranţa noastră
Pe care o vrem cât mai devreme.
Aceasta-i voinţa Cerului şi vrerea noastră;
Doamne cât de frumos e în orice vreme
Ca fraţii să trăiască uniţi în ţara noastră!
În România, unde e aşteptată de multă vreme
Bucuria de a fi împreună în Patria noastră
Prin unirea a două inimi, cât mai devreme.
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Psalmul 46

Cântăreţilor mei bisericeşti Enache şi Mitică

Cântaţi lui Dumnezeu cântare nouă
Căci cu slavă S-a preamărit;
Cântaţi din suflet, cântare bună,
Căci Basarabia iarăşi a biruit
Prin iubire şi dorinţă nouă;
Cântaţi de bucurie cu dar miluit
De la Dumnezeu dăruit vouă,
Din mila Domnului, imn gândit
Pe care l-am cântat iarăşi vouă
Celor din Moldova, pe care v-am iubit.
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Psalmul 47
Lui Marius Constantinescu

Mare este Dumnezeu şi mare este slava Lui
Pe care îngerii o preamăresc în ceruri.
Lăudaţi-L şi-L preaslăviţi peste veacuri
Voi cei care vă închinaţi în faţa icoanei Lui.
Mare este puterea Domnului şi mare este iubirea Lui,
Pe care voievozii şi regii pe tronuri
Mereu o preamăresc din mila Domnului.
Mare este dragostea lui Dumnezeu în ceruri
Pe care toţi sfinţii o mărturisesc de veacuri.
Aceasta este din veac credinţa românului.
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Psalmul 48
Doamnei Garoafa Zamfir

Doamne Dumnezeule, Tu ne-ai arătat
Că omul trece de la moarte la viaţă
Iar învierea coboară prin a lui credinţă,
Aşa cum în Scripturi m-ai învăţat.
Iubirea este cea mai tare din viaţă,
Ea trece peste moarte cum s-a arătat
Prin Fiul Tău, Mesia, de veche viţă,
Pe care Tu L-ai născut înainte de a fi viaţă
În cer şi pe pământ; cum ne-a învăţat
Scriptura Ta cea mare şi sfântă.
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Psalmul 49
Jurnalistei Nina Neculce

Jertfeşte întruna jertfa Cuvântului
Aşa cum îi place Domnului;
Pe faţa pământului,
În tot locul Domnului,
Se află jertfa Cuvântului.
Din mila Domnului
Înaintea cerului
Vine jertfa Cuvântului până la venirea Domnului
Pe întinsul pământului
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Psalmul 50

Părintelui Vasile Antofie, veşnică pomenire

Miluieşte-mă, Dumnezeule, că n-am putut face
Marea Unire la care de mic am visat,
Voinţă şi dragoste am avut cu nesaţ
Dar obstacole multe nu am putut trece.
Inimă fierbinte zideşte-mi cum îţi place
Şi duh drept dăruieşte-mi în sufletul curat
Gata de a fi la Unirea ce se face.
Jertfa lui Dumnezeu este duhul spălat
Cu lacrima pocăinţei, pe care greu o poţi face
Când sufletul încă nu s-a curăţat.
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