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27. Dar amintirile revin (versuri: Voichiţa Regoș și Mircea Ciugudean)
28. Ce aţi făcut cu ţara mea ? (versuri: Mircea A. Ciugudean)
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27. DAR AMINTIRILE REVIN...
Versuri: Voichiţa Regoș și Mircea Ciugudean

Se leagănă pe-alee teii
În vântul serii, cald și lin,
Încerc atunci să uit de toate;
Dar amintirile revin.
Când vremea tinereţii mele
Se șterge-ncet, câte puţin,
Şi nu mai vreau a mă întoarce,
Sunt amintiri ce îmi revin.
(Refren) Să nu mai sufăr de vreo vină,
Să-mi fie-n viaţă mai ușor,
Te rog, fă Doamne să-mi revină
Doar amintiri ce nu mă dor !

(bis orch.)

Urmând cărările vieţii,
Cu fiecare pe alt drum,
Privind cu nostalgie-n urmă
Văd timpuri prefăcute-n scrum.
Să uit ce am trăit odată
Cu suferinţă și cu dor ;
Vreau să reţin un lanţ de clipe
Frumoase, care nu mai mor.
(Refren) Să nu mai sufăr de vreo vină,
Să-mi fie-n viaţă mai ușor,
Te rog, fă Doamne să-mi revină
Doar amintiri ce nu mă dor !

(bis)
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28. CE AŢI FĂCUT CU ŢARA MEA ?
Versuri: Mircea Aurel Ciugudean
Ce aţi făcut cu ţara mea
De stau bărbaţii abătuţi
Că greu familia și-o ţin
Şi nu e loc pentru virtuţi ?
Ce aţi făcut cu ţara mea
De mamele nu vor copii;
Pustii sunt uliţele-n sat
Se-nţelenesc livezi și vii ?
Ce aţi făcut cu ţara mea ?
Refren: Dar daţi-mi ţara înapoi,
Să fie-așa cum a mai fost,
Români cu suflet s-o preia
Şi să-i găsească-n lume rost
O, daţi-mi ţara înapoi !
Ce aţi făcut cu ţara mea
De nici copiii n-o mai vor;
Se-mprăștie printre străini
Şi-apoi se mistuie de dor ?
Ce aţi făcut cu ţara mea ?
Se sting bătrâni nemângâiaţi
Că nu mai au de ce trăi,
Săraci, de toti din jur uitaţi !
Ce aţi făcut cu ţara mea ?
Refren: Dar daţi-mi ţara înapoi,
Să fie-așa cum a mai fost,
Români cu suflet s-o preia
Şi să-i găsească-n lume rost
O, daţi-mi ţara înapoi,
(Final) S-o izbăvim de-așa nevoi !

-

28.

90 –

-

91 -

29. GLASUL DURERII
Versuri: Veronica Micle
Auzit-ai tu vreodată
Frunzele de vânt mișcate,
Susurând încet și tainic
Pe-a lor ramuri clătinate?
Ele cântă-atunci de jale
Cu un glas suspinător;
Cine știe-a lor durere,
Cine știe dorul lor?
Iar poetul ce le-aude
Își ia lira și se duce,
Pribegind cu-a sale doruri,
Ca o pasăre, atunce,
Cu un vers duios și jalnic
Spune lumii chinul său
Şi răpit de-a lui simţire
El suspină-amar și greu.
Şi-auzind atâtea glasuri
Ce spre ceruri se înalţă,
Care te pătrund în suflet
Cu-a lor farmec și dulceaţă,
Nu întrebi, plecând cu jale
Ochii-n jos, înspre pământ,
Pentru ce tot cu suspinuri
Se sfârșește orice cânt?

(bis)
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30. NU CREZI CĂ POT SĂ TE IUBESC ?
Versuri: Mariana Eftimie Kabbout

De ce-ai venit? Să-mi spui că sunt o carte
Şi cuget ca un murmur nesfârşit?
Dar câte cărţi cu flori ai întâlnit
Pe drumul unui gând plecat departe?
Tu ai venit să-mi spui că sunt o floare?
Ori ai trecut pe-aici să-mi aminteşti
Că tot ce sunt e timp şi mă iubeşti
Când nu mai scriu poeme călătoare?
Refren:
Iar în decorul vechi cu iz de soartă,
Când pentru tine pot să înfloresc,
De ce gândești că eu nu te primesc,
Când n-ai venit decât în prag de poartă?
Sau poate c-ai venit să nu mai doară
Că sunt şi eşti cu vină şi cu rost?
În ce iubire lacrimă n-a fost?
Şi cât, din ce iubim, rămâne vară?
Izvorul meu de patimă şi artă,
Cu versul plin de viscol nefiresc,
Tu chiar nu crezi că pot să te iubesc...
Dar eu... te iert... cum numai floarea iartă...
Refren:
Iar în decorul vechi cu iz de soartă,
Când pentru tine pot să înfloresc,
De ce gândești că eu nu te primesc,
Când n-ai venit decât în prag de poartă? (bis-final)
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31. DOR
Versuri : Lili Lazăr
Dacă-aș putea să mă mai nasc odată,
Icoană mamă-aș face-al tău cuvânt
Să te așez în ea și vinovată
Să-ți cer iertare până la pământ.
Mi-e dor de tine tată și de-acasă,
Copilul ce am fost eu, să mai fiu...
Și dacă-n astă seară dor m-apasă,
E pentru că în mintea-mi, tu ești viu.
Refren : Mi-e dor de voi, un dor ce nu mă lasă,
Mi-e dor de locu-n care m-am născut,
Să stau din nou cu voi, la sfat, la masă,
Să-mi amintesc de vremuri ce-au trecut !
Acum vă vreau la mine-n poartă-acasă,
Prin voi să trec și să revin mereu
Și de va plânge ruga mea la masă
Înseamnă că mi-e dor și că mi-e greu !
Prin slovă de credință vă revine
Întreaga mea iubire ; v-o ofer.
Şi vă închin, așa cum voi pe mine
M-ați dăruit din dragoste, la cer.
Refren : Mi-e dor de voi, de toţi acei de-acasă
Mi-e dor de locu-n care m-am născut,
Să stau din nou cu voi, la sfat, la masă,
Să-mi amintesc de vremuri ce-au trecut ! (bis-final)
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