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Cuvânt-înainte
Acum, când apar aceste versuri, autorul lor nu
mai este printre noi.
S-a născut în anul 1913 şi a încetat din viaţă în
anul 1987.
Timp de 48 de ani a fost judecător. A slujit o
viaţă întreagă, modest, dar demn, fără onoruri şi
satisfacţii materiale, împărţind dreptatea acolo unde
l-a trimis stăpânirea de atunci; şi-a încheiat cariera de
magistrat şi viaţa la Slatina.
Numele său ILIE TURIANU. Atunci, de ce
MARC TURIANU? Pentru că a voit să reunească, în
acest pseudonim, prenumele prescurtate ale celor doi
copii ai săi – Marilena şi Corneliu – cărora le-a dăruit,
până la sfârşitul vieţii, tot preaplinul său sufletesc.
Versurile sunt simple, sensibile, de o mişcătoare
sinceritate, aşa cum a fost şi omul ce le-a zămislit.
Rodica Rotaru
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DESTIN
Mereu adun
Din veac, iubire
Ce dor nebun
De nemurire!
Şi nici nu ştiu
Cum e mai bine
Şi versuri scriu
Uitând de mine…
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CONTINUITATE
Din ceruri cad
Luceferi grei.
Eu îi măsor
Cu anii mei…
Din depărtări
Vin primăveri
Prea bine ştim
C-au fost şi ieri…
Toamnele trec
Prin văi de fum
Semnând în alb
Final de drum
Apoi se duc
Aşa cum sunt
Într-un neant
Cu zborul frânt.
Dar tot mereu
Tu, Om, rămâi
În lupta vieţii
Cel dintâi!
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DIALOG NOCTURN
Crăiasa, cu chip oval,
Pas de om îngândurat…
Fix, se uită peste sat,
Simulând un zâmbet pal
De un nor, subtil voalată
Semănând cu o cadână
Ca străjer vrea să rămână
La a cosmosului poartă…
Apoi se duce, ca o luntre
Pe a cerului câmpie
Şi de-atâta feerie
Vălu-i cade de pe frunte
O privesc cu dor în suflet
Şi mă întreb copilăreşte:
„Oare nu mai oboseşte
De sclipire şi de umblet?”
Iar în liniştea de-afară
Nu se mişcă nici un ram
Doar… o gâză bate-n geam
Cu călcâiul ei de ceară.
– În zadar aşa probleme
Îmi răspunde astrul sfânt –
Sunt legată de pământ
Precum oamenii de... vreme!
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AMINTIRI
Atâtea toamne câte m-au văzut
Atâţia oameni câţi am cunoscut
Atâtea vii speranţe ce-am sperat
Atâtea nopţi, sub stele, ce-am visat
Atâtea doruri câte vor mai fi
La stânga-n piept, în dreptul inimii…
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TU
Dă-mi în dar
Ce nu îţi cer.
Dă-mi în gând
Ce vrei să ştii.
Dă-mi în suflet
Ce nu am.
Dă-mi în minte
Ce să spun.
Dă-mi în mine
Ce ţi-e dor.
Dă-mi în palme
Ce să ai.
Dă-mi în ochi
Ce vrei să vezi.
Dă-mi în dar
Tot ce nu crezi.
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DIN CURATE INIMI
Pe valea cu lungi brâuri de cicoare
Ce-s mai albastre, poate, decât cerul
Ca într-un vis, iar îmi apar în cale
Satul natal şi mai apoi oierul.
Eu mă alint în blânda reverie
Când parc-aud cum sunet de caval
Străbate seara: dulce armonie
Ecou prelung coboară dinspre deal…
În vadul lor, pe prispele lor ude
Pletoase sălcii încă străjuiesc
Vechiul pârâu, cu linul joc de unde
Şi nimb ascuns, cristal nepământesc
Acolo-n apă – când răsare luna –
Luceafărul când e de mult apus,
Simţi inima arzându-ţi sub cununa
Falnicei bolţi, tinzând mereu mai sus.
Şi-i iarăşi pace-n satul de pe luncă
Şi liniştea în suflet o răsfrâng,
Pe când pârâul apele-şi aruncă
Spre mal de sălcii şi arcuiri de crâng.
Aici e totul, este chiar izvorul
Întregii mele vieţi: satul iubit
Pe care-l vreau odat’ cu viitorul
Acestei ţări, la fel de împlinit!
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VIZIUNE
Cu linişte în suflet privesc anii
Ce m-au purtat în goană ca-ntr-un vis
Mi-au înflorit în inimă castanii
La umbra lor m-aştern, cu părul nins.
Un gând de fericire îmi irumpe
Parcă plutesc pe-al mărilor hotar
Spre locul unde noaptea se ascunde
Şi-i linişte şi totul este clar…
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NOPŢI
Nopţile-mi sunt albe,
Albe de gânduri
Cernute de zăpada depărtării.
Nopţile-mi sunt pline,
Pline de stele
Cernute din priviri de iarbă.
Nopţile-mi sunt şoapte
Şoapte de dragoste
Picurând o linişte caldă.
Nopţile-mi sunt vânturi
Vânturi aducând mângâieri
De doruri întâlnite.
Nopţile-mi sunt albe,
Albe de gânduri
Liniştind mângâieri.
Pe câmpul de iarbă
Ce picură din gene
Şoapte de dragoste
Bântuind fiinţa
Cu aburul cald
Al răsuflării de dor.
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EVADARE
Din nou miez de noapte
Cu gânduri de veghe
La ora când nimeni
Pe nimeni nu crede!
Doar firele vieţii
Îşi deapănă fumul
În rând cu drumeţii
Le mistuie drumul...
Iar luna străbate
Eterica rută
Cu raze brumate
Pustie şi mută.
Atuncea aş vrea
În braţe s-o strâng
Să râd lângă ea
Şi, poate să plâng.
Dar viaţa nu este
Clădită din piatră
Şi-i doar o poveste
Dorinţa-mi deşartă!
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