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Vladimir Beșleagă s-a născut la 25 iulie 1931, în satul 

Mălăiești, Grigoriopol (Transnistria).

După absolvirea Facultăţii de Litere a Universităţii de Stat din 

Chișinău (1955), lucrează redactor la revistele Scânteia leninistă, 

Cultura, Chipăruș, redactor-șef adjunct al revistei Nistru, secre-

tar la Uniunea Scriitorilor din Moldova. Deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova, pe listele Frontului Popular (1990-1993).

Volume: La fântâna Leahului (1963), Zbor frânt (1966), 

Acasă (1976), Ignat și Ana (1979), Durere (1979), Viaţa și moar-

tea nefericitului Filimon sau anevoioasa cale a cunoașterii de 

sine (1988), Sânge pe zăpadă (1985) ș.a.
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…uite‑o lumea

               e toată în faţa ta

               poţi face cu ea orice dorești

               vrei trăiește în ea

               nu vrei părăsește‑o

               iar de nu ţi‑e pe plac

               și nici nu te înduri a o lăsa

apucă‑te de‑o frământă ca

                                 pe un boţ de lut

                fă‑ţi din el un ulcior

                și umple‑l cu visele și

                                 lacrimile tale…
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…totdeauna am crezut că zările se vor limpezi de

                                                                     la sine

                        acum nu mai cred

                        trebuie să‑mi încordez plămânii și să

                                                                                suflu

                        dacă vreau să piară ceţurile

                        să se ducă norii

                        să se facă iar senin și

                                                       soare…
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…puţin câte puţin mă rup din

                                          noapte

de puterea ei covârșitoare asupra

          mea

pășesc în aria soarelui salutându‑l

cu braţele ridicate deasupra capului

                   și

palmele lipite una de alta

apoi mâinile coborându‑le la tâmple

închid ochii și rostesc în șoaptă:

din razele tale o să‑mi fac acum

                 scară

pe care cu ochii închiși

voi urca spre ziua de mâine
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… scoși din făgașul bătătorit spaima rece

                                                   ne cuprinde

văzând cu ochii cum s‑a spart imaginea

                          ce ne‑o făcusem despre drum

în pieptul nostru răsună alarma inimii

        bătând ca un clopot

și întreaga‑ne fiinţă este gata

                           pentru cel mai greu salt

                în necunoscut…
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                                         …o timpul

ieri nu vedeam în faţa mea decât trei zile

                             azi mâine poimâine

ai venit tu și mi s‑a deschis dintr‑odată în faţă

                            toată bezna timpului

acum privirea mea străbate

                              prin săptămâni luni ani decenii

                                                                          înainte

o ce voi face cu el cu timpul meu

                         cu ce îl voi umplea?

                         mă cuprinde groaza…
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…iar dimineaţa

                       când departe pe vale se aud cocoșii

           iar uneori în ajun de sărbătoare

           câte unul trâmbiţă chiar aici

                                                        pe balcon

           când trec

                           uruind greu mașini

                                      pe sub ferești

           mă trezesc

                              și simt că

                                            trupul mi‑e gol

            sufletul        gol           ca        un

                                    deșert fierbinte

    iar prin vine în loc de sânge

                            îmi curge nisip…
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… trăesc

                 în așteptarea

                                      unei

                                                minuni…
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…ape vin calde

                         din nu știu ce depărtări ale

                                                               firii

trec mângâietoare ca palma blândă a mamei

peste obrazul și fruntea și inima mea

                                                           și

toate negurile din suflet dispar

și iarăși răsar zorile dulci împurpurate senine

                                                  de sfârșit de noapte

și iar mă simt una

                         crescut pe de‑a întregul

                                               cu lumea aceasta

                          împreună…
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…eu

               mi‑ascund ochii

                                 în umbră

                                         azi

lumina

                mi‑i rănește…
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trrrec trrrenuri

             prrrin uuurechi

vvvâjâie vvvântul

             vvvân

             vvvurechi

uuurlă luuupii

             uuuân

             uuurechi…
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…tu lasă frunza să o bată vântul

tu lasă apele să curgă

și grânele să vălure‑n zare

tu nu fă alta decât să le

                                  auzi

și să le vezi și să le știi

                                  aproape…


