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Picturile din acest volum de poezii 
poarta semnătura talentatului artist

MIRCEA RUŞTIUC
căruia îi mulţumesc din suflet!
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Cuvântul editorului

La numai câteva luni de la publicarea volumelor de 
poezii „Paşi de catifea“, „Dialog peste ocean“ şi „The 
Fire Within Us“, iată că scriitoarea Mihaela CD, aflată 
într-o prodigioasă perioadă creativă, ne surprinde cu un 
nou volum de poezii, intitulat „Iubeşte-mă în fiecare ano-
timp“, acesta fiind cel de-al şaptelea volum al autoarei. 

Aşa cum lasă să se înţeleagă însuşi titlul, „Iubeşte-mă 
în fiecare anotimp“ este un volum de poezii de dragoste, 
dedicat în exclusivitate acestui sentiment înălţător şi miri-
fic care este iubirea dintre doi îndrăgostiţi.

Volumul este decorat şi împodobit cu picturile talen-
tatului artist Mircea Ruştiuc, cu care scriitoarea are o 
mai lungă colaborare, cu rezultate extraordinare, aceas-
tă carte fiind cea de-a treia carte în care poezia se îmbi-
nă cu pictura, după cartea „Focul din Noi“ (2020) şi tra-
ducerea acesteia în engleză „The Fire Within Us“ (2021).

Şi de această dată, artistul Mircea Ruştiuc, prin lucră-
rile sale de o mare fineţe, dăruieşte cititorului, alături de 
scriitoarea Mihaela CD, plăcerea îmbinată prin emoţia 
vizual-lirică ce îţi inundă sufletul într-o explozie de inten-
să bucurie, frumuseţe şi culoare.

A scrie un volum de poezii de dragoste nu este atât de 
simplu cum pare la prima vedere. Dragostea este dezbă-
tută în toate aspectele sale, fiind tratată în diversele sale 
stări şi etape evolutive. Autoarea ne alintă şi ne poartă pe 
cărările iubirii, suindu-ne pe creste, îmbătându-ne cu me-
lodia dragostei, în aburi de melancolie, prin cotloanele 
cele mai ascunse ale inimii şi ne oferă clipe de tandreţe şi 
extaz, dar şi lăsându-ne să gustăm pe alocuri din lacrimi-
le şi durerea trădării, a iubirii neîmpărtăşite sau pierdute.
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Titlul cărţii Iubeşte-mă în fiecare anotimp, ales de au-
toarea Mihaela CD, vine să sublinieze spiritul profund li-
ric atât de prezent în creaţiile sale. Scriitoarea ne condu-
ce cu dăruire şi naturaleţe prin anotimpurile iubirii, con-
vingându-ne că iubirea şi dragostea adevărată nu sunt un 
atribut al tinereţii şi că acestea dăinuie prin „vânt şi ploi, 
la bine şi la rău“, trecând prin „ierni viscolite“ şi „tori-
de veri“. 

Atribuind o conotaţie personificată subiectelor din po-
eziilor sale, autoarea ne oferă fiecăruia dintre noi şansa 
să simţim, să trăim, să ne regăsim şi să ne transpunem în 
poeziile sale. „Zboară poemul iubirii într-un dulce alint / 
Bucurie că-mi eşti, fericire că-ţi sunt“.

Mihaela CD ne demonstrează încă o dată prin acest 
nou volum „Iubeşte-mă în fiecare anotimp“ că harul şi 
talentul său creator nu sunt întâmplători, ci sunt izvorâţi 
din adâncul sufletului său cu scopul precis şi exact de a 
înfrumuseţa şi a împărţi iubirea în lume prin vers. 

Fără îndoială, acest nou volum de poezii al scriitoa-
rei Mihaela CD, „Iubeşte-mă în fiecare anotimp“, înze-
it de frumuseţea magnifică a picturilor pe care ni le oferă 
maestrul Mircea Ruştiuc, reprezintă unul dintre diaman-
tele editoriale care ne sunt oferite nouă cititorilor care 
vor sclipi cu siguranţă pe bolta literaturii române şi uni-
versale.

Johnny Ciatloş-Deak
membru al Uniunii Jurnaliştilor Independenţi din România

senior editor, Globart Universum Publishing House, Canada
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Cuvânt de început
TĂRÂMUL IUBIRII

Aş încerca să dau o definiţie proprie verbului „a crea“. 
A crea înseamnă a săpa în adâncul sufletului sau al minţii cu 

o unealtă nevăzută, dăruită de Dumnezeu şi numită HAR, pen-
tru a scoate la suprafaţă comori ascunse şi a le pune în lumină, 
pentru a bucura ochiul, auzul, inima, întreaga fiinţă sau natu-
ră. Această unealtă, numită Har, o descoperim sau o primim în 
situaţii speciale. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Mihaela CD, 
o creatoare complexă, care, prin scriitura sau lucrările de artă, 
îşi încântă semenii.

După volumele de poezii publicate sub imperiul elementelor 
vitale — pământ, aer, apă, foc — acum dăruieşte creaţiile ei ini-
mii, iubirii, care este liantul principal al vieţii şi al vieţuirii pe 
acest pământ.

Sub un titlu foarte sugestiv — „Iubeşte-mă în fiecare ano-
timp“ — Mihaela CD pătrunde în universul iubirii prin creaţii-
le sale, însoţite de picturile artistului plastic Mircea Ruştiuc, un 
bun mânuitor al penelului şi al culorilor.

Volumul cu dedicaţie specială soţului autoarei cuprinde po-
ezii de suflet, poezii care transmit mesajul inimii autoarei, care 
poartă în el cel mai înălţător sentiment: „Iubirea“. Cel iubit 
este a „inimii splendoare, raţiunea de a exista, gândul ascuns 
care mă topeşte“, versuri cuprinse în poezia „Iubitul meu, a ini-
mii splendoare!“

Poezia care dă titlul volumului „Iubeşte-mă în fiecare ano-
timp“ este un superb omagiu adus dragostei dintre cei doi: „Iu-
beşte-mă, iubite, la fel precum odinioară, Şi-atunci când toam-
nele nu mai au timp, Sărută-mă şi alintă-mă la fel ca prima 
oară, Iubeşte-mă iubite, în fiecare anotimp!“

Ce poate fi mai frumos decât să fii iubit în fiecare anotimp?
„Bucuria clipelor în doi“ este superb redată în poemul cu 

acelaşi nume: „Un noroc, O surpriză... O iluzie... Ne lasă spe-
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ranţe... atât ne-a rămas, Bucurie că suntem şi-un noroc să te 
am, Bucuria că-mi eşti, fericirea că-ţi sunt!“

O dragoste care şi-a purtat paşii peste ani determină autoa-
rea să declare: „Să ştii că te iubesc!“ Pe cerul inimii aşază po-
emele de dor, ochii plini de rouă vie, fredonează cântece de dra-
goste. „Pe file de iubire“, autoarea spune: „Nu mi-ar ajunge 
doar o poezie, şi un volum întreg îţi dăruiesc“.

„Tu eşti soarele vieţii mele“ este o tandră declaraţie de dra-
goste, este un poem parfumat cu iubire, cu sentimentul divin co-
borât în inima autoarei.

„Păstrează-mă în inima-ţi fierbinte, Căci astăzi nu e timp 
de-nfrigurări“ sunt versurile care ne arată câtă nevoie avem 
de dragoste. 

„Tangoul dragostei“, capitolul ilustrat superb de un cuplu 
dansând, pe care pictorul cu talent dumnezeiesc Mircea Ruştiuc 
ni-l prezintă, debutează cu poezia „Nuntă între stelele iubirii“: 
„Şi-atunci când buzele tale, Le-ating gingaş pe ale mele, În zeu 
şi-n înger mă prefac“.

„Sensul nostru de a fi, Se conjugă doar cu Doi, Iară-n ver-
suri de-i dori, Se conjugă cu-amândoi“ conjugarea ludică a au-
toarei care respiră în duet, visează doar izbânde „Când pe bol-
te ne apar, Stele în tandemuri blânde“.

Din nou o superbă pictură purtând semnătura artistului plas-
tic Mircea Ruştiuc deschide capitolul 4, „Ţesând firele iubirii“. 

„Alchimia iubirii“ dezlănţuită, dansează luna cu stelele, 
oprind „iubire-ntr-o secundă“ care uşor devine „Vedetă într-un 
lan de necuvinte, Clipa ce-i pecetluită de-un sărut“.

Nevoia de a ascunde gândul răzleţit, ne determină să dez-
gropăm lira iubirii:

„Dezgroapă lira de smarald, Revarsă din adânc iubirea, Şi-
alintă-te cu tonu-i cald, Brodând în zâmbet fericirea!“

Capitolul 5, „Aşteptând“, ilustrat magnific de artistul plas-
tic Mircea Ruştiuc, debutează cu poemul „Ţi-s Eu“. Autoarea 
se pune în toate ipostazele în care poate fi prezentată persoanei 
iubite: păcat, dor legănat, vis împlinit, stâncă de granit, şi azi şi 
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mâine, râset şi pâine, vremuri noi, dans, plâns şi ploi: „Ţi-s zi-
lele de rouă pline, Ţi-s diamante şi rubine, Ţi-s tremuratul din 
simţiri, Ţi-s Eu, a ochilor sclipiri!“

După „Răsfăţul iubirii“ „Pe-al dăruirii candid portativ“ 
paşii imaginari ai poetei cer toamnei un răgaz: „Lasă-mi toam-
nă verdele în ochi“ „Lasă-mi toamnă vara în fiinţă“.

Regretele trecerii timpului nemilos se strecoară subtil în ver-
surile poemului „Nu-s ceea ce crezi“. Căderi pe drumul vieţii, 
imperfecţiuni, arată că ea recunoaşte că nu este modelul perfect 
de urmat. Dar chiar această recunoaştere arată cât de puterni-
că este şi îşi acceptă starea prezentă: „Trecută-i tinereţea bătă-
ioasă şi merg cu valul spre apus“.

Capitolul „Seducţii“, prefaţat de o superbă pictură provoca-
toare a artistului Mircea Ruştiuc, ne pune în faţa ochilor feme-
ia pătimaşă, plină de dorinţă, de parfumul iubirii, călcând peste 
cioburile de iubire şi gustând din bezmeticele înrobiri.

„Adoră-mă şi-atât“ — o dorinţă ascunsă în sufletul oricărei 
femei care iubeşte şi se vrea iubită: „Nu vreau palate, bunuri şi 
speranţe, Vreau dezmierdarea stelelor din cer“.

Inima, organul vital, dar şi locul unde iubirea îşi construieş-
te palate de vis, este totuşi o naivă, nu ştie carte. Ea iubeşte, su-
feră, se frânge, suspină şi-atât.

Sufletul, inima, mintea, au nevoie de „Vesele trăiri“ pentru 
a putea trece punţile grele, uneori periculoase ale acestei vieţi: 
„Adu-ţi aminte doar de veselie, Nu-nceţoşa al bucuriei lan“.

Mihaela CD găseşte şi pune pe hârtie metafore superbe, care 
fac din versurile ei veritabile concerte de vioară sau de suav vio-
loncel. Depinde pe unde „Străbate cu-a gândirii melodie“.

Fiorii dragostei sunt prezenţi atât în sufletul autoarei, cât şi 
în creaţia sa: „Şi-n muribunde clipe-ndrăgostite, Ne contopim 
în valuri împletite, În adorate vâlvătăi de neînvins“ („Vâlvătăi 
de neînvins“).

Cu aceeaşi rimă la strofă, autoarea accentuează dorinţa de 
a fi iubire, candoare, floare şi tot ce poate aduce anotimpul cald 
al iubirii („Ca prima oară“).
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Capitolul 9 este prefaţat de o superbă îngemănare de mâi-
ni, fiorul dat de atingerea îndrăgostiţilor, care uneori sunt pri-
mii paşi pe calea destinului („Iubirea, piatra temeliei“). În vre-
muri „neopace“, poeta vede bucuria şi iubirea în linişte şi pace, 
iar timpul fi-va nemărginit („În alte vremuri“).

Viaţa comparată cu o mare pe care vasul dragostei pluteş-
te, „spre al vieţii mal“ „marinarul fiind El, tot ce are Ea mai 
scump“ („Navigând amândoi spre al vieţii mal“).

Femeia este subiectul preferat al artistului Mircea Ruş tiuc. 
Prezentă în diferite ipostaze, împletite cu versurile poetei Miha-
ela CD, creează un univers al iubirii, aparte: „O îmbrăţişare 
într-o visare şi simţire“.

O instanţă divină acuză un îndrăgostit, care-şi recunoaşte 
vina, doar pentru că este înrobit de draga lui („Vinovat că te iu-
besc“). El poate fi „Zugravul fericirii“ pe harta vieţii, în irişii 
iubitei, pictând florile dorului va câştiga marele loz.

A iubi este un sentiment nobil, candoare, tandreţe, dar a iubi 
iubirea este absolutul suprem al acestui sentiment: „Iubindu-te, 
iubesc iubirea, Nu-i chip din drum să mă opresc, Căci am sem-
nat cu fericirea, Contract pe veci să te iubesc!“

Deşi atunci când spui „Te iubesc“, asociezi cuvintele cu ro-
şul macilor, cu roşul flăcărilor, cu roşul buzelor flămânde de 
dragoste, se poate întâmpla ca iubirea să fie albastră şi aceasta 
este cea care străbate universul transformându-se în stea („Iu-
birea albastră“).

Ecouri de romanţă străbat versurile poemului „Pe strada 
ta“. Amintirile, ca un aer în miresmat se răsfrâng în inima plină 
de dor. Viori celeste scapă din arcuş, notele adunate în sufletul 
care suspină, care doreşte prezenţa persoanei iubite.

Chiar şi în sălbăticia pădurii, privirea tinereţii este frumoa-
să. Artistul Mircea Ruştiuc ne prefaţează cu lucrarea sa capi-
tolul 15, „Priviri“. Se spune că „Ochii verzi niciodată să nu-i 
crezi“. Poeta transpune această zicere în versurile poemului 
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„Trădările verzi“. „Mister nedesluşit prizonier în timp, Eşti su-
netul lin de harpă din deşert, Mi-eşti amazoana fiecărui ano-
timp, Şi-mi eşti un verde indecis concert“.

Străbătând pământul, adorând urma şi umbra paşilor iubiţi, 
iertând, visând să împartă acelaşi paradis, se nasc „Cioburile 
de speranţă“, care răsar în toamna vieţii. 

Pana înmuiată în cerneala iubirii, pictează slovele şi tan-
drele şoapte de iubire în versuri pline de parfum seducător, cu 
efect de înălţare în plutirea unui nor („Mai vino să-mi pictezi 
iubirea“).

Popasul făcut printre versurile Mihaelei CD m-au umplut de 
farmecul primăvăratic al iubirii. Sentimentul cântat din timpuri 
străvechi, este şi va fi mereu actual. Indiferent de vârstă, ano-
timp, loc de pe pământ, oamenii iubesc. Acest volum ca o ma-
gică epopee cuprinde trăiri, sentimente, iubiri, trădări, iertări, 
dorinţă, pasiune, într-un cuvânt tot ce este omenesc şi mai ales, 
tot ce este legat de dragoste.

Închei prin a-i felicita pe cei doi creatori de frumos, poeta 
Mihaela CD şi artistul plastic Mircea Ruştiuc, pentru minunăţi-
ile ascunse în acest volum.

Cuvintele sunt prea puţine pentru a exprima admiraţia citi-
toarei şi privitoarei, Aurelia Oancă. Felicitări infinite!

Aurelia Oancă
membru al filialei băimărene a Asociaţiei Scriitorilor Români,

membru al filialei Baia Mare a Ligii Scriitorilor Români,
membru al Clubului „Spinul“ al epigramiştilor din Baia Mare
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„Nu sunt nimic din ce-aş putea fi pe pământ...
Nu sunt decât un strop de vorbe bune,

Ce-aştept un cititor cinstit să mă răzbune
Şi să m-arate lumii cine sunt!...“

(Ion Minulescu — „În loc de prefaţă“)
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În loc de prefaţă

O carte presărată cu licurici! „Iubeşte-mă în fiecare ano-
timp“ este o carte plină de sentimente şi emoţii. Nu se putea 
altfel, dat fiind că poartă semnătura Mihaelei CD, o autoare 
care are un suflet delicat, precum cuvintele ei. În poeziile aces-
teia există o sensibilitate unică, o armonie de sentimente pro-
funde şi spontane care reflectă caracterul său şi bucuria de a 
trăi. Poeziile din această carte au o frumuseţe aparte şi reflec-
tă, în formă, o măiestrie a compoziţiei în versuri. În esenţă, ele 
exprimă sensibilitatea unei femei minunate care ştie să îmbine 
în versuri frumuseţea naturii, simplitatea sentimentelor de iu-
bire şi puritatea lucrurilor simple.

(O carte presărată cu „licurici de amor“ — pag. 200)

Lăcrimioara Iva
membru al Uniunii Scriitorilor din România 

redactor-şef al revistelor „Magazin critic“ şi „Cutezător“
 preşedinte Euro Education Sardinia.

Întreg volumul „Iubeşte-mă în fiecare anotimp“ este o mo-
nografie a trăirilor în spiritul iubirii şi al subconştientului 
acestui sentiment specific uman. Sentimentele prin care tre-
ce poeta dau impresia unui seismograf ce înregistrează stările 
eului, al dorinţelor ardente îmbrăcate într-un lirism puternic. 
Acest fior metafizic strecurat în lirică e şi un indiciu că iubirea 
poetei se ridică deasupra tuturor lucrurilor.

(Iubirea ca vibraţie a inimii, exprimată de eul Poetei — pag. 210)

Al. Florin Ţene 
preşedintele naţional al Ligii Scriitorilor Români

membru al Academiei Americano-Române de Artă şi Ştiinţă.
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Un univers poetic elevat şi empatic, bogat în figuri de stil şi 
construcţii estetice, cu o muzicalitate intrinsecă specială, care 
ne captivează şi ne face să o însoţim pe autoare cu bucurie, în 
mirajul pe care-l creează prin scrierea poemelor. Cartea este 
un periplu prin sufletul autoarei, într-un preaplin care se revar-
să spre noi, cu prietenie şi cu bucurie. O bucurie care nu este 
deplină, decât dacă este şi împărtăşită! O pledoarie pentru iu-
birea fundamentală, prin care intrăm în viaţa celuilalt cu sufle-
tul, privind divinul din el, ca o interfaţă dintre noi şi Dumne-
zeu. O declaraţie de iubire adusă vieţii, văzută ca o poveste pe 
care o trăim aici, pe această planetă, învăţând şi dăruind lec-
ţia iubirii, cea pentru care Dumnezeu ne-a creat.

(Desăvârşirea prin iubire — pag. 213)

prof. Aurelia Rînjea
membru al World Poets Association România

Poeta Mihaela CD scrie foarte frumos şi în cartea „Iubeş-
te-mă în fiecare anotimp“ îşi revelează stilul, sensul, valoarea, 
fondul creativ, cu mare atenţie. Se vede talentul, energia, inteli-
genţa şi cugetarea. Prin poezie autoarea înţelege albina, aude 
glasul ierbii, rădăcinile neamului, îi vorbeşte cerul, marea şi 
pământul, se împacă cu vântul, cu liniştea, cu lumea pentru că 
ea însăşi este bucată de cuvânt. Poeziile autoarei sunt selectate 
ordonat, armonizat şi transmit emoţii cititorului ca un balsam, 
ca un medicament, un dialog personal şi unic cu o inima since-
ră. Cu modestie voită, construieşte versuri ce leagă punţi între 
inimi unde aşterne o primăvară a bucuriei în culori încântă-
toare. Lucrarea este impresionantă, un univers sincer de foar-
te bună calitate unde fiecare poezie este îmbrăcată de poeta în 
straiele ei de sărbătoare.

(Prin anotimpurile iubirii — pag. 220)

prof. Victor Manole
membru al Ligii Scriitorilor Români 

membru al Asociaţiei Poeţilor Mondiali / World Poets Association
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Despre Mihaela CD

Poeziile distinsei noastre colege Mihaela CD se pot numi ope-
ră de artă, în special cea literară, care se adresează cu dragos-
te şi iubire fiinţei umane şi o introduce în relaţii directe, fără in-
termediari. 

Ea, poeta, iubeşte arta, literatura şi poezia în special, pentru 
că pe unde a trecut arta, pe unde se citeşte o poezie, îşi găsesc un 
loc de consimţământ aşteptat în filozofia mesajului metaforic, eti-
ca sa, ca să nu mai vorbesc de estetică, sunt întotdeauna frumos 
ornamentate; modul de expresie, esenţa cuvântului, întotdeauna 
spuse cu o dinamică precisă, adesea, mai ales în acest sistem po-
litic ortodox, chiar şi al nesiguranţei zilei de mâine,

Mihaela CD ştie că unul dintre meritele literaturii este ace-
la că ajută o persoană să-şi clarifice timpul existenţei şi ştie să se 
distingă în marea pleiadă a celor care fac artă adevărată, litera-
tură de calitate în mod special, cu asta e remarcabilă, cu asta de-
filează prin viaţă, prin acel clişeu al nesfârşirii.

Având propria genealogie, dinamică, logică şi viitor, arta nu 
este sinonimă, dar în cel mai bun caz paralelă cu istoria şi felul 
ei de a fi este noua realitate estetică creată de fiecare dată. Aces-
ta este motivul pentru care se dovedeşte a fi mai înainte o mare 
poetă, chiar înainte de naşterea cuvântului scris şi ca să clarific, 
este un element major care apare, exact clişeul despre care vor-
beam mai înainte. 

În zilele noastre, scriitorul, mai ales poetul, ar trebui să folo-
sească limbajul străzii în operele sale, limba mulţimii sau a omu-
lui de rând fără a submina arta, în speţă, literatura, iar fiecare fi-
inţă umană ar trebui să vorbească limba literaturii în fiecare nouă 
realitate estetică pentru că estetica este mama eticii. 

Mihaela CD reprezintă un întreg univers pentru că poezia ei, 
este un accelerator gigantic al conştiinţei, al gândirii, al senzaţi-
ei, al facerii de bine.

Trandafir Sîmpetru 
preşedinte al World Poets Association,

membru al Universităţii de Stat din Republica Moldova
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Cu infinită dragoste
celui care îmi luminează

şi îmi întregeşte universul,
Soţului meu iubit!
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Capitolul 1

Şoapte de iubire

Iubitul meu, a inimii splendoare

Pătruns-ai în al sufletului infinit
M-ai adorat în revărsări năucitoare
Mi-ai oferit tot ce-am visat şi am dorit
Iubitul meu, a inimii splendoare!

Te-am întâlnit în infinitul univers
Şi te-am iubit ardent din prima clipă
Mi-eşti un ocean de bucurie şi-mi eşti vers
Eşti raţiunea mea de-a exista în orice clipă

Eşti trupul minţii mele ce-mi şopteşte
Cuvinte de-alinare de dragoste şi-amor
Eşti gândul meu ascuns ce mă topeşte
Te-aştept cu nerăbdare şi cu mare dor.
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Iubeşte-mă în fiecare anotimp
 
Când iarna-ţi bate-n geam cu fulgi de dor
Iubeşte-mă iubite, la fel precum odinioară
Când fulgii cei mărunţi păşesc încet încetişor
Şi ninge-n suflet amintiri din prima vară.

Şi-n vântul fin ce-adie primăverile din noi
Iubeşte-mă iubite, la fel precum odinioară
Când ne sorbeam din ochi văpăile din ploi
Şi inimile ne cântau la unison ca o vioară

Şi-n verile toride ce ni le vibrăm în doi
Iubeşte-mă iubite, la fel precum odinioară
Când ne-am jurat să respirăm doar amândoi
Şi ne-adorăm în şoapte-n fiecare seară

Iubeşte-mă, iubite, la fel precum odinioară
Şi-atunci când toamnele nu mai au timp
Sărută-mă şi alintă-mă la fel ca prima oară
Iubeşte-mă, iubite, în fiecare anotimp!
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Dragoste suavă

Prin gânduri mi-ai pătruns alene 
De-atâta cotropire m-am supus
Tu dragoste înflăcărată fără lene 
Mi-ai dezvelit un univers nespus 

M-am lăsat dusă în azurul nopţii 
De şoaptele flămânde de amor 
Şi tu te-ai arătat în pragul sorţii
Cu braţele tale încărcate de dor! 

Din infinituri mi-am dăruit fiinţa
Căci am iubit cu sufletul, profund
Împăcată îmi este azi conştiinţa 
Că i-am pătruns adâncul străfund

Chiar dacă anii valsară peste noi 
Inima nu-i de bătrâneţe bolnavă
Chiar de-a trecut prin griji şi ploi 
Trăieşte aceeaşi dragoste suavă!
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Simţind iubirea ta

Când gându-mi plânge-n dimineţi
Tu-mi eşti a clipei frânte, alinare
Mă-mbrăţişezi şi-n suflet mă răsfeţi
Simt dragostea alint si dezmierdare

Când deznădejdea iar mă împresoară
Tu-mi eşti a sufletului frenezie
Mă-ncurajezi, mă ţii de subsioară
Simt a iubirii-adevărate poezie.

Când pierd al vieţii ritm şi cad 
Tu-mi eşti puternic stâlp şi o icoană
Mă-mbărbătezi cu tonu-ţi cald
Simt sufletul tău, pansament pe rană.

Când eşti aici, prezent în viaţa mea 
Tu-mi răsplăteşti raţiunea de a fi 
Ş-atâta timp cât bunul Domn va vrea
Simţind iubirea-ti, mereu te voi iubi.
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Focul reaprins al fericirii 

Pe cerul iubirii pânze se-ntind
O sferă adoarme în zare 
Raze înoată, parcă plutind
Pe aburii ce răsar din mare

Un munte din nisipul auriu  
Se varsă peste bolta serii  
Din vechile sclipiri de azuriu 
Care fluturau la malul mării  

Acolo-i locul nostru fermecat   
Rămas în loc şi uitat de timp 
Doar acolo ceasu-n loc a stat  
Acolo-n... al iubirii anotimp  

Albastrul de azur ne cheamă iar  
Prin glasurile zeilor iubirii
Ne-ndeamnă să ne-aducă în dar
Focul reaprins al fericirii.
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Şoapte de iubire (duet în proză)
declaraţie de dragoste

El: Iubita mea, 
te-am căutat în toate dimineţile în razele au-
rii de soare şi-n roua fragedă din flori, să-mi 
binecuvântezi viaţa  cu al tău gingaş chip şi-
al tău surâs fermecător...

Ea: Iubitul meu, 
te-am căutat în nopţile cu stele-mpodobi-
te şi-am implorat întregul univers să mi te 
scoată-n cale, să te-ntâlnesc, frumosul meu, 
darul meu nepreţuit de la Dumnezeu...

El: şi te-am găsit minunea vieţii mele, 
eşti zâna pentru care m-am rugat, eşti sufle-
tul ce stă lipit de-a mea făptură, eşti chiar 
mai mult decât vreodată aş fi sperat.

Ea: Şi printre aştri dragi eu te-am găsit, 
eşti Soarele ce-mi luminezi viaţa la orice 
pas, eşti gândul ce-l purtăm într-o fiinţă, eşti 
aerul şi bucuria mea din glas, eşti armonia 
mea şi-a mea dorinţă.
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El: Şi-am să te port iubirea vieţii mele, 
pe drumuri presărate cu flori şi-om împleti 
ghir lande de iubire valsând înspre apus cu 
paşi uşori...

Ea: Şi împreună ne vom sorbi fericirea, 
eu sunt a ta, tu eşti al meu pe veci, vibrând 
în vâlvătăi împerecheate pe-o infinită melo-
die a dragostei.

Sunt tot ce ai

Sunt Tot ce sunt
Sunt tot ce am

Sunt bici şi bucurie
Sunt dor şi pasăre pe ram 
Sunt vers şi melodie

Sunt tot ce-ai vrut 
Sunt Tot ce ai!
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Bucuria clipelor în doi 

Zboară...
un tandru poem peste zare şi timp...
Un noroc
că trăim să-mpărţim un sărut...
O mirare 
că suntem... adieri peste câmp
Bucurie 
că-mi eşti, fericire că-ţi sunt!

O surpriză
ni-i timpul ce zboară uşor...
Mângâiere 
că încă există ziua de azi...
Ne-mbătăm 
cu ispita unui mâine trişor...
Norocoşi
să mai fim ai clipei nomazi.

Iluzia 
vremii apare în cercuri de ceas
Se-nvârte
tic-tac-ul proscris pământean
Ne lasă 
speranţe... atât ne-a rămas
Bucuria
că suntem şi-un noroc să te am!
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Zboară...
poemul iubirii într-un dulce alint...
Bucurie 
că-mi eşti, fericire că-ţi sunt...

Eşti tot ce mi-aş fi putut dori
 
Tu mi-ai pictat pe cer iubirea
Şi numai eu puteam să văd
Spre stele-mi atrăgea privirea
Şiraguri de săruturi să revăd.
 
Ţi-ai rupt din strălucirea ta
Şi mi-ai pus razele-ţi în păr
Mi-ai dat sevă, din seva ta
Să-nmuguresc în flori de măr
 
Mi-ai dat ce aveai mai scump
Comori din anii de smaralde
Şi mi-ai clădit în veşted câmp
Lanuri mlădioase, vii şi calde
 
Eşti inima ce-mi bate-n piept
Mi-eşti raţiunea mea de-a fi
Lumină eşti spre drumul drept
Eşti tot ce mi-aş fi putut dori.



Iubeşte-mă în fiecare anotimp ♥ Mihaela CD 241

Cuprins

Cuvântul editorului ........................................................ 4
Cuvânt de început: Tărâmul iubirii ............................... 6
În loc de prefaţă ........................................................... 12
Despre Mihaela CD ...................................................... 14

Capitolul 1: Şoapte de iubire ....................................... 17
Iubitul meu, a inimii splendoare ............................17
Iubeşte-mă în fiecare anotimp ............................... 18
Dragoste suavă ..................................................... 19
Simţind iubirea ta .................................................. 20
Focul reaprins al fericirii ..................................... 21
Şoapte de iubire .................................................... 22
Sunt tot ce ai.......................................................... 23
Bucuria clipelor în doi .......................................... 24
Eşti tot ce mi-aş fi putut dori ................................. 25

Capitolul 2: Pe file de iubire ........................................ 27
Iubitul meu iubit .................................................... 27
Să ştii cât te iubesc! .............................................. 28
Pe file de iubire ..................................................... 29
Iubirea noastră pe un ţărm de mare ..................... 30
Tu eşti soarele vieţii mele ...................................... 31
Simţiri înflorite ...................................................... 32
Mrejele iubirii ....................................................... 33
Păstrează-mă în suflet ........................................... 34
Iubirii să-i dansăm pe strune ................................ 35



Iubeşte-mă în fiecare anotimp ♥ Mihaela CD242

Clipele noastre parfumate ..................................... 36
A sorţii navă .......................................................... 37

Capitolul 3: Tangoul dragostei .................................... 39
Nuntă între stelele iubirii ...................................... 39
Să-mi fii tot ce-am iubit ......................................... 40
Un trandafir şi o vioară ........................................ 41
Vino pe Altarul fericirii ......................................... 42
Eşti jumătatea mea juma’ de sferă! ....................... 43
Eşti raza mea de soare .......................................... 44
Navigând pe-a’ vieţii unde .................................... 45
Sensul nostru de a fi .............................................. 46
Un unic „Tu şi Eu“ amorezat ................................ 47

Capitolul 4: Ţesând firele iubirii ................................. 49
Fire de iubire  ....................................................... 49
Dragoste profundă ................................................ 50
Iubire nesfârşită, adevărată ...................................51
Alchimia iubirii ..................................................... 52
Brodând în zâmbet fericirea ................................. 53
Eu nu-s decât ........................................................ 54
Ale iubirii locuinţe ................................................ 55
Deşteptate clipe ..................................................... 56
Să desenăm pe cer ................................................. 57

Capitolul 5: Aşteptând ................................................. 59
Ţi-s Eu ................................................................... 59
Boabe de piper ...................................................... 60
Iubire parfumată ................................................... 61



Iubeşte-mă în fiecare anotimp ♥ Mihaela CD 243

Răsfăţul iubirii ...................................................... 62
Întoarcere în amintiri ............................................ 63
Pleacă trenul cu iubiri .......................................... 64
Lasă-mi, toamnă, vara în fiinţă ............................. 65
Depărtare .............................................................. 66
Nu-s ceea ce crezi ................................................. 67

Capitolul 6: Seducţii .................................................... 69
Buzele tale ............................................................. 69
Hoţia iubirii........................................................... 70
Îndrăgostire celestă ............................................... 71
Bezmeticele înrobiri .............................................. 72
Adoră-mă şi-atât! .................................................. 73
Elan primăvăratic ..................................................74
Inima nu ştie carte .................................................75
Liber sejur ............................................................. 76
Sărutul estival ....................................................... 77
Tu crezi că mă cunoşti .......................................... 78
Candelele iubirii ................................................... 79

Capitolul 7: Tandre amintiri ........................................ 81
Apus celestin ......................................................... 81
O dragoste nebună ................................................ 82
Zumzet azuriu ........................................................ 83
Iubire de coral ....................................................... 84
Caldele atingeri ..................................................... 85
Nostalgia vremurilor colorate ............................... 86
Respiraţii sacadate ................................................ 87



Iubeşte-mă în fiecare anotimp ♥ Mihaela CD244

Acolo unde ne-am iubit ......................................... 88
Vesele trăiri ........................................................... 89
Suntem mai înţelepţi .............................................. 90
Peste timp şi peste mare ........................................ 91

Capitolul 8: Fiorii dragostei ........................................ 93
Vâlvătăi de neînvins .............................................. 93
Valsează-mă .......................................................... 94
Aceeaşi adorată melodie ....................................... 95
Beţia iubirii ........................................................... 96
Ca prima oară... .................................................... 97
Deschide-ţi braţele albastre .................................. 98
Freamătul iubirii  .................................................. 99
Să mă visezi ......................................................... 100
Rămâi la masă! ....................................................101

Capitolul 9: Mână-n mână ........................................ 103
Iubirea, piatra temeliei  .......................................103
Versantul vieţii .................................................... 104
De ce suntem doi? ................................................105
Anotimpurile iubirii ............................................ 106
Să împărţim acelaşi paradis ............................... 107
Conferinţa dragostei ........................................... 108
Păşeşte lângă pasul meu ..................................... 109
Hoinară ................................................................110
În alte vremuri ......................................................111
Navigând amândoi spre al vieţii mal ...................112
Aceeaşi primăvară ...............................................113



Iubeşte-mă în fiecare anotimp ♥ Mihaela CD 245

Capitolul 10: Plutind pe valul iubirii .........................115
Al iubirilor oval ....................................................115
Trubadurii nopţii  .................................................116
Vinovat că te iubesc .............................................117
Zugravul fericirii ..................................................118
Iubindu-te iubesc iubirea .....................................119
Noi suntem în lume doi .........................................120
Tinereţe de aramă ................................................121
Dansul ce leagănă iubirea ...................................122
Fi-vom doi şi-n infinit ...........................................123

Capitolul 11: Tăceri .....................................................115
Nu mă-ntreba .......................................................125
Iubirea nu-i o întâmplare .....................................126
O ultimă ţigară .....................................................127
Parodia neiubirii ..................................................128
Iubeşte-mă, iubite, în orice anotimp ....................129
Tinereţea-i dusă în vacanţă .................................130
Îndrăgostitele poteci temerare .............................131
Scânteia din iubirea noastră  ...............................132
Hoinare clipe albastre ..........................................133
Şi-aţi rămas cu „a fost odată“ .............................134
Un dram de fericire ..............................................135

Capitolul 12: La fereastra inimii
Ale clipelor cinstiri ...............................................137
Iubire albastră......................................................138



Iubeşte-mă în fiecare anotimp ♥ Mihaela CD246

Iubeşte azi! ...........................................................139
Mi-e dor... .............................................................140
Orele repetente .....................................................141
Pictează-mi dragostea ..........................................142
Cântul inimii ........................................................143
Noduri de iubire ...................................................144
Adieri din înfloriri ................................................145
Ce-mi doresc de ziua mea ....................................146
Izbânda iubirii ......................................................147

Capitolul 13: Muzica iubirii........................................149
Melodia iubirii .....................................................149
Din roşii trandafiri ...............................................150
Păşim săltat peste nevoi... ....................................151
Licăriri din amintiri .............................................152
Umpluţi de fericire ...............................................153
Cine ştie să dezlege ..............................................154
Matadorii vredniciei ............................................155
Regina viselor ......................................................156
Răsplata vieţii ......................................................157

Capitolul 14: Tristeţile sufletului ............................... 159
Aventura iubirii ....................................................159
Ale sufletului oaze ............................................... 160
Podoaba dragostei ...............................................161
Prinţul meu pierdut printre străini ......................162
Purtaţi prin adieri rebele .....................................163



Iubeşte-mă în fiecare anotimp ♥ Mihaela CD 247

O să-ţi fie bine! .................................................... 164
Pe strada ta ..........................................................165
Maramă de vise ....................................................166
Harul Divin ..........................................................167
Azurul din revărsarea noastră .............................168
Vremea durerii .....................................................169

Capitolul 15: Priviri ....................................................171
Trădările verzi ......................................................171
Fiorul dragostei ...................................................172
Ademeniţi de trădare ............................................173
Clipă de păcat! .....................................................174
Umbrele violet de speranţă ..................................175
Nonsens ................................................................176
Realităţi nedrepte .................................................177
Sunt o străină pentru tine ....................................178
Sărutând buza ce tace ..........................................179

Capitolul 16: Aleile iubirii ..........................................181
Speranţe flămânde................................................181
Eşti umbră interzisă .............................................182
Străină cu pălărie mov .........................................183
Străina elegantă şi cochetă ..................................184
Raze de iubire.......................................................185
Un geamantan de vise ......................................... 186
Cioburi de speranţă .............................................187
Înger al iubirii ..................................................... 188
Mai vino... .............................................................189



Iubeşte-mă în fiecare anotimp ♥ Mihaela CD248

Capitolul 17: Ascultând bătăile inimii ...................... 207
Splendidă Teranovă  .............................................191
Mai vino să-mi pictezi iubire ...............................192
Atâta vreau şi mi-e de ajuns! ...............................193
Bătăile inimii... .....................................................194
Vremea trece vrei nu vrei .....................................195
Refrenul preferat din amintiri ..............................196
Mantia noului născut ...........................................197
Să-ţi fiu de ajutor .................................................198
Al fericirii impuls .................................................199

Postfaţă: O carte presărată cu „licurici de amor“! .......200
Impresii: Iubirea ca vibraţie a inimii, exprimată 
de eul Poetei ....................................................................... 210
Cuvânt de încheiere: Desăvârşirea prin iubire .............. 213
Recenzie de carte: Prin anotimpurile iubirii ..................220



Cărţi ale aceluiaşi autor:

www.poeziipentrusufletulmeu.com

Pentru mai multe informaţii despre autoarea 
Mihaela CD, poemele şi cărţile sale, vizitaţi:

Pentru videoclipuri cu recitări şi melodii 
pe versurile autoarei Mihaela CD, vizitaţi  

canalul său de YouTube:
Autor MihaelaCD 



© 2021Mihaela CD. All rights reserved

This book is protected by copyright. Reproduction in whole or in part, multiplication by any means and in 
any form, such as photocopying, scanning, transposition into electronic or audio format, public dissemination 
by any means, including the Internet or computer networks, permanent or temporary storage on devices or 
systems with the possibility information retrieval, for commercial purposes or not, as well as any other similar 
acts committed without the written permission of the copyright holder, is a violation of intellectual property 
law and may lead to criminal and/or civil prosecution in accordance with applicable law.

© 2021 Mihaela CD. Toate drepturile rezervate.

Această carte este protejată prin dreptul de autor. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice 
mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, pune-
rea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau reţele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară 
pe dispozitive sau sisteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scop comercial sau gratuit, precum şi 
alte fapte similare săvârşite fără permisiunea scrisă a deţinătorului dreptului de autor, reprezintă o încălcare 
a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsesc penal şi/sau civil în conformitate 
cu legile în vigoare.




