DIN ACTUALITATE

Pagina a IV-a

25 Octombrie: Sărbătoarea Hramului
Bisericii Ortodoxe Vladimirescu I

23 Octombrie 2015

Dragă MAMĂ...

Viața nu ți-a fost ușoară,
Când ai fost dată afară,
Din căsuța ta frumoasă,
Cu patru copii în brațe.
Anii au trecut pe rând,
Noi am învățat, crescând.
Școli frumoase am terminat,
Greutăți am întâmpinat.
TU ne-ai fost mereu alături,
Cu mustrări și sfaturi.
Sprijin ne-ai dat întru-totul,
Chiar de-a fost imens efortul.
Dragă mamă, te iubim,
Noi cu drag îți mulțumim!
Pentru tot ce faci și ești,
Ești... TU, zâna din povești!
Bunicuțo, dragă-mi ești,
Când la poarta școlii stai
Și m-aștepți ca pe un crai.
Clătite și cozonaci,
Poftele tu mi le faci.
Nepoțelul tău îți spune:
Să de-a Domnul să trăiești,
Pe-ai tăi nepoței să-i crești!
La mulți ani și numai bine,
Buni, IO... te iubesc mult pe tine!
Ale tale fete dragi,
Ginere și nepoțelul,
Îți urăm, toți la un loc:
La mulți ani și mult noroc,
Sănătate, bucurii,
Ani frumoși cu noi să fi!

Poezii de toamnă (de Lazăr Magu)
Furtună

Indiscreţie

Bătând tobe multe, vântul
trece podul peste râu.
Ia la palme aşezământul
şi ogoarele de grâu.

Trăim aplecaţi peste marginea lumii,
ca nişte ghirlande de flori cafenii.
Zidită e viaţa pe verbul „a şti”.
Trăgând cu urechea se îndoaie alunii.

Ia de gât copacii străzii,
se-mbrânceşte cu pădurea,
zgâlţâie gardul ogrăzii,
bate-n poartă cu securea.

Trăiesc cei de jos aplecaţi în afară,
spunând că sunt alte sicrie sub ei sicrie de îngeri, iar îngerii acei
lucrat-au la forjă în plină Sahară.

Obosit, apoi, se lasă
pe un pat de flori şi iarbă.
Un bătrân şopteşte-n barbă :
“Vântul ăsta-i dus de-acasă !

De sus, din mansardă, coboară baloane...
Arhanghelii numai au ochii în mână,
şi-i pot coborî până jos în ţărână,
să vadă cum frica s-ascunde-n cotloane.

Încuiaţi case, palate,
vine mă-sa să îl caute”.

De sus până jos, o boală bizară
apleacă privirea spre lumea de afară.
Indiscreţia lunii vraja omoară.
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Cu drag, a ta familie (Mirela,
Simona, Adriana, Florina, Richard și
nepotul tău preferat, Edward)
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Pentru cei interesați, înscrierile se fac
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