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     Literar ing 
 

Cenaclul virtual 20 aprilie 2020 

Ediție de Paște, în pandemie 

Hectomeronul-Coronavirus 
 

Motto: 
 

Pandemia actuală cu coronavirus, care ne-a obligat să ne exilăm la domiciliu și dorința 

noastră de a continua, chiar și virtual, activitatea cercului “Literar ing”, mi-a amintit de 

marea epidemie de ciumă din Europa anului 1348, care l-a inspirat pe talentatul scriitor  
Giovanni Boccaccio (1313-1375) să scrie opera sa majoră „Il Decamerone” (Decameronul). 

În esență, aceasta este o culegere de 100 de povestiri, rezultată pe parcursul a 10 zile ( 

„deca” în greacă =10), când  7 femei și 3 bărbați din Florența se întâlneau zilnic  în regim 
de izolare la domiciliu pe timpul epidemiei și prezentau fiecare câte o povestire cu tentă 

erotică nevulgară (10 povestiri zilnic). Cred că era încă de pe atunci ideea atât de 

impregnată în firea românului de a trece o nenorocire prin haz de ...necaz! 
                                                                                                       (Ovidiu ȚUȚUIANU) 

 

Informare depre evenimentele petrecute de la ultima întâlnire 

- Ionel MARIN a realizarea noului Site: revistabogdania.ro unde se pot face şi 

abonamente online la revistă, pentru 6 luni (50 ron) ori anual (90 ron). Contravaloarea 

abonamentului se depune în contul Asociaţiei Cultural-umanitare Bogdania: 

RO11BRMA0999100047750380, în RON; RO11BRMA0999100047751156, în euro, 

Banca Românească, Filiala Focșani, judeţul Vrancea; CIF (cod înregistrare fiscală) - 

29080784. Se poate şi prin mandat poştal; 

 

- Au degedat prof. Laurențiu GOIA și prof. Ioan DIACONESCU, Ioan BOCONCIOS, fost 

director general al ICPE. Moment de reculegere; 

- Gheorghe MANOLEA a scris Cuvânt înainte la cartea „Materiale electrotehnice” scrisă de 

Sonia Degeratu; 

- Noi apariții editoriale de la Editura Fast Editing, primite de la Geni DUȚĂ: 

http://revistabogdania.ro/
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Noi contribuții ale membrilor 

 

 
 

 

 

Nicolae VASILE 
 

Fiecare la locul lui 

 

       
 

 

Situația prin care trecem toți, cea cauzată de apariția de undeva a acestui nou coronovirus, 

ne-a luat prin surprindere. Chiar discutam recent cu cineva, din aceeași generație cu mine, 

că am fost norocoși. Perioada abuzurilor grosolane ale comuniștilor ne-a prins prea mici ca 

să o simțim, revoluția a venit la o vârstă potrivită pentru ca ulterior să preluăm poziții cu 

multe oportunități de viață și profesie, iar, acum, ca proaspeți pensionari, să putem privi 

fără prea multă implicare, peisajul, uneori distractiv, al amestecului cam nereușit de 

socialism și democrație care se derulează de ceva timp. Eram bucuroși că nu am prins o 

epocă cu războaie, cum s-a întâmplat cu părinții și bunicii noștri. 

 

Nu a fost să fie așa până la sfârșit, a venit acest război biologic cu acest perfid virus. Nu 

știu cum se va termina. Mă înscrisesem în rândul tuturor, după indicațiile oficiale, păzite cu 

strictețe de autorități și transformate într-un instrument de făcut bani, prin amenzi destul 

de piperate, foarte necesari în această perioadă pentru lupta cu virusul. Pierdusem rolul 

meu din ultima perioadă, cel de rotiță în formarea unei conștiințe publice. După o viață de 

implicare în management, în care am dat de lucru la mii de oameni, în ultima parte a vieții 

m-am văzut mai util ca scriitor și publicist decât ca manager. 
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De când a început această criză, am constatat, pentru a doua oară în viață, prima fiind la 

cutremurul din 1977, că instinctul de conservare al omului este mult mai puternic decât 

celelalte, cel cultural fiind printre ultimele. Toată linia mea de comunicare prin reviste, site-

uri, blog-uri etc. a devenit nefuncțională, fiindu-mi oarecum rușine să mai deranjez oamenii 

plini de griji cu „prostiile mele”: poezii, eseuri, editoriale, aforisme etc.  

 

Și totuși, azi, s-a întâmplat ceva ce m-a făcut să-mi reiau seria comunicărilor cu oamenii, 

datorată unei întâmplări care m-a convins că trebuie să revin la locul meu, acela de a-i 

convinge și pe ceilalți că trebuie să facă eforturi să rămână la locul lor. Aceasta le va fi de 

folos acum, trecând mai ușor peste singuratatea șederii nevoite în casă, dar și ulterior, prin 

reintrarea mai ușoară în ritmul revenirii la viața normală care va reveni. Nu ăsta e sfârșitul 

lumii!... 

 

Ce s-a întâmplat? Azi, fiind duminică, am tras de mine să fac ceea ce făceam și-n 

duminicile de dinainte de criză, program ce se încheia cu măturatul prin curte și o spălare 

cu furtunul de apă, inclusiv în gura de canal.  

De data aceasta, când am săltat capacul greu de fier, a țâșnit pe lângă mine, m-am și 

speriat, o vrabie care s-a așezat pe o streașină din apropiere, mulțumindu-mi în toate 

felurile în care se pricepea ea.  

Nu știu cum ajunsese ea în canal, dar știu că dacă nu deschideam acel canal, ar fi murit 

acolo. Cât timp o fi așteptat ea ca eu să fiu acolo unde trebuia să fiu în fiecare duminică, 

probabil, fiind una dintre zecile de vrăbii pe care le hrănesc eu zilnic?  

Este un semn? Pe fiecare ne așteaptă cineva să fim la locul nostru!... Numai așa societatea 

va merge înainte, iar acest episod trist legat de coronavirus va deveni o amintire neplacută. 

Doamne ajută! 

 

 
 

 

             Maria CIOBOTARIU 

 
                                                                     

Clipa trecătoare 

  

Cânta priveghetoarea 

și cântul ei e lin și trist 

e tot ce-nconjură durerea înflorită 

pe prispă plânge mama 

iar lacrimile ei 

se prefac în lumină 

 

 

când vântul răsună în noapte 

ritmul inimii străbate, precum 

iubirea ce înalță dorurile noastre 

tu nu auzi cântecele toate 

ai ochii arși de sete și-ntuneric 

măsori, ca-ntr-o clepsidră, timpul 
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o clipă neîmpăcată cu timpul 

cântul se aude, de departe, iar, 

norii se risipesc încet 

spre steaua ce deschide zarea 

părea că s-a oprit 

din zbor privighetoarea 

să prindă clipa trecătoare 

iar cântecul ei cuprinde valea 

 

tăcut, ca mugurii închiși 

iar primăvara, 

cu atâta grabă se apropie 

abia auzim cum trece peste noi 

am vrea izvor să fim 

să privin albastrul fără vină 

şi verdele ierbii să-l simțim 

în colţurile lumii. 

 

 

      
 
    Lhana ROMA-NOVA 
 

       Oh, voi, păsări călătoare!... 

           

 

Oh, voi , păsări călătoare ce-ați zburat – la zei, datoare - către flori otrăvitoare, 

cum gândit-ați că se poate a trăi viață, nu moarte, într-un pat al altor gloate 

când adus-ați jertfă sfântă unor demoni ce înspăimântă? lira lor, în voi și-o împlântă! 

Ați iubit viața caducă… n-ați văzut cum se usucă floarea în spicul de bursucă? 

N-ați simțit rânjind păcatul când v-a cotropit căscatul și ați înghițit ducatul? 

Pentru ce-ați ales arginții blestemați și ei de sfinții la care se -nchină prinții? 

 

Ați uitat cum zis-a Domnul? 

- O să vă răpesc tot somnul 
când nu-i rob, nici liber omul! 

 

 

 

Voi trimite asupra voastră 

printr-o cetină măiastră 

dinți de fiare într-o buiastră 
și venin de târâtoare 

într-o zi de sărbătoare 

prin voinic, la cingătoare! 

 

Azi, din muntele Sinai, 
coborât-am cu alai 

la feciori cu păr bălai, 

iar în dreapta Mea duceam 
focul legii – străluceam 

când, deodată, mă cruceam… 

Pierzătoare de aspidă 
e otrava din omidă… 

Inodoră, insipidă! 
Dar, a Mea e răzbunarea 

când veți cere lumânarea 

ca să vă aflați iertarea!... 

 

Și, a Mea e răsplătirea 
când vă va durea privirea 

să găsească mântuirea, 

căci v-am zis să semănați, 
grâul vost’ să-l legănați, 

vorba să nu-mi clătinați… 

 

Eu v-am spus c-a’ fi pieire 

când picioru’ dă de știre 

printr-o mare poticnire 
și v-am spus c-a’ fi urgie 

când scrisoare pe hârtie 

nu vrea nimeni a mai scrie… 
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Ați aprins a Mea mânie… 

M-ați umplut de gelozie 

când treceam pe la chindie 

și-am văzut că vă închinați 
unor dumnezei minați, 

sufletul… vi-l ruinați! 

 

Pentru ce M-ați părăsit 

și-ați pus grâul la prăsit, 
pieile – la argăsit 

într-o țarină străină 

de-al Meu gând, de-a Mea inimă, 
nu gândiți că asta-i crimă? 

 

Beți din scorpion veninul… 

Vă înșelați, nu-i ăsta vinul, 

mai amar decât pelinul, 
via lor – vița Sodomei 

și din șesurile Gomorei… 

Vinul vostru, al Diasporei! 

 

Milostiv aș vrea să fiu 

dar acum e prea târziu, 

cerul tot e purpuriu, 

fiindcă ard în taină îngeri 
care-au suferit înfrângeri… 

Ați înfipt în ei străpungeri! 

 

Noi statorniceam hotare 

pentru îngeri cu chitare, 
semănam mărgăritare, 

îngeri să vă păstorească, 

lira lor vă preaslăvească, 
ființa… v-o desăvârșească! 

 

Însă voi, păsări viclene, 

v-ați umflat degrab’ în pene 

și v-ați îmbuibat de lene, 
n-ați mai vrut ara ogorul, 

v-ați luat traista și piciorul… 

Ați uitat cine-i Păstorul! 

 

Oh, voi, păsări călătoare ce-ați zburat – la zei, datoare - către flori otrăvitoare, 

cum gândit-ați că și Eu aș iubi alt dumnezeu pentru voi, pui de ateu, 

când lăsat-ați ca să crească prin pădure numai iască? fluturii nu pot s-o pască! 

Ai mei fluturi de lumină ard pe cer și nu au vină că fugit-ați din grădină; 

acum țarina e plină de tâlhari… și de neghină, s-o smulgem din rădăcină! 

TU, cel ce-ai citit acestea și ai înțeles povestea, 

                   poți să spui fără păcat ce hotare-ai încălcat? 

                   - hotarul iubirii?... 

                   - hotarul credinței?... 

                   - hotarul adevărului?... 

                   - hotarul dreptății?... 

                   - hotarul virtuții?... 

                   - hotarul luminii?... 

                   - hotarul amintirilor?... 

                   - hotarul viselor?... 

                   - hotarul florilor?... 

                   - hotarul fluturilor?... 

                   - hotarul zilei de mâine?... 

                   - hotarul fericirii? 

                   - hotarul speranțelor?... 

                   - hotarul dragonilor?... 

                   - … hotarul?… hotarul?… hotarul lui Dumnezeu?… 
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            Ionel MARIN 
 

        

 
                                              Versus Covid-19 

    

 

Nu suntem stăpânii Terrei 

După o iarnă blândă, parcă din Neant, 

Ne surprinde o teribilă primăvară, 

O primăvară atipică ce a-ntunecat, 

Foşnetul, renaşterea firească a speranţelor. 

Oare de ce acum suntem încercaţi? 

Poate şi de faptul că am uitat, sau 

Nu facem destul să-ngrijim zinic, 

Binele, să-nfrumuseţăm Normalul… 

Fiecare dintre noi alergăm după ceva, 

Şi din nefericire în mod special, 

După avere, bani, funcţii, putere, 

După plăceri, desfrâu, spurcăciuni… 

Am uitat că suntem oameni? 

Şi pe Părintele ceresc l-am ignorat, uitat,  

Ne amintim de El când avem mare nevoie… 

Este vremea să ne trezim  

din nerecunoştinţă, 

Din răutate, violenţă şi nepăsare. 

 

 

Coroana, fiinţa omului este invadată, 

De viruşi, monştri invizibili, 

Foarte mici dar dificil de distrus… 

O nouă ordine în trai s-a impus 

Un sindrom de durere şi izolare de: 

Părinţi, rude, prieteni, de vecini. 

Am rămas în carantină, izolare  

Şi autoizolare, ostatici în propriile case, 

Potop sanitar, urgie mare în ţară şi în lume.  

Aripi ale morţii, boala pâlpâie-n odaie, 

Greoi rămânem în hainele vieţii, 

Suferinţa viscoleşte în comunitate… 

Cum vom merge pe scara eternităţii? 

Nu frica, panica, hoţia, intoleranţa, 

Ci coeziunea, dragostea, dăruirea…vindecă. 

Iubirea din noi înfloreşte doar în libertate!  

Aprinzând candela credinţei, a iubirii 

Împreună, vom reuşi, să fim învingători, 

Să câştigăm războiul cu invizibila moarte, 

Cu întunecatul monstru – covid-19…  

 

 

 

 

Vom ieşi din carantină,  

din sufocanta izolare, 

Şi vom asigura zâmbetul clipei  

Şi în oraşele pustiite de molimă va renaşte, 

Comoara divină ce se găseşte în Om, 

Dând tărie foşnetului cald al primăverilor, 

Solidă vindecare şi sacră recunoştinţă…  

Întorcându-ne la Dumnezeu, Atotcreatorul, 

Purtătorul de lumină şi de viaţă al nostru, 

Prioritatea zero a fiecăruia este vindecarea. 

Lumea va fi salvată,  

vom redobândi bucuria 

De a trăi sănătoşi,  

liberi şi fericiţi în vatra lumii… 

S-aprindem candela omeniei, să-L rugăm 

Pe Dumnezeu să facă miracole cu noi, 

Să ne arate calea care ne duce la lumină, 

La izbândă şi mântuirea sufletului! 

Învaţă, respectă, preţuieşte  



7 
 

Avem şansa să revedem visele, 

Speranţele, dorurile noastre, zburând 

Prin inimi, indiferent de vârstă. 

Fraţilor, surorilor vă îndemn: 

Să medităm, să ne schimbăm în bine… 

 

Adevărul şi …viaţa! 

Să asigurăm rădăcini dorului, viselor, 

Să trăim în armonie şi pace! 

Să călătorim prin Constelaţii  

ca un ecou viu, 

Al vieţii, al darurilor divine  

şi nestinsului timp… 

 

 

Flămând de Tine 

 

Din cer curg izvoare de apă, 

Cuvinte tainice, pline de mister, 
Raze blânde, de lumină vie. 

 

Mărgăritarele zilei, coboară, 
Cu binecuvântări şi candoare peste, 

Oameni, păsări şi...flori. 

Mi-e dor de Tine, Doamne! 
 

Cu lumina iubirii Tale ai înfrânt, 

Moartea, înviind speranţa, 

Şi cu veşnicie ne-ai îmbrăcat. 
 

Întinde mâna, Doamne, ne ridică 

Din furtunile neputinţelor, 
Sădeşte în flămândele noastre inimi, 

Ascultarea şi...Iubirea. 

 

 
 

Punţi de netimp 

 
Clopote de lumină, preaslăvesc 

O Frumuseţe nemărginită, 

Prin valuri de gânduri, curăţă 
Simţirea, luminează Adevărul. 

 

De mergi pe cărarea nebiruită, 

Punţi de netimp vor înflori mereu, 
Cu şoapte vii, Crucea preasfântă 

Îţi va lumina în veac, paşii... 

 
Din clepsidra lumii am cules, 

Pentru sufletele voastre, primitoare, 

Clipe rare de bucurii şi emoţii 
Pe care acum, cu drag, 

Eu şi fraţii mei vi le... dăruiesc. 

 

Dealurile omeniei   

 

De la naştere,  

Torentul vieţii se zbate, 
Pentru lumină… 

Înfruntăm răni ale vremii, 

Nevoi și suferinţi pentru, 
A urca dealurile omeniei, 

Cuceri nestematele patriei, 

Aurul, minunile Planetei. 
Tainice clipe înfloresc, 

Prin suave cuvinte răspândesc 

Zâmbete, cetăţi ale gândurilor, 

Spre înveşnicirea Omului… 
 

 

 
Catedrala din tine 

 

Curg peste zile umbre 

vămi cu priviri lacome, 
tulbură, dau în clocot...  

 

Doruri cuibărite în inimă 
se strecoară printre drumuri, 

memoria purtând sfioasă, 

valuri de clipe şi de îngeri 
risipiţi în dansuri astrale. 

 

Însetaţi de renaştere, 

ne cresc ramuri de gânduri, 
cu rod binecuvântat. 

 

Bea din fântâna luminii, 
vigoarea razelor, ca 

Lumina din cuvânt, să devină 

lacrimă pictată de cer, 
pentru catedrala din Tine. 
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Marius Daniel MIHU 
 

 
 

Oximoron 

 

M-am văzut la colțul străzii 

Cu o viitoare moarte 

Ea, în căutarea prăzii, 

A trecut brusc, mai departe. 

 

Era foarte ocupată, 

Nu cumva bolnav să-i scape, 

Dacă boala lui îl iartă 

Și ea nu îl mai încape? 

 

Dacă el se face bine  

Și-l îngrașă sănătatea, 

Ea ce face, ce suspine? 

Mai aduce? 

 

Ce e moartea? 

 

Se oprește, se întreabă 

Cine o să mai dea colțul, 

Dacă nu mai are treabă 

Viața ei trece ca glonțul! 

 

Am văzut, mergea pe stradă 

Fără nici un echilibru 

Moartea, în leșin să cadă, 

Ca o voce fără timbru. 

 

Deodată suferință, 

S-a îmbolnăvit de ... moarte 

Ea, sfârșitul de ființă, 

Bolnavă-i de sănătate! 

 

 
 
        Corneliu NEAGU 
 
              Prea multe amintiri 

 
            

 

Prea multe amintiri s-au adunat, 

înghesuite toate-ntr-o cămară 

pe un rastel rămas nedescărcat 

de când ne-am întâlnit întâia oară. 

 

Cu gândurile mele le păzesc 

și le rețin pe toate-n custodie, 

înregistrate, cum era firesc, 

pe file dulci din flori de iasomie. 

 

De te întorci vreodată din trecut, 

le vei găsi pe toate neschimbate, 

chiar și parfumul lor de la-nceput, 

rămas în karma clipelor uitate. 

 

Doar eu, cu anii, mai îmbătrânit, 

te-aștept tăcut, în fiecare seară, 

cu doruri să te-alint necontenit 

de vei sosi cu clipele ce zboară. 
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                                            Eduard ENE 
 

                                                Eternitatea  

 

S-a așternut o liniște mortală 

Pe ,,locuința” celor din Eternitate 

Nici clopotul de veghe nu mai bate 

Iar vii sunt feriți de-o moarte naturală. 

 

Nu au acces persoanele străine 

La o șuietă limitată cu defuncții 

S-a îngrijit primarul de disfuncții 

Ce tulburau și gropile vecine. 

 

Să moară virusul de plictiseală 

Că nu-i cinstit ce ne-a făcut 

Din zări îndepărtate vii tăcut 

Și poposești în urbea ancestrală. 

 

 

 

Îmi și imaginez scheletele cu mască 

Cum stau tăcute-n racla lor 

Toți, așteptând să vină un controlor 

De sărbători să le împartă pască.  

 

Noroc că ,,adormiții” noaptea cântă 

Sau trec prin vis la cei rămași 

Le întăresc speranța la urmași 

Să-și spună păsul ce-i frământă. 

 

Rămâneți liniștiți, voi cei plecați 

Veghează lupta cu ,,hidosul” 

Doar cei care gândesc cu ,,dosul” 

La somnul lin pe care-l meritați.  

 

 

      Cocorii negrii 

 
Mi-am spulberat prin mări 

Penajul de-anvergură 

Zburând spre albastre zări 

Cu același dor de aventură. 
 

Pe lângă mine a trecut potopul 

Lăsând în urma lui urgii 
Eu, însă, am avut norocul 

Să-ngaș pământul cu alergii.  

 
S-a deformat oglinda rațiunii 

Mi-ai dat pedeapsă virulentă 

Și-ai încercat să faci păunii 

Pământului săi dea arendă. 
 

S-a spart conducta cu toți norii 

Și-a generat o ploaie deasă 
E ziua când se-ntorc cocorii 

Dar nimănui nu-i pasă 

 
Au colcăit cocorii negrii 

Cu haine colorate-n curcubeu 

Plecați  pentru a ponegri 

Imaginea unui român plebeu. 

              Salvarea 

 
Eu sunt privirea bolnavului docil 

Ce urmărește o mașină de salvare 

Prinzându-se precum un cil 

De-o ultimă speranță: că nu moare. 
 

Iar pietrele rostogolite-n drumul meu  

Se murdăresc prea uniform la butonieră 
Sunt piedici ce apar pentr-un pigmeu 

Căzut din ramura cireșului ce speră. 

 
Am strâns atâta dor de-un verde crud  

Ce-mi bate, zilnic, la fereastră 

Încât, nu vreau să mai asud  

Pentru o viață dusă, pe balcon, în glastră.  
 

Ce sumbru bate-un clopot spre vecin 

De la biserica lipsită, azi, de păcătoși 
Și-mi zboară gândul la sărbătorile ce vin 

Primite doar de oameni sănătoși. 

 
Rămân cu singura privire prin firidă 

Mă bag în pat și văd o umbră dubioasă 

A dansului macabru, ca o victorie perfidă. 

Dar eu, prefer o înfrângere frumoasă.   
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Revin, azi, dragii ,,matadori” 
Și-ncep corida dunăreană 

Dughenele nu mai au flori 

Pirandele-s la o pomană.  

 
Vor face cârd la drumul mare 

Ce n-a văzut, încă, Parisul 

Să țină economia în picioare 
Acesta le-a fost visul. 

 

 

N-am voie să citesc la soarele din parcuri. 
Acum, această crima poate fi o artă rară. 

Vă înnobilez cu titlul de baroni în țarcuri 

Și așteapt ,,prostimea” să vă dea afară. 

 
Morala cu salvarea de seniori este caducă 

Rămân doar două trupuri pline de nevoi 

Eu, muritor de rând, ce sunt pe ducă 
Și gloata voastră  plină de noroi. 

 

 

 

    

 

            Elena ARMENESCU 
 

                      Rugă de mulţumire 

  
 

 

 

Mulțumire! Celui ce ai ştiut să porunceşti 

Pământului înmiresmat şi sferelor cereşti 

Să-mi surâdă tandru şi şoptească mereu 

Ecoul cel dintâi al  Sfânt glasului Tău! 

 

Mulțumire! Celui ce cu dragoste ai gândit 

Şi cu migală în Măreţia Ta, ai potrivit 

Să se ivească dantelăriile din nevăzut 

Pentru binecuvântatul nostru dar văzut. 

 

Grație! 

Pentru cântecul unic al mării, necontenit 

Pentru simţirea noastă radiind spre infinit 

Pentru îmbrăţişarea-n răsfăţ  a razelor ce curg 

Peste pacea şi armonia revărsate spre  amurg! 

 

Mulțumire! 

Pentru îngădiunţa şi răbdarea de a fi răsădit 

În miezul meu cel mai ascuns, un dor venit 

Din depărtarea de unde genunile Tale râd 

Şi vise tot  rostogolesc spre mine oricând! 
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Graţie Ţie! 

Pentru Puterea de a te sfâşia, cu care ai rupt 

Din Tine un grăunte- şi Universul  l-ai umplut 

Cu rodul Te cântă şi slăveşte întreg Pământul 

Eu din acest rod şi cântec îmi culeg cuvăntul! 

 

Preamăresc creaţia ca un copil, şi să mă bucur 

Asemeni pomului cel înflorit, până mă scutur 

Până ce focul arzător al dragostei, al  împlinirii 

Îmi va topi încătuşarea, în legea efemeră a firii. 

 

Căci sunt de Tine-n viaţă pământeană ferecată 

În astă trecere fecundă, misterioasă şi bogată 

Plină de taine, de întunecimi şi de lumine 

Drum de întoarcere printre sălbăticii spre Tine! 

 

 

 

 

          Ovidiu ȚUȚUIANU 
 
                Negare condamnabilă! 

 

            

 

 

 

Vasile și Vasilica erau căsătoriți de aproape un deceniu formând un cuplu omogen, 

sudat. Mariajul lor se desfășura fără convulsii într-o armonie deplină. Vasile lucra la o firmă 

de reparații auto, fiind bine apreciat la locul de muncă iar Vasilica era o ziaristă competentă 

și talentată.  

Într-o vară, directorul ziarului îi ceru Vasilicăi să realizeze un reportaj, considerat de 

actualitate și cu priză la public, prin deplasarea într-o zonă muntoasă, de unde se lansase 

zvonul că se produc masive tăieri ilegale de arbori.  

Deplasarea, documentarea și scrierea reportajului au necesitat absența de acasă a 

Vasilicăi pe o perioadă de 5 zile. În acest timp, Vasile, de comun acord cu soția sa, a apelat 

pentru serviciile casnice (curățenia locuinței, pregătirea mesei, întreținerea lenjeriei ș.a.) la 

Dorica, sora mai mică a Vasilicăi, studentă aflată în vacanță. 

La revenirea acasă, Vasilica găsi totul în ordine și mulțumi atât Doricăi dar și lui 

Vasile pentru păstrarea locuinței în condiții ireproșabile. Însă peste câteva zile, căutând 

într-un sertar unde păstra lenjeria intimă dădu peste o pereche de chiloței care nici ca 

model nici prin mărime nu făceau parte din garderoba proprie.  
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Dezamăgită și indignată, venii cu „corpul delict” în fața soțului și-l apostrofă, cum nu 

o făcuse niciodată până atunci, acuzându-l de „trădare” și întrebându-l răspicat la final: 

„Cine a dus rufele la spălătorie?” 

„Prins la înghesuială” Vasile bâigui speriat: „Desigur dragă, sora ta s-a ocupat de 

această problemă, ducând și aducând de la spălătorie atât rufele mele cât și cele ale tale”. 

După o clipă de cugetare, din ce în ce mai detensionată, Vasilica se potoli și chiar pe 

un ton împăciuitor zise: „Distrată cum e Dorica precis că a rătăcit printre rufele noastre și 

chiloțeii ei.”  

La care Vasile, sub impulsul inconștientului murmură: „Nu prea cred asta pentru că 

Dorica ...nu poartă chiloței!” 

 

                               Marian ILIE 
Carantină cu Lăbuş 

 
Mă spăl pe mâini, mai fac şi-un duş 

Să nu miros a carantină 

Stau la distanţă de Lăbuş 
Deşi el n-are nicio vină 

 

Că-n lumea pusă pe globit 
Cu-accente multiculturale 

A dat navală-acest COVIT 

Să-mi facă zilele nasoale 

 
Nu tu un şpriţ sau un rachiu 

Agapă scriitoricească 

Descindere prin Cişmigiu  
Iubită să te drăgălească 

 

Nimic din toate astea, azi 
Doar sociala izolare 

Şi nostalgia-n care cazi 

Cănd vezi aşa o guvernare 

 
Cu nătăfleţi pe val călări 

Cu cârma-n alte zări uitată 

Cu gândul peste mări şi ţări 
Şi-acasă  ţara despuiată… 

 

Stau la un metru de Lăbuş 
Să-i cer părerea lui de câine 

El ia poziţia de sluj 

Şi-mi dă de înţeles că mâine 

 
Va să-mi expună clar al său 

Punct de vedere strict canin 

Mă uit în jur, văd mare hău 
Spun Tatăl Nostru  şi mă-nchin 

 

 
Lăbuş îmi sare spre obraz 

Greu scap de-a lui îmbrăţişare 

Cum să-i explic c-avem pricaz 
Să vieţuim în izolare?! 

 

 
Devotament 

 

De multe ori Lăbuş cel devotat 

Îmi pupă mâna-n stilul lui câinesc 
Îmi vine uneori să-l dojenesc 

Însă renunţ s-o fac, că imediat 

 
Îmi vine-n minte jalnicul tablou 

Cu tentă pronunţat pupincuristă 

Prin care fauna postdecembristă 
Impune-un stil de viaţă deloc nou… 

 

Să pupi o mână, hai, mai treacă-meargă 

Dar fund să pupi - şi încă de străin - 
E ca şi când ai bea pişat drept vin 

Între terase, pe o stradă largă 

 
Mai mult decât atât, ai noştri-i  pupă 

În clin anal pe cei ce ne luară 

Tot ce-am putut agonisi în ţară 
Şi ţara în bucăţi vor să o rupă 

 

Aşa că-l iert pe prietenul Lăbuş 

Îl pup pe sufletu-i duios canin 
Pe când credinţei sale mă înclin 

Desfid pupincuriştii trepăduşi! 
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                   Alexandru Ionuț Mihai GOGOAȘĂ 
 

                             Povestiri de la fereastră. Cireșul și cerșetorul 

 

     Am avut convingerea că timpul va trece greu, că anumite pietre îi vor încetini cursul, 

dar sunt multe zile în care nici nu îl simt. Acum este lumină, acum este întuneric. Pare un 

râu umflat de ploi al cărui debit este foarte mare, dar care nu știu ce va aduce cu sine. 

Izolarea ar fi trebuit să mă aducă mai aproape de mine, să mă cunosc, să mă înțeleg, să 

abordez problemele lăsate fără soluție, dar din dorința de a ieși cat mai grabnic din această 

situație mă ocup de felurite activități și uit cumva de mine.  Nu mai vorbesc cu mine, nu-mi 

mai acord niciun răgaz să mă întreb: ,,Cum mă simt?”. Îmi mut privirea de la un ecran la 

altul: televizor, telefon, laptop. Uneori poposesc și asupra unei cărți, dar mi-am pierdut 

răbdarea.  

        Însă azi ochii mi-au obosit. Este miercuri, mijlocul săptămânii. Sau să fie joi? Nu are 

relevanță, nu mai suport un ecran luminos care să-mi anunțe ziua și ora. Îmi dau seama de 

utilitatea unui calendar de perete: aș fi putut, așa cum procedau cei încarcerați când 

scrijeleau cu unghia pereții din piatră ai temniței, să marchez cu o linie orizontală, folosind 

nu unghia(nu este recomandat să avem unghi mari), ci un pix de culoare roșie sau verde, 

zilele care s-au sfârșit. Mă plimb prin casă spre a mai pune sângele în mișcare, iar la 

capătul unei astfel de promenade mă opresc în dreptul unei ferestre. Poate să fie cea de la 

dormitor, de la bucătărie sau de la balcon. Mereu aleg alta spre a nu avea același sfârșit 

mereu. Până acum detestam să privesc afară, orașul, căci peisajul este désolant: în 

depărtare, blocurile alcătuiesc un zid, un zid plin de ferestre, din spatele căruia, iarna, un 

soare se ridică molcom, pătând cerul cu nuanțe de portocaliu; în fața lui, o fabrică și un 

depou unde se retrag autobuzele; uneori când adie vântul, ajunge dinspre fabrică miros de 

pâine caldă, proaspătă, dar de cele mai multe ori vântul aduce o duhoare de gunoi ars; în 

fața acestora se află câteva magazine și restaurante; vara sunt organizate multe nunți și 

botezuri astfel că las geamurile de la cameră deschise pentru a asculta muzica și chiuitul 

nuntașilor, parcă mă molipsesc și eu de veselia petrecăreților; undeva în partea stângă se 

află un cimitir, dar din dreptul ferestrei mele văd doar un colț, câteva cruci din lemn și din 

piatră; urmează șoseaua înțesată de dimineață și până-n noapte de vehicule, iar zgomotul 

produs de ele mă obligă să mă culc de multe ori târziu tocmai pentru a mai prinde puțină 

liniște; dragă cititor, te poți gândi la oamenii care merg vara la mare și în ultima zi de 

concediu încearcă să-și întârzie plecarea pentru a mai prinde puțin soare; cam așa și eu, la 

bloc sezonul estival este noaptea; și în sfârșit o grădină nu foarte întinsă care înconjoară 

blocul; peisajul este completat de câțiva copaci, o mare parte din ei fiind plopi din cauza 

cărora pătimesc și eu și alți conaționali, puful lor reprezintă o grea încercare.  

            Același peisaj trist zi de zi.  
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            Dar astăzi este miercuri sau joi, izolarea îi ține pe mulți în case, dar peisajul este 

același, cu excepția zgomotului. Da, tăcut cititor, zgomotul din acest peisaj este mult mai 

redus comparativ cu zgomotul din peisajul descris anterior. Cu o privire iscoditoare, în 

speranța să găsesc un element ignorat în alte pelerinaje, descopăr sau, mai bine spus, 

redescopăr cireșul din grădină. Cireșul este înflorit pentru că este martie sau aprilie. Nu 

trebuie să țin socoteala, timpul nu-mi folosește la nimic acum, poate îmi voi aminti de el 

după ce izolarea va trece atunci când voi avea nevoie din nou de el în goana după orice și 

după nimic. Dragă cititor, nu-ți amintești tu de romanul lui Mircea Eliade, ,,Noaptea de 

Sânziene”?  

Dacă nu l-ai citit este de ajuns să-ți amintești oricare alt roman scris de el, dar eu voi face 

referire la acesta. Protagonistul, Ștefan Viziru, trăiește cumva înafara timpului și înafara 

istoriei. Zilele acestea mi-am tot amintit de o anume secvențe, restul cufundându-se într-o 

ceață a memoriei: Ștefan, aflat la Londra, este invitat în casa unor prieteni unde s-au 

adunat și alți români, aceștia îl ascultă pe Ștefan care pare a i se adresa doar unei doamne, 

dar dintr-o dată urletul unei sirene anunță pericolul; toți se ridică de la masă și fug în 

pivniță până aveau să treacă bombardamentele naziștilor; surd la zgomote și orb la fuga 

celor din jur, protagonistul își duce mai departe ideea începută; era impasibil, trăia într-o 

lume a ideilor, nu-l interesa ce se întâmplă înafara lui, ci doar ce se petrecea înlăuntrul lui.  

            Și astfel mă gândeam dacă aș reuși si eu să trăiesc astfel, dacă nu ar fi imposibil, 

dacă ar fi nebunie. Să nu mai am nicio legătură cu ce se petrece în jurul meu, știri, 

anunțuri. Poate există o altă însemnătate:trăind înafara timpului poți fi imun la schimbarea 

ce vine odată cu orice criză, la orice paroxism. Ori poate din somnul acesta te vei trezi mai 

aproape de viața pe care ai abandonat-o. Orașul ne amorțește pentru că viața o transformă 

în existență. Existența presupune să bifezi preocupările zilnice, mereu aceleași și care nu au 

nicio însemnătate, o cursă cu aceleași obstacole în vreme ce a trăi înseamnă să cauți și să 

ai noi obstacole pentru doar așa omul se poate dezvolta, se poate cunoaște pe sine. A trăi 

înseamnă să nu te simți legat de nimic, de nicio preocupare fără însemnătate, de nicio 

muncă, să poți renunța oricând la tot ce ai, adică să fii liber, să te poți desprinde oricând 

din pânza de păianjen a societății.  

           Tăcut cititor, pe tine te-am lăsat lângă cireș. Cireșul înflorit la care priveam de la 

fereastra plină de praf precum un actor melancolic într-un film artistic, îmi amintise de 

copilărie. Îmi amintise că l-am uitat. Aveam senzația că cineva l-a scos din pământ și l-a 

readus abia acum, plantându-l în același loc. Era o senzație stranie ca atunci când treci pe 

lângă un lucru, îl privești, dar nu îl vezi. Nu la fel se întâmplă și cu oamenii? Ajungem să-i 

vedem abia după ce mor de parcă moartea i-ar face vizibili. Îmi amintisem că străbunica 

mea mă trimitea să culeg cireșe cât încă erau crude. Le fierbea și cu zeama lor acrea 

ciorba. Din cauza timidității mele ducea grele tratative de convingere și mă convingea. Îmi 

dădea o pungă(nu ești român dacă nu ai o pungă cu mai multe pungi în ea) și mă privea de 

la fereastră cum culeg. Nu ajungeam eu la toate, mai luam și din cele căzute în iarbă. De 

atunci parcă nu mai văzusem cireșul. Acum eu îl priveam din apartament:era o pată de 

culoare printre betoane ce împrăștia o mireasmă dulce.  

         Mă culc pentru că afară este întuneric. 
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        Cred că este dimineață pentru că mă trezesc și este lumină. Merg la fereastră să văd 

dacă sunt trecători, dacă sunt mai multe mașini sau mai puține și îmi opresc privirea 

asupra cireșului. Este tot acolo, cu florile lui roz, dar mai era ceva. Cineva. Sub cireș(nu pot 

spune la umbra lui pentru că este înorat) dormea un cerșetor. Îl știam, umblă prin cartier și 

când nu cerșește un bănuț, cerșește timp. Nu știu la ce-i folosea să știe cât este ora pentru 

că avea mințile rătăcite de la droguri. Poate se săturase să mai trăiască înafara timpului. 

Poate societatea l-a împins înafara timpului.  

       Când folosesc termenul de ,,societate”, nu mă refer doar la un grup țintă de oameni 

așa-zis răi, cu intenții ascunse, ci la noi toți. Mai ales locuitorii orașelor. Drag cititor, din 

societate fac parte și eu, faci parte și tu și părinți și bunici și prieteni. Deși nu avem o 

răspundere directă, suntem complici la nenorocirile din jurul nostru. Să ne imaginăm 

momentan un scenariu care oricând poate deveni parte a realități. Eu și alți vecini privim de 

la ferestre cum câțiva oameni încep să taie cireșul. Putem ieși afară și să oprim tăierea, dar 

nu alegem asta și atunci pornim a arunca vina în stânga și în dreapta pentru a ne 

dezvinovăți. Tot complici rămânem. Sau putem ieși afară să oprim tăierea, dar acei oameni 

ne anunță că au un acord scris pentru fapta lor, pot chema și poliția și atunci renunțăm. Nu 

ne putem amăgi că am încercat deoarece vina este mai în urmă:avem dreptul să ne alegem 

conducătorii și o facem. Uneori alegerile sunt favorabile, alteori nu. Uneori alegem răul cel 

mai mic, deși la acest nivel nu există grad de comparație. Iar când alegem să nu alegem pe 

nimeni ne putem implica noi, putem cere noi tronul, luând locul acestora. Concluzia este că 

societatea nu trebuie să fie scuza noastră pentru că noi toți o alcătuim. 

                    Dacă ai rămas cu mine până la final, cititorule, îți voi destăinui ce am văzut în 

această imagine:cerșetorul sub cireșul înflorit. Cerșetorul reprezintă simbolic mizeria lumii, 

tot ce distrugem și tot praful pe care le facem în lăcomia noastră. Oare fără om ar exista 

mizerie? Mizeria pe care omul o produce tot el o și consumă. Cireșul este simbol al 

perfecțiunii, a naturii care răzbate printre betoane. Ea nu cunoaște mizeria și murdăria. 

Cerșetorul dormind sub cireș arată superioritatea naturii în fața omului în ciuda eforturilor 

acestuia de suprimare. Dulce somn în sânul naturii. O antiteză între frumos și urât, pur și 

impur. Erau alte atâtea locuri în grădină, mai bune decât cel de sub cireși, alți copaci de 

care să se rezeme, dar pe acela la ales. Deși cu mințile vraiște, oare nu l-a purtat sufletul 

spre acea dulce imagine a cireșului înflorit. 

                  Florile roz vor cădea curând, vor acoperi pământul după care le va înghiți. Vor 

face loc frunzelor verzi și a fructelor roșii, vor fi culese, toamna va scutura frunzele 

galbene, iarna va acoperi cu o mantie albă și rece, iar primăvara îl va încununa din nou cu 

coroana din flori roz.  

            Natura va fi aici și peste mii de ani, își va urma cursul firesc, dar omul, în 

încercarea de stăpânire totală, nu știm unde se va afla.  

                                                    ,,Somnul rațiunii naște monștrii”.  
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             Ioan Al. LUPU 
 
        

 
 
 

 

 

        
 

Primăvara cu lacrimi de lumânări 

 

 

A pornit primăvara cu oști în zale verzi de feerie 

ca să ne apere și inima și trupul de tenebre, 

spintecă-n lănci de soare întunecimi funebre 

și calcă putregaiul cu flori în panoplie 

 

Topește gheața sură  din râpi cu dinți de fiară 

și leagănă privighetorile din crâng în crâng, 

spulberă zgura adunată în sufletul nătâng, 

ia vântului oftatul și-i pune aripi de vioară 

 

Și iarăși cad lacrimi de rouă pe arături 

Cuvântul la Denii a rămas în scripturi 

Clopotele au amuțit în limbă de bronz și de fier 

În biserică e doar un preot și un paracliser 

În sfeșnic, lumânarea varsă lacrimile durerii 

și alungă toată frica noastră prin taina și minunea-Învierii 

 

Dintr-o pădure iese-un bătrân cu vreascuri  în spinare 

Cerul i-a pus pe umeri suman de ametist 

Poate e Simon din Cirene, în Golgota, pe vechea cărare.. 

Duce-n spate o cruce grea de Christ. 
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             Adrian BOTEZ 
 

       Ce-mi pasă mie de viruși ori bacili ? 

 

        
 

 

 

ce-mi pasă mie de Viruși ori Bacili ? 

trebui' să fiți – cu toții – Imbecili 

să nu știți a numire Buba-mi Rea : 

Ciuma-mi se cheamă – simplu : ”VIAȚA MEA” ! 

 

Cumplit Schilod – cutremurat de Febre 

tărcat – de Rău și Bine – ca pe Zebre 

am înghițit Otrăvuri – Umilințe-fără-Număr : 

a mai rămas – din mine – Sfântul UMĂR ! 

 

pe el mi-am purtat Crucea – spre Golgòta 

pe el am scris eu Slovele – cu Flota 

ca să ajung la Capătul de Zare 

 

să-i trag - Lui Crist – O ULTIMĂ CÂNTARE...! 

...când prin Noian Ceresc  – El mă va auzi 

precis – de tot ce-i Chinul Omenesc – se va-ngrozi ! 

 

 

       

         Al. Florin ŢENE 
 

            Lumină pentru Mama 

        (Mamei mele Ecaterina Țene) 

 

 

În fiecare zi îţi aprind din inimă  lumina, 

Lumânare, mamă, pentru sufletu-ţi umil, 

De am greşit, îmi port şi-acuma vina 

furnicilor strivite sub călcâiul de copil. 
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Îmi port crucea plecării mele din sat, 

Alergând după fluturi sub cerul depărtării, 

Iar dacă, uneori, am căzut  în  păcat, 

Îţi cer iertare, mamă, la ceasul înserării. 

 

Îmi aprinzi zorii luminii ce n-o  vezi, 

Eu, lumânării zilei mă închin sfios, 

De Sus, ştiu, tu prin lume mă urmezi 

Şi mă-ndrepţi cu sfaturi când fac ceva pe 

dos. 

 

Iubire şi cald era mamă lângă tine 

În universul casei în amintire rămas, 

Dar o chemare încolţea, pe-atunci, în mine, 

Destinul îmi pregătise-un Pegas... 

 

De-atunci colind prin păduri înşelătoare 

Tezaur de invidie, ură şi venin. 

Am mai venit la casa albastră pe-o cărare 

Iar tu în ochi aveai lumină mai puţin 

 

 

Aşteptai tăcută cu  fruntea de fereastră 

Aveai în ochi aşchii de întuneric 

Iar gându-ţi trimis spre mine-pasăre 

măiastră 

Doar el mă cuprindea în mieziul sferic. 

 

O iubire de tine îmi intră-n sânge mamă 

Cu ghiocei, muşcate şi miros de pelin, 

Dojana-ţi blândă aş lua-o acum în seamă 

Şi m-aş întoarce acasă pe urme de senin. 

 

Un dor îmi coboară în inimă de casă 

De truda tatei, a ta şi de înserate mângâieri, 

Însă urma voastră de aer rămasă 

Când o ating se preface-n ieri 

 

În fiecare zi îţi aprind din inmă lumina, 

Lumânare, mamă, pentru sufletu-ţi umil, 

De am greşit, îmi port şi-acuma vina 

Furnicilor strivite sub călcâiul de copil. 

 

 

                                                  Ioana STUPARU 
 

        Jumătate-s veşnicie 

 

        În ţărână m-oi preface, 

        Sunt din lumea care moare. 

        Jumătate-s veşnicie, 

        Jumătate cuib de floare. 

 

        Prinsă de fuiorul lumii, 

        Năvădesc fire de viaţă: 

        Lângă ghemul de Lumină 

        Pun Iubire şi Speranţă.  

 

        Altminteri 

 

        Altminteri ar fi fost, dacă sorocul  

        Nu dădea buzna să despice zorii! 

        Să fi venit când se nunteau cireşii, 

        Când se scăldau în rouă căpriorii. 

 

 

 

Când meri orzatici rodu-şi lăudau, 

Mirosul porţi de rai desferecând. 

Iar Duhul Sfânt se pogora anume  

În ziua de Sân Chetru merii scuturând. 

 

Altminteri ar fi fost, dacă amurgul  

Mai adăsta un pic la poarta zării! 

Îmbelşugat de mure, încă, rugul  

Să nu fi plâns sub plapuma ninsorii. 

 

Să fi venit când prin livezi, gutuii 

Îşi aprindeau pe ramuri felinare. 

Când tinda era plină de icoane   

Şi la ferestre tainice odoare! 
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   Gabriela STANCIU PĂSĂRIN 

 

       Înconjurați de moarte 

 

 

 

 

 

Epidemia dorului  

 

Voi care aveți  

doar cifrele în cap,  

voi care nu simțiți,  

și nu plângeți,  

ați scăpat  

din socotelile voastre  

DORUL,  

care ne-a molipsit  

pe noi, ceilalți,  

omoarîndu-ne în case.  

Așa că,  

înnumărați-ne și pe noi  

la „decese” vă rugăm,  

in memoriam.  

 

 

Decont  

 

Domnilor,  

nouă, celorlalți,  

cine ne decontează  

mângâielile,  

sărutările,  

îmbrățișările,  

rămase neîmplinite  

în spatele ușilor?  

Mie, 18, 12, sau 1950,  

habar n-am a câta,  

cine-mi decontează  

toate zilele acestea  

goale ca Moartea,  

  

  

 

 

 

 

în care Singurătatea  

mă ucide în casă  

de Dor?  

Eu vreau să mor  

afară, sub cerul liber  

și sub pomii înfloiriți,  

unde Moartea,  

e mult mai blândă  

decât între patru pereți.  

Și dacă nu există decont,  

Domnilor,  

măcar, lăsați-mă să mor  

afară,  

FĂRĂ BOTNIȚĂ!  

 

 

Sunt bolnavă  

 

În lumea aceasta,  

deodată fără cer  

și fără pământ,  

Moartea mă ucide încet  

în mine însămi,  

la mine acasă,  

unde,  

așezată cuminte  

în coșciugul meu cu pereți,  

așteptept în noapte,  

Știrile dimineții. 
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         Nicolae VASILE     Gabriela STANCIU PĂSĂRIN 

 

Noua lumină de Paște 
 

Mai nou, 

chiar de aștepți sărbători, 

ești pornit să te măsori, 
dacă ești gata să mori!... 

 

Dacă îngrijești o plantă 

sau un animal de casă, 
pe care de mult le crești, 

cui să le lași, că le iubești? 

 

Grijă să ai, să aibă apă,  

să aibă mereu ce mânca, 
apoi, pentru tine, de la viață,  

la ce te mai poți aștepta?... 

 

Cerului, ca de-obicei, te rogi 
și-ai aștepta să te ajute, 

dar pare să nu mai asculte, 

are, deja, cerințe prea multe! 

 
Lumina să te mântuiască, 

ce știai din veci că renaște 

în fiecare dimineață de Paște, 

nu te mai găsește, nu te mai cunoaște. 

 
Puterea și biserica te sfătuiesc, 

fără vreun dubiu că greșesc: 

poți aștepta o viață luminoasă, 

doar stând ascuns la tine acasă. 
 

Lumina, ce-o așteptai de afară, 

putea s-ar să nu mai apară, 

încearcă, și o să vezi, va fi bine, 
scoate lumina, omule, din tine! 

 

Și-n noapte, pune-o la fereastră 

precum o floare în glastră, 
toată lumea să o vază. 

Domnul să te aibe-n pază!... 


