
391 – Sunet 

El nu există-n lumea ce-o experimentăm, 

Căci mut e Universul în care ne aflăm, 

Ci e-un produs al minții, când o frecvență-anume 

A unui mediu-elastic noi o înregistrăm. 

 

392 – Ploaie 

E-o condensare-n norii ce cerul căptușesc, 

Și apa sublimată la loc o înnoiesc, 

Dar pentru un poet e un plâns întristător 

Un plâns ce tot revine, statornic și zeiesc.  

 

 

393 – Rădăcină 

Hrănește tot ce este născut evolutiv, 

Și apără de-atacul țintit dislocativ, 

Explică începutul, prezice viitorul, 

Și pentru toți și toate-i principiul primitiv. 

 

394 – Raționament 

O trecere-ntre gânduri, ce țese o poveste 

Prin care din ce-a fost e dedus ceea ce este, 

Gramatică a minții, prin care-apare noul, 

Și ghid prin care omu-i urcat în zări celeste. 

 

395 – Îndoială 

E drumul jumătate între a ști și-a crede, 

Când nici o înclinare nu-i semn că se-ntrevede 

Spre una sau spre alta, la capătul de drum. 

Soluția e tocmai în ceea ce se vede.  

 

396 – Sumă 

O creștere-n mărime, printr-o alăturare 

A doi asemeni care, apoi, prin măsurare 

Amestecați cu totu-s, de nu-i mai recunoști, 



Și nu-i mai poți extrage, distinct, pe fiecare. 

 

397 – Produs 

E-o sumă repetată a unui număr dat 

Cu sine însuși, astfel cum e specificat 

De un alt număr prin chiar valoarea lui concretă. 

Spunem că prin acesta, primu-i multiplicat. 

 

398 – Inert 

Nu poate să răspundă la vreun impuls venit 

Din mediu către sine, ci e încremenit 

În propria-i structură care, evolutiv, 

Și-a epuizat destinul fixat și s-a oprit. 

 

399 – Acord 

O corelare-anume, de fapte sau idei, 

Ivită între oameni, sau între ei și zei, 

Și care e menită pe toți să-i satisfacă.  

 Al sinergiei este fundamental temei.   

 

400 – Triumf 

Răzbatere pe drumul ce-a început de mult, 

Rămânere în urmă al luptei surd tumult, 

Și-ajungere la ținta ce-abia se-ntrevedea. 

Aducere-n lumină a ce era ocult.   

 


