
431 – Ecumenism 

 

O cronică fervoare de-a strânge laolaltă 

Ce e pereche-n sine, și una și cealaltă, 

De-a face unitatea din ce e disparat, 

Și de a așeza-o pe-o treaptă mai înaltă. 

 

 

432 – Eternitate 

 

Nu-i lipsă de-nceput și nici lipsă de sfârșit, 

Nu-i infinitul care ne-a fost, de sus, ursit, 

Ci este-o neputință de a-nțelege-n sine 

Nimicul de dincolo ce e închipuit. 

 

 

433 – Frivolitate 

 

Privire ce n-adastă pe ce e permanent, 

Simțire ce nu trece dincolo de moment, 

Plutire doar pe lacul senin și liniștit, 

Deși qualia-i este-n adâncul acrescent. 

 

 

434 – Fraternitate 

 

Atunci când, deși singur, pe altul, lângă tine 

Îl simți că-ți ia povara, dar nu-ți ia și din bine, 

Atunci când  fără-i cere-o, cu tine-i solidar, 

Dar grijile ce-l sapă le ține pentru sine.  

 

 

435 – Fantasmă 

 

E-o închipuire care, brusc, capătă ființă, 

O ființare care nu este cu putință, 

Un vis născut în veghe, dar veșnic dispărând, 

Fantasma e icoană de tainică dorință. 

 

 

436 – Fler 

 

A ști fără-a cunoaște și fără cercetare, 

A pre-vedea cu toate că nu-i vreo arătare, 

A înțelege fără-a putea și explica, 

Iar nodul de la sine să-și afle dezlegare. 

 

 



 

 

437 – Corpuscul 

 

Un fel de-a fi al lumii, (iar celălalt e undă), 

Ce, prin ciocniri, explică tot ceea ce inundă 

În mic și-n mare lumea, în spațiu și în timp, 

În microcosmos tinde avan să se ascundă. 

 

 

438 – Elasticitate 

 

Memorie a formei avute la-nceput, 

Și-a locului în care cândva a încăput, 

Încât din orice formă sau loc a dobândit, 

Revine la origini, cum a fost conceput. 

 

 

439 – Enunț 

 

Un gând sau o credință, un adevăr, un vis, 

Ce-s puse în cuvinte-așezate dinadins, 

Și care înțelese-s de alții, de oricine, 

Și nu există dubii cu ce a fost de zis. 

 

 

440 – Grandoare 

 

Când ceea ce se pare, mai mult e decât este, 

Când faptul depășit e de propria poveste, 

Sau când veștmântul face mai mare ce îmbracă, 

Atunci avem grandoare – parfum de zări celeste. 

 


