
451 – Fragilitate 

 

Eteric echilibru, făcut din văluri fine 

Ce se destramă-ndată ce vântul le aține, 

Eșafodaj de lucruri, relații sau idei 

Ce n-are robustețe în sine sau prin sine. 

 

 

452 – Fricțiune 

 

Ciocnire-n în timp ori spațiu, sau în dimensiuni, 

Sau în idei, concepte, sau în promisiuni, 

Sau fizic, între lucruri sau între fenomene, 

Dar chiar și mai adesea,-ntre două viziuni. 

 

 

453 – Fetalitate 

 

O adecvare-adâncă-a ceva exterior 

La un sistem anume ce este primitor 

În chiar structura-i însăși, a celui care vine, 

Și care,-așa, devine complet interior. 

 

 

454 – Grefă 

 

Includere,-n structură sau în funcționare, 

Dintr-un sistem în altul, a unui oarecare 

Obiect – proprietate, relație sau lucru, 

În scop de reparare sau perfecționare. 

 

 

 

 

455 – Grotesc 

 

Ceva ce depășește urâtul acceptabil, 

Ca scară sau ca formă, și este nevalabil 

Conceptual, estetic sau poate chiar moral, 

Iar bunul simț ar spune că e intolerabil. 

 

 

456 – Agora 

 

Un spațiu geografic sau unul ideal, 

În care toată lumea discută ce-i moral 

Sau ce e dezirabil pentru-o comunitate. 

Particulare strânse-n mănunchiul general. 



 

 

457 – Panteon 

 

Un templu ce anume e destinat să fie 

Nu un mormânt, ce-o scenă de teatru care-nvie 

Pe cei ce-au fost eroii sau zeii omenirii, 

Dar textul înghețat e de mult și pe vecie. 

 

 

458 – Balast 

 

E-o simplă redundanță, în act sau în gândire, 

Sau poate-avea de-a dreptul efect de îngrădire 

A libertății ori a puterii de-a dispune, 

Se cade-a fi distrus, de nu-i chip de convertire. 

 

 

459 – Improvizație 

 

Ceva ce e ad-hoc, sau e non-deliberat, 

E musai să se facă, dar nu-i planificat, 

Amestec de principii și acte intuitive, 

Dar rezultatul poate să fie cel scontat. 

 

 

460 – Neant 

 

Absență a speranței, virtuții și structurii,  

A dorului de viață,-a iubirii sau a urii, 

Și-a orișicărei patimi de-a fi și-evolua. 

Neantul e opusul fatidic al măsurii. 

 


