
531 – Efigie 

 

Pe steaguri sau monede,-n desen sau în sculptură, 

Un chip ce reprezintă anume o făptură, 

(De-i animal sau plantă, dar mai adesea om), 

Și-n contu-acestei strânge și dragoste și ură. 

 

 

532 – Stafie 

 

Din lumea de dincolo, o aparență care 

Aidoma-ncarnează,-ntr-o vagă arătare, 

Pe cel plecat din viață, dar care nu vorbește, 

Iar dacă întrebat e, pe loc, atunci, dispare. 

 

 

533 – Putere 

 

Magie de a face ca alții să-mplinească 

Ce vrei, prin bani, sau frică, sau aură regească 

Ce vine de la cei ce, apoi, i se supun. 

Reală sau prin simbol, ea poate să vrăjească. 

 

 

534 – Comunicare 

 

Transmitere de gânduri, intenții, stări, voință, 

Verbal sau oricum altfel, de este cu putință, 

Către contemporani sau chiar către viitor. 

Catalizând viață, istorie, știință. 

 

 

535 – Pasiune 

 

Un ghes lipsit de calcul sau de anticipări 

De a simți, a face,-a pecetlui legări 

De oameni, de idei sau de-o îndeletnicire, 

Ce pentru tine-s sacre și unice chemări. 

 

 

536 – Pledoarie 

 

Discurs (verbal, sau nu) de-a susține o părere 

Cu pasiune-adâncă, cu sârg și cu putere 

Pentru-a convinge pe-altul de ce susții cu patos, 

O cale de-a impune-o idee sau o vrere. 

 

 

 

 



537 – Absurd 

 

Ceva ce scapă-ntr-una de orice explicații 

Raționale, însă permite divagații 

Ce-i caută geneza în irațional, 

Ceea ce îl aruncă în transcendente spații. 

 

 

538 – Ocult 

 

Eveniment sau faptă ce-i accesibilă 

Numai persoanei care-i cumva pasibilă 

De a vorbi cu forțe ce depășesc umanul, 

Însă acea vorbire e indicibilă. 

 

 

539 – Tandem 

 

Proprietăți, relații sau lucruri, câte două, 

Ce rostul lor și-l află doar când sunt amândouă, 

Având și relevanță și eficacitate 

Numai când sunt pereche, de ninge sau de plouă. 

 

 

540 – Totem 

 

Simbol al strămoșiei, de unde toate vin, 

Legi, crezuri, datorie, chemare și destin, 

Și care se cuvine la loc de cinste-a sta, 

O învestire-asemenea cu-n har divin. 

 


