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1. Cunoaște … 
 
Cunoaște-te pe tine, ființă specială 
Cunoaște doar spre bine, puterea eternală 
Cunoaște astă lume, mereu să o ajuți 
Cunoaște ce se spune, ce e scris pe munți. 
Cunoaște și pe alții, ca să îi înțelegi 
Cunoaște forța vieții, cu ea ca să răzbești 
Cunoaște tot cuvântul benefic să îl spui 
Cunoaște acum tot gândul, al tău și-al nimănui. 
Cunoaște prin voință, răbdare să primești 
Cunoaște din dorință, curaj să dobândești 
Cunoaște prin dreptate, totul ca să ai 
Cunoaște-egalitate și altora să dai. 
Cunoaște libertatea, liber să trăiești, 
Cunoaște eternitatea, să trăiești în veci. 
Cunoaște-n adevăruri, mereu să le găsești 
Cunoaște și din raiuri, ca să le dobândești. 
Cunoaște ce se știe, cunoaștere tu ești! 
Cunoaște poezie, cu ea să te hrănești. 
Cunoaște înțelepciune, gândul mereu precis 
Cunoaște altă lume, și ce-n ea s-a zis. 
Cunoaște prin speranță, tot ce ai avut 
Cunoaște-n importanța timpului trecut 
Cunoaște fericirea, cea plină de umor 
Cunoaște veselia timpului viitor. 
Cunoaște toată ființa, pe care o-ntâlnești 
Cunoaște pocăința, cu înaltul să vorbești 
Cunoaște și iertarea, mereu omniprezentă 
Cunoaște ascultarea, mereu omnipotentă. 
Cunoaște și răbdarea, ca în ea să crezi 
Cunoaște și schimbarea, ca să te adaptezi 
Cunoaște și virtutea, pe drum de neoprit 
Cunoaște bunătatea, tinzând spre infinit. 
Cunoaște claritatea, lucid mereu să vezi 
Cunoaște oportunitatea, o viață să salvezi 
Cunoaște simplitatea, fiind oricând așa 
Cunoaște umanitatea, bazându-te pe ea. 
Cunoaște reușita, mai ai de-a învăța 
Cunoaște-ți dar și limita, totul vei putea 
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Cunoaște acum succesul, deloc să nu te plângi 
Cunoaște-ți și progresul, pe culmi tu să ajungi. 
Cunoaște ce contează, pentru orișicine 
Cunoaște cum veghează, un înger lângă tine 
Cunoaște a ta viață, și ce ți-e de folos 
Cunoaște cum îngheață, ce este de prisos. 
Cunoaște încă-o ființă, și felul ei de-a fi 
Cunoaște o biruință și scrie poezii. 
Cunoaște cine tace și ascult-o melodie 
Cunoaște încă-o pace, trăiește-n armonie. 
Cunoaște al tău cer, culoarea cea vestită 
Cunoaște ce-i din fier, argint și magnetită 
Cunoaște ce-i din hârite, și se rupe ușor 
Cunoaște o poezie, fiind neschimbător. 
Cunoaște și păduri, cu arborii înalți 
Cunoaște văi și piscuri umplute cu talanți 
Cunoaște chiar și marea, cu ale apei flori 
Cunoaște însăși zarea, cu norii trecători. 
Cunoaște și cascade, ce sapă-n caracter 
Cunoaște fluvii, ape ce se nasc și pier 
Cunoaște câmpii largi, povestea vrând s-o spună 
Cunoaște oameni dragi, ce-ți întind o mână. 
Cunoaște răsăritul, pornind spre el pe căi 
Cunoaște asfințitul, uitându-te înapoi 
Cunoaște tot din lume, totul tu să știi 
Cunoaște al tău nume și ce vrei să fii. 
Cunoaște un țel final, 
Cunoaște soarele total, 
Cunoaște etern, ceea ce va să fie 
Cunoaște demn, această poezie … 
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2. Zori de dimineți 
 
Când un crepuscul licurește-n zare 
Orizontul circular cel tare 
Se frânge ca un arc de catedrală 
Când auria stea se scoală… 
  
Dincolo de veacuri infinite, 
De culori ceruriene negăsite, 
Vulturul sobru strigă-n nepăsare… 
Trezind din somn o buimacă rozătoare. 
  
Copacii vârstnici, vechii mei prieteni, 
Ascultă cucul ce cântă pretutindeni, 
Fremătând un imn de glorii și solemn, 
Fiind conduși de-al vântului îndemn. 
  
Râul n-a dormit în albia cea dalbă, 
A petrecut ropotitor o noapte albă, 
Căci veverița cea încrezătoare 
Strângea ghinde la vad, la trecătoare. 
  
Roua transparentă, orgolioasă, 
Aștepta alene pe o frunză joasă. 
Dar răbdarea este o virtute, bine, 
Până când bondarul cel voios dă peste tine. 
  
Păsările-au umplut deja înaltul 
Răsună codrul sfânt ca nimeni altul, 
Cu credință-n limbajul naturii 
Acum tainic se deschid porțile pădurii. 
  
Un fluturaș multicolor pătrunde 
Prin veche arcadă a vântului de unde, 
Prin strânsoarea ageră dintre tulpini, 
În biblioteca legendară de sub rădăcini. 
  
Cu secretul dorit al nemuririi 
Pleacă fluturașul în culmea fericirii 
Cum orice animal ar fi 
În minunații zori de zi! 
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3. Curcubeul vieții 
                                                                                
Viața-i-o furtună-negurată 
Un ciclon cu-n ochi întredeschis 
Lumina lui să n-o uiți niciodată 
Dacă vrei să-ajungi în rai, în paradis. 
  
După orice ofrandă adusă lumii 
Pe cuvânt, acum îți spun, 
Norii cerului de glorii 
Plâng! Și-amintiri încep să-adun. 
  
Lumina clară a virtuții 
Trecând prin falnicul lor glas, 
Precum a fizicii constituții, 
Difractată a rămas: 
  
Și-a ieșit din a sa fire 
Dorind mereu să fie primul, 
Roșu, culoarea de iubire 
Îți arată falnic drumul… 
  
Drumul fără de primejdie 
Tu mereu să îl urmezi, 
Orange, culoarea de nădejde, 
Te îndeamnă tot să crezi… 
  
Să crezi tot mereu în viață, 
O să-ți spună conștiincios 
Galben, culoarea de speranță, 
Fi-va-ți ție de folos: 
  
,,De folos cu-anvergură! ” 
Spune simplu, visător 
Verde, culoarea de natură 
Dând ștacheta la pasul următor… 
  
  
Pasul următor de recunoaștere, 
Primești cultură, fiind observator, 
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Albastru, culoarea de cunoaștere, 
Gândind profund contemplator… 
  
Contemplând la visele culorii 
Ce sunt aproape de apus, 
Indigo, culoarea cea de glorii, 
Te îndeamnă către sus… 
  
Sus, capătul constituții, 
Te îndeamnă s-o urmezi, 
Violet, culoare a virtuții, 
Multicolor mereu să vezi… 
  
Să vezi drumul tău mereu 
Ce cu splendoare l-ai parcurs 
Până sus pe curcubeu, 
Acolo sus, sus, sus… 
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4. Măcar . . . 
                                                                                
Măcar de v-ați opri o clipă 
Uitându-vă-n jur să așteptați, 
Și cu luare-aminte, cugetați, 
Să stați virtuos pe a lumii aripă. 
  
Măcar de ați avea răbdare 
Bunul glas să ascultați 
Gândindu-vă-nainte s-acționați 
Vedea-veți de drag a lumii splendoare. 
  
Măcar de ați cunoaște umanitatea, 
Legile iertării să le acceptați; 
Pe cel slab, înnegurat să ajutați, 
Răsări-va la sfârșit dreptatea. 
  
Măcar de-ați înțelege ca odinioară, 
Fără iluzii translucide crescute în voi 
Fără idei preconcepute vechi și noi, 
Ca pasărea celestă ce cântă prima oară. 
  
Măcar de veți ajunge o dată 
Curcubeul înțelepciunii să-l vedeți 
Cum soarele de veacuri răsare-n dimineți 
Ca visul pribeag de altă dată! 
  
Măcar o virtute să crească vigilentă 
Un astru-al dreptății să aveți 
Un imn neuitat în care să credeți 
Gândind absolut în lumea aparentă. 
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5. UN NIMIC ÎN INFINIT    ∞ 
                                                                                
Introducere 
  
Într-o zi foarte, foarte însorită 
Lumea-ncepe, bineînţeles, grăbită 
Cu Tehnologia printre ajutoare 
Munca-i toată o-uşurare. 
  
Partea I:               O zi obişnuită, într-o lume neobişnuită        
  
Somnul a fost foarte plăcut 
Dar ziua nouă a-nceput … 
Un sistem nu prea complicat 
Doar pe un piston bazat, 
E destul ca să îl scoale 
Pe Theo din patul moale. 
(Pentru că patul e şi inteligent 
Memorează ca un elev atent). 
  
Patul intră-n ,,vertical – poziţionare² 
Scările rulante pornesc în deplasare. 
Theo părăseşte camera lui 
Şi e purtat spre intrarea holului. 
(Dar drumul pe acest coridor 
Nu e chiar plictisitor) 
E plin de televizoare mari şi plate 
Ce te-ntreabă ,, Îţi plac canalele-afişate ?„ 
Poţi juca şi jocuri sofisticate 
Dacă te-ai trezit mai bine, frate ! 
Sunt jocuri strategice cu-aprige bătălii 
Sau doreşti prinţese pe unicorni zglobii. 
Alegând un joc cu bătălii stelare 
Protagonistul Theo se-ndreaptă-ncet spre baie. 
Periuţa având de jeep motoare 
Începe:  ,,program de pre-spălare”. 
După ce e pieptănat 
Urmează faza: ,,îmbrăcat”. 
Cămaşa de şcoală ,,Theoficială„ 
Are o putere specială: 
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Îi dă lui Theo invizibilitate 
Când toate capsele sunt încheiate. 
Dar nici pantalonii nu sunt mai prejos 
Cu a lor propulsie te duc chiar până-n Cosmos. 
Când vine vorba de cravate 
Sunt multe şi colorate 
Cea mai bună are scut de invincibilitate. 
Pantofii sunt şi ei foarte străluciţi 
Ei chiar trag cu lasere, de stiţi să-i mânuiţi. 
Dar din câte v-am enumerat, 
Sacoul rămâne al lui Theo preferat. 
De crezi, că e unul obişnuit 
Nu vei fi prea fericit: 
În umerii lui are 
Doar radare de scanare. 
Şi trei pixuri speciale: 
Unu-i bombă de autoapărare 
Altu-i cablu pentru remorcare. 
Ultimul devine pe neaşteptate 
O sabie-laser (printre preferate). 
  
Theo fiind gata de plecare 
Se duce la nava de transportare … 
(Informaţiile nu le cară în spinare, 
Au program de-auto-teleportare). 
  
La şcoală, accesând toată informaţia 
Theo îşi recapătă inspiraţia. 
  
  
Partea II:             O zi neobişnuită, într-o lume obişnuită 
  
Lecţiile şcolii fiind obositoare 
Theo se întoarce pentru relaxare. 
Dar jocurile video sunt terminate, 
Şi lecţiile scriindu-se singure toate … 
Personajul devine foarte plictisit 
Şi se pune pe gândit … 
Îi veni o idee foarte înălţătoare 
Să construiască-o navă ca-n ,,Bătălii Stelare„. 
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Theodor, ştiind că nu-i de joacă, 
Chemă un droid-tehnic, lucrarea să înceapă. 
Prelucră o structură din titaniu 
   (Rezistentă chiar şi la uraniu) 
Geamul şi Parbrizul doar din fibră groasă 
   (Nu se puteau sparge pe nepusă masă) 
Iar pentru ghidare … 
Erau cinci senzori optici cu perfecţionare. 
Având în vedere centrul de control 
Toate informaţiile într-un televizor. 
Dar găsind problema numită ,,decolare” 
Theo se gândi la nişte motoare … 
Şi nedorind ca nava să fie-un baldachin 
O dotă cu trei motoare: de submarin. 
Cuplă apoi, sub sistemul de ghidaj, 
Un generator de scut: protecţie şi camuflaj. 
Dar nava nu era nici pe departe terminată 
Şi mai adăugă energie rezervată, 
Un stabilizator gravitaţional, 
O bară de protecţie egal proporţional 
Apoi, pe parcurs, au fost adăugate 
Două lasere perfect poziţionate, 
O serie de calculatoare performante, 
Pentru a reţine zeci-de coordonate. 
Şi în sfârşit, un motor subluminic 
Ce cu siguranţă era unic 
Aşa zic Legile Fizicii încă neegalate: 
,,Nu poţi avea viteza luminii, frate! „ 
Şi toate fiind gata de plecare 
Aud numărătoarea pentru decolare. 
Nava părăsi suportul solid 
Călătorind spre spaţiul cel mai vid. 
  
Partea III:            Un grăunte  ∞ (infinit) de mic, pe o plajă ∞ (infinit) de mare 
  
Ajuns în spaţiul infinit şi vid 
Mă uit la un asteroid 
Şi de la el învăţ mirat 
Că e foarte greu să fi uitat 
Chiar pe nepusă masă 
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Că multe alte stele şi planete 
Are Universu-n casă. 
Văzând apoi în spate un miliard de stele 
Îmi dau seama că eu nu sunt ca ele. 
Toate aşteptau aşa tăcute 
De parcă s-ar fi născut mute. 
În mii şi milioane, de ani, au învăţat răbdarea 
Că taina-nţelepciunii nu-i vorba, ci ascultarea. 
  
O lumină orbitoare 
Îmi îndreaptă privirea spre Sfera arzătoare. 
Iar de la astru-am învăţat 
(Chiar dacă de pe Terra părea plat) 
Că aparenţa sa mijită 
Se pierde-n lumea infinită. 
  
                Abia atunci mi-am pus o întrebare: 
     ,,Ce-s eu şi nava mea din Universul mare ?² 
  
Încheiere 
Ceea ce am făcut acum 
În mii de ani se face scrum, 
Cu-al său tainic neînţeles 
                                MISTERIOSUL UNIVERS. 
 
 


