MIHAELA ROTEA

- DIN LUMEA CELOR CARE CUVÂNTĂ ISBN 978-606-671-967-4
Editura Sfântul Ierarh Nicolae
2015

1

2

Ilustraţii: Mihaela Rotea

3

„Cu multă iubire pentru DARIA IOANA şi în acelaşi timp, pentru
toţi copiii FRUMOŞI AI ROMÂNIEI!
...exist prin voi, cu voi!”
Mihaela
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„Un stilou de birou,
Obosit de ideea
De a scrie
Pe hârtie...
Procese – verbale de tip non – valoare,
Doar cu-nregistrare,
Şi – a propus să economisească
Gândul și cuvântul,
Şi a vrut să întocmească,
Numai ce contează.
Şi fiindca simţea pe
propria-i piele,
Cum timpul piere,
Plus cenzura şi uzura
Personală, intelectuală,
A aşezat pe hârtie ... Doar POEZIE!
Şi a încheiat oficial la notar,
Un contract legal,
Semnând cu doamna Pensulă
un act partenerial.
În concluzie,
Din această cooperare,
Colaborare,
A rezultat:
“ GÂND ŞI CUVÂNT ÎN CULOARE”

MIRAJ SOLAR
Bine lipit,
De pieptul cerului albastru,
Un norişor – albişor
Privea cu mare interes copacul
înverzit şi încerca a diferenţia,
Frunzuliţele verzui de ... micii pui
gălbui,
din cuiburi.
Şi pentru că nu îi ieşea
la numărătoare,
Care e floare ...
Care e soare?
S-a gândit la o renovare,
Şi a creat încântat,
O floare cu petale,
O floare mare,
O floare din SOARE.
Fiind treaba rezolvată,
Şi ca să nu piardă,
Preţiosul timp,
s-a grăbit...
La un pictor, gândind,
Să ia cu împrumut puţină
culoare,
Ca să picteze-această floare.
Fiind foarte inspirat,
Pe drum a adunat
Mii de flori zburătoare,
Multe aripioare,
De fluturaşi poznaşi,
Şi o ciupercuţă,
Cochetă mare,
Cu pălărioară,
Roşioară!
Aşa că, micul norişor,
fără a preconiza din timp,
A devenit ... UN ARTIST
RENUMIT!
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ŞIRETLICUL VULPESC
şi urmarea
O vulpiţă,
În ADN-ul căreia era
foarte bine implementat
viciul vulpesc,
A plecat pe cărare
Cu scopul precis, decis,
Să viclenească pe oricare.
Dar stupoare!
Nefiind pentru cine se pregăteşte,
Ci pentru cel care se nimereşte,
Şi fiind extrem de visătoare
şi încrezătoare,
A confundat aparenţa cu esenţa,
Şi n-a mai fost câştigătoare,
Ci imploratoare.
Deoarece, din neatenţie,
A divagat de la direcţie,
Şi a alunecat neanticipat
Într-o prăpăstioară,
Unde erau depozitate
Mai multe acte,
Despre...CÂT VALOREAZĂ
O BLĂNIŢĂ DE VULPIŢĂ!
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LANŢUL TROFIC

O căprioară...
Interzis de fermecătoare,
Îşi admira frumosul chip...
Gândind:
„Sunt o atletă zveltă,
Ce nu are pereche!”
Ea nu ştia,
Că de după o perdea
de frunze ... o privea
Un lup lihnit
Care-şi spunea:
„Din ea mă voi
înfrupta!”
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TRAI REGESC

Un leu plictisit,
Moleşit,
Medita...
La COROANA SA.

Orbit fiind,
De reflexia razelor solare
Care cădeau asupra sa,
Simţea
Doar puterea
REGEASCĂ,
Uitând să zâmbească,
Celor care îl admirau
Şi-l aclamau,
Prin geamul de la ZOO!
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ARIPIOARE ŞI PETALE

Pe o petală de floare,
S-a aşezat, dezorientat,
Un fluturaş poznaş
Care a exprimat,
Răspicat:
„Cer cu predilecţie...
PUŢINĂ ATENŢIE!”
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TRIL
O privighetoare
Revoltată nevoie mare,
S-a gândit să facă o recenzie
Ca să nu cadă în depresie,
Că nu mai este invitată
Să concerteze,
Pe scene alese.

Deci – RECENZIE:
„Subsemnata PRIVIGHETOARE,
Cu domiciliul în zare,
Direct răspunzătoare,
Afirm cu voce tare,
Că sunt ....O SOLISTĂ
DE VALOARE!”
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EMIGRANTUL

Un arici pogonici
Şi-a dorit mult
Să emigreze
Pe tărâmuri alese!
Aşa că a hotărât să plece
După ce, în prealabil,
A studiat atent toată harta!
„O nimica toată!” ... gândea el.
„Zece paşi din zece,
Ori zece!”
Şi uite-aşa
Ajungea,
Oriunde îşi dorea...
Fără să calculeze,
Că zece paşi din zece
Ori zece,
Trebuiau înmulţiţi
Pe scara,
Ce o indica...
În dreapta,
HARTA!
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LOTERIE

După ce a câştigat...
la LOTO premiul cel mare,
Şi-a dat seama
Ce valoare are!
Aşa că, bondărelul
A hotărât să nu mai
muncească,
Ci să trândăvească
Pe o floare,
Cât e ziulica de mare!
Şi fiind extrem de fericit,
Nu a întrezărit,
Că premiul câştigat
Nu-i asigură....VEŞNICIA,
Ci doar temporar ...
PRIMA PAGINĂ DIN ZIAR!
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VIS ÎMPLINIT...

Un gândăcel tinerel,
Neviciat,
Necontaminat,
De modernismul celorlalţi,
S-a avântat încântat
În zare,
Vrând să ajungă ...LA SOARE,
Având ca unic scop,
Să demonstreze
Printre semeni
Că nu are temeri,
Şi că UNIVERSUL
Îi pregăteşte,
Numai ceea ce el îşi doreşte!
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REVOLUŢIE ÎN EVOLUŢIE
Un greieraş,
Predestinat a fi un mare om
în stat,
Învăţat a ponta cu ziua,
Pe fiecare subordonat educat,
S-a gândit la o retribuţie...
O revoluţie în evoluţie,
socială,
pentru fiecare!
Aşa că, stimulat fiind
Doar de simţul civic,
A alocat ... din bugetul de stat,
Un fel de donaţie
Sau o alocaţie,
Care a marcat
O aniversare ...cincinală,
Fără a cere
justificare ... ulterioară!
Dar în timp...s-a răzgândit!
Şi a plănuit
Încă o schimbare
Mare!
Şi a decretat – răspicat,
Că fiecare vieţuitoare,
Acum e datoare,
Să raporteze,
Cu vorbe alese,
Cum a procedat ca...
„RETRIBUŢIA – REVOLUŢIE ÎN EVOLUŢIE”
Să fi contat!
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„Definesc contrastul ca pe
un întreg,
Pulsat de un UNIVERS-INVERS
la ceea ce credeam:
Am învăţat să plâng
Şi apoi să râd,
Iubind NEGRUL din ALBUL
pe care îl vedeam. ”

