
 
 
Destin                                                                                 Flora & Nick 

 1

 NE –AM ÎNTÂLNIT 
 
 Ne-am întâlnit, ca două unde în eter, 
 Cu sacii de poveri, în spate, grei. 
 Visam la vechi trăiri, la efemer, 
 Eram în adevăruri sfinţi, sau doar atei. 
 
 Ne-am întâlnit pe site-uri de speranţă, 
 Şi ne-am iubit ca orbii, fără web sau stil, 
 Aveam timp berechet şi mintea în vacanţă 
 Şi doar cu-o vorbe goale mă făceam util. 
 
 Ne-am întâlnit şi-n vers am pus iubirea, 
 Ne cunoşteam, dar nu ne cunoşteam deloc. 
 Trăiam visând şi căutam mereu trăirea, 
 Şi ne-amăgeam că vom avea noroc. 
  
 Ne-am întâlnit, dar poate mult mai bine 
 Stăteam cuminţi, cu paşi făcuţi pe loc, 
 N-aş fi sperat şi nu-mi era ruşine, 
 Că victimă aş fi, dar... făr’ a fi deloc.       Nick . 
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SERENITATE 
 
Sunt şoapta pârâului clipocind printre stânci, 
Un simplu om înotând,prin noianul de gânduri adânci. 
 
Sunt aurul holdei de grâu,stropită cu maci, 
Sunt glasul conştiinţei, ce-ndeamnă să taci. 
 
Sunt arşiţa verii-ostoită de ploi, 
Sunt şoapta ce-auzi, povestind despre noi. 
 
Sunt drumul de coastă străbătut doar în doi, 
Sunt un pas şovăielnic, ce-ar duce spre noi. 
 
Sunt frunza ce cântă al crengilor rod, 
Sunt raza de soare, ramasă zălog. 
 
Sunt marmura iernii, troiene ningând, 
Sunt unda suavă-n izvor îngânând. 
 
Sunt lacrima cerului pe obraz de câmpie, 
Sunt doar un vers, într-o poezie.            Flora. 
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VISE 
 
Pe malul unui lac, de-o frumuseţe rară, 
Înlănţuit de munţii, ce oglindesc splendori, 
Ai apărut din vremuri, spre seară-n miez de vară 
Înconjurat de taine, pe drumul plin de flori. 
 
M-ai fermecat cu vraja cuvintelor duioase 
Şi ai făcut să freamăt, obraznic în dorinţi, 
Ai împletit cununa, din flori de câmp, frumoase, 
Şi foc ai pus în suflet, cu buzele fierbinţi. 
 
Flămândă de speranţe, am cercetat privirea, 
Găsind în ei albastrul, mai pur ca-n vechiul lac 
Şi-am strâns comori de teamă, ce a păzit iubirea, 
Călăuzindu-mi paşii ca la-nceput, cu-abac. 
 
Dar câte nu făcurăm, când jocul e ca mierea, 
Am răscolit invidii şi-n jur aveau toţi pică, 
Dar am rămas cu gustul, amar precum e fierea, 
Când vocea îmi şoptise:... trezeşte-te bunică.       Nick.                  
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               MI-E DOR NESPUS 
 
  Mi-e dor nespus, 
  De seri târzii, 
  Când stele număram, 
  Când alergam ca doi copii, 
  Sau când ne sărutam. 
 
  Mi-e dor nebun, 
  De stropii grei, 
  Ce-adesea ne udau, 
  De-al ploii calde, cântec blând, 
  De noi, când ne iubeam. 
 
  Mi-e dor târziu, 
  De ce-a fost ieri, 
  Când te-aşteptam cântând, 
  Când răspundeai cu-n vers de dor, 
  Iar eu citeam .... zâmbind.             Flora.  
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RUGĂMINTEA MICULUI ORFAN 
 

Mai spune-mi o dată povestea cu zmei, cu Rosu şi 
Verde-mpărat, 
Sau basmul cu zâna ce zboară prin nori în mândrul 
rădvan fermecat, 
Mai roagă-l pe Bunul de sus, când adorm, să cresc 
sănătos şi voinic, 
Şi fă-mă voios, cu-o vorbă de-alint atunci când mă 
plâng din nimic. 
 
Sărută-mi obrajii şi fruntea-n sudori, atunci când în 
boală mă zbat, 
Şi strânge-mă-n braţe când, plină de griji, veghezi nopţi 
în şir lângă pat,  
Fii mândră când ştiu poezii pe de rost şi spune că sânt 
cel mai bun, 
Chiar dacă vreo poznă pe-ascuns îţi mai fac şi-o mică 
minciună mai spun. 
 
Coboară o clipă din cer să mă vezi, cum umbra ţi-o cat 
pe alei, 
Cum plin de speranţă m-agăţ de vreun braţ strigându-le: 
doamnă, mă vrei? 
Nu mila o caut în ochii străini, o milă uitată-ntr-un ceas, 
Ci dorul de-o clipă c-aş fi ce am fost, nu bietul copil de 
pripas. 
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Mai spune-mi odată, mămico, poveşti s-adorm, să mă 
simt ocrotit, 
Cu valuri ce-mi poartă destinu-n străini, să lupt nu sânt 
pregătit 
Întoarce-te, mamă, din tristul mormânt, redă-mi bucuria 
de-a fi! 
Sau du-mă aproape de Domnul Iisus, ca înger să fiu 
într-o zi.                                                                   Nick. 
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 UNDE EŞTI COPILĂRIE ? 
 
 Copilărie ninsă de floarea de cireş, 
 Ramasă-n amintire, ascunsă-ntr-un ungher, 
 Mă-ntorc iar către tine şi te visez ades, 
 O fac cu nostalgie, mă regăsesc şi sper. 
 
 Tril de privighetoare în nopţile de vară, 
 Febrile amintiri a primelor iubiri, 
 De mînă cu-n prieten, plimbările de seară, 
 Pe sub castanii falnici, trecut-am parcă ieri. 
 
 De gunguritul dulce al pruncului la sân, 
 Privirea blândă a mamei,în păr cu mult argint, 
 Ce ostoieşte plânsul şi-alină un suspin, 
 Cu lacrima în geană, şoptindu-mi un descânt. 
 
 Trecut-a Doamne, ca floarea tinereţea, 
 Mi-e părul nins şi mie, am tâmple argintii, 
 Mă doare mult tristetea, bătrâneţea, 
 Doar inima-mi se-avântă, într-o joacă de copii.  
     
                                                                        Flora. 
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PLÂNG 
 

Nori de plumb aleargă repezi, ca mânaţi de un 
blestem,  
Ploaia bate-n ropot geamul, desfrunziţii arbori gem,  
Fulgere brăzdează cerul în sinistrele culori,  
Spre meleguri însorite, zboară ultimii cocori.  
 
Vântul cată-n drum oprelişti, printre crengile uscate,  
Şuierând ca un bezmetic peste-nvolburate ape.  
Vrăbiuţe solitare, ameţite de furtună,  
Se ascund prin şuri, prin poduri, lupi-n haite se adună.  
 
Frigul îţi pătrunde-n oase, întunericul apasă,  
Doamna nopţii şi-a veciei îşi ascute vechea coasă. 
Presimţind venirea morţii câinii urlă a pustie,  
Sufletul se-nalţă-n ceruri, mama nu mai este vie.  
 
Plâng pe piatra rece, mamă, bucuriile apuse,  
Mângâierile duioase, pentru totdeauna duse. 
Pe cărarea vieţii scurtă, fară pată,fară vicii  
Mi-ai fost salbă de lumină şi izvor de sacrificii . 
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Plâng ca să-mi descarc durerea pe natura desfrânată,  
Biet strop aruncat de valuri într-o mare agitată.  
Plâng ca să-mi descarc durerea pe ştiinţele aride, 
Ce-au găsit perfecţiunea doar în arta de-a ucide.  
 
Milioane de fiinţe port stigmatul morţii-n frunte  
Negăsind între ştiinţă şi-ntre boala lor o punte.  
Milioane de morminte, mame, fraţi, surori acuză.  
Se alocă pentru moarte, pentru viaţă se refuză. 
                                                                   Nick - 1989 
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              TRISTEŢE. 
 
  Ai să cerni cum cerne zarea, 
  Stropi de aur peste câmpuri. 
  Ai să taci, cum tace lutul, 
  Greu şi adâncit în gânduri. 
 
  Ai să plângi, cum plânge ploaia, 
  Stropi, răcoare peste suflet, 
  Ai să cerni prin ochi văpaia, 
  Şi-ai să ai mustrări de cuget. 
 
  Ai să dormi, cum doarme noaptea, 
  Şi-ai s-asculţi ale ei şoapte, 
  Ai să suferi nedreptatea, 
  Implorând, doar cît se poate. 
 
  Ai să chemi pe aceea care, 
  Nu se-ntoarce niciodată, 
  Ai să gemi, cum geme vântul, 
  Şi-ai să vrei, ce nu se poate.       Flora. 
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JUDECATA 
 
Vestea că roşcata vulpe va fi astăzi judecată, 
Pentru furtul unei păsări a cuprins pădurea toată. 
Curioasele animale se îndreaptă fiecare, 
Să privească cum dreptatea va ieşi triumfătoare. 
 
În poiană-i zarvă mare, crengile sânt arhipline, 
Fiecare vietate vrea să vadă cât mai bine: 
Urecheatul bate toba, iar o coţofană-n zbor, 
Cată prin pădure leul, recele judecător. 
 
Pe o cracă-naltă buha picoteşte-ntr-un picior, 
Clănţănindu-şi colţii lupul, se declara aparator. 
Fiorosul urs priveşte asistenţa cu ochi răi, 
Vulpea-n mijloc stă smerită încadrată de dulăi. 
 
Am deschis şedinţa-n public ca să ştie fiecare, 
Că prin fapta sa, roşcata a pătat a noastra-onoare. 
Toţi cunoştem că pădurea trece azi prin clipe grele, 
Şi că ne hrănim cu raţii, stipulate pe cartele. 
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Datoria noastră este, pân-ce trecem de impas, 
Să ne onorăm exportul consumând...din cea rămas, 
Să fim exigenţi cu hoţii, dând pedepse exemplare, 
Aplicând legea pădurii pentru mic şi pentru mare. 
 
Pentru strălucitul logos, leului i se cuvine,  
Un viţel tăiat anume de mai marile jivine. 
Iar micuţele- animale tremurând de frică, aflară 
Cum dreptatea e deasupra, în această mică ţară.  
                                                                             Nick. 
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 MINCIUNA  ŞI   ADEVĂRUL      
 
 Ce trist şi singuratic priveşte adevărul, 
 Ce veselă şi-nconjurată e minciuna, 
 Şi ce triumfătoare-şi ia obolul, 
 Când e nevoie, doar întinde mîna. 
 
 -Eşti alb,dar rece,adevărule spinos ! 
 Îi spuse ea semeaţă într-o seară, 
 Mai leapădă-ţi armura! Hai,fii curajos ! 
 Îmbracă haina mea ! fără sfială. 
 
 Vezi ce strălucitoare sânt mereu? 
 Pe când tu alb, nici nu mai eşti la modă. 
 S-a dus şi vremea când te cântau în odă, 
 Te-ai ars, căci printre oameni domnesc eu. 
 
 -Oh! Strălucitoare ? da, dar fără minte, 
 Înveţi pe oameni gândul să-şi ascundă, 
 Cuvinte goale-i faci pe unii să îndruge, 
 Nu vezi cât eşti de hâdă? Ia aminte! 
 
 Când omul va scăpa din ale tale mreji, 
 Când va vedea ce gol imens e-ntrânsul, 
 Te va zvârli-ngrozit, cu ochi imenşi, 
 Te va huli, de-o să te-apuce plânsul. 
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 Te va zvârli departe, în neguri abisale, 
 Te va zdrobi, cu toată strălucirea-ţi falsă, 
 El sufletu-şi va primeni cu alb, 
 Cu adevărul, căci cugetul...nu-l lasă. 
 
 Dispari din calea celor drepţi şi buni, 
 Tu poartă-ţi strălucirea-ntre nemernici, 
 Orbiţi de tine-o-ţi face acelaşi drum, 
 Iar eu rămân curat, doar între oameni. 
 
 Nu căuta să mă ironizezi, 
 Din totdeauna am fost mai puternic, 
 Faţă de oameni, sânt mereu statornic, 
 Iar tu în beznă, în final te pierzi.  
                                                                     Flora. 
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AM FĂCUT CASĂ 
 
Am făcut casă din pietre,aruncate de duşmani 
Şi-am înconjurat cu ziduri, ca să ţină peste ani. 
 
Temelii am pus din teamă şi în Dumnezeu credinţă, 
Iar liantul dintre pietre, din iubire de fiinţă. 
 
Am armat zidul cu cinste şi înalt l-am ridicat, 
Şi l-am tencuit cu doruri, cu iubire şi păcat. 
 
Din dorinţi şi amăgire, am umplut cămara sus 
Iar din florile iubirii, am făcut drum lui Iisus. 
 
Am însămânţat grădina, cu flori albe de speranţă, 
Iar la ură şi prostie, le-am dat drumul în vacanţă. 
                                                                          Nick. 
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          FLUVIUL DE FOC        
 
  La o răspântie în timp, 
  Am întâlnit un fluviu. 
  Oameni haini îi secaseră apele, 
  Timpul însuşi uscase albia sărăcită. 
  Mi-am cufundat mâna însetată, 
  În nisipul fin al prundului, 
  N-aveam lacrimi să-mi plâng setea, 
  Dar arşiţa privirilor mele, 
  A cuprins albia, 
  Stârnind un fluviu de foc,    
  Pornit să-şi stingă mânia, 
  În sarea adormită a mării, 
  Tot la o răspântie de timp.      Flora.    
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 POVESTE TRAGIC COMICĂ 
 
 S-au întâlnit pe-un site pe internet, 
 Ea,o frumoasă doamnă...cam trecută, 
 El un batrân, figură de ascet 
 Bolnav de neputinţă şi de-o rebelă gută. 
 
 Au conversat vreo două luni pe mess, 
 S-au cunoscut dar, fără a cunoaşte 
 Şi-au hotărât că fructu-i de cules, 
 Să se-ntâlnească în a doua zi de Paşte. 
 
 În aşteptarea orei,ce-aproape stă să vină, 
 Ea îşi ornează masa, cu bunătăţi angro 
 El scoase din dulapul, cu multă naftalină 
 Cravata de mătase şi-un vechi costum maro. 
 
 Trecu apoi în grabă, să cumpere buchetul 
 Cu largi semnificaţii, dar şi un fals inel, 
 Cei dezechilibrase şi îi răni bugetul, 
 Ţinut cu străşnicie, să se-ngrijească,el. 
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 Primirea-i zgomotoasă, cu pupături o sută 
 Cei încălzi elanul şi îl făcu cocoş, 
 Uitase de durere, uitase şi de gută 
 Se avântă ca tigrul...uitase că e moş. 
 
 Îşi trase brăcinarii, privind spre soare-apune 
 Cei aminti de vremuri, când rezolva vreo trei 
 Acum îi mai rămase, în drum spre altă lume 
 Să-şi îngrijească guta...să plimbe nepoţei.             
       
           Nick . 
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  SFINXULUI 
 
  Sfinxule, pleacă-ţi privirea, 
  Peste munţi şi codrii falnici, 
  Ce uimiră omenirea, 
  Şi-au ferit-o de pârdalnici. 
 
  Peste cetina măruntă, 
  Rascolită de vârtejuri, 
  Peste cetaţuia sfântă, 
  Care chiamă la vecernii. 
 
  Babele ţi se închină, 
  În pământ îşi pleacă ochii, 
  Parcă sânt la-nchinăciune, 
  Când sărută poala popii. 
 
  Munţi şi văi, râuri de vreme, 
  Se înclină în răstimpuri, 
  Alternând culori, miresme-n 
  Cele patru anotimpuri.            Flora. 
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FANTOMA LUI ŞTEFAN 
 
E aproape miezul nopţii şi ceru-i ca de smoală,  
E ora când strigoii, se plimbă nestingheriţi  
În case, lumea doarme, doar mamele se scoală 
Să liniştească pruncii, flămânzi, neprihăniţi.  
 
E-o noapte zbuciumată, un început de toamnă,  
Cu nori de plumb ce-aşteaptă, povara să descarce,  
Cei mici la sânul mamei, încearcă să adoarmă  
În cânt duios de leagăn şi mânghâeri dibace.  
 
Din dezlănţuita vreme, o fantomă se desprinde  
Şi în casa parăsită, lumânări de ani aprinde.  
Lacrimi binecuvântate, din orbite-ncep să-i curgă  
În genunchi cu evlavie Domnului înalţă rugă.  
 
În mormântul de la Putna, nu poci Doamne s-odihnesc  
Când Moldova-i împărţită, când pământul strămoşesc  
Pângărit de hoarde este, ruşi, cazaci sau găgăuzi  
Flămânzi de a noastră glie, flămânzi, răi, vicleni şi 
cruzi.  
Io lăsat-am moştenire şi poruncă pentru fraţi,  
O Moldovă cu hotare, între Nistru şi Carpaţi  
Şi pe veci legat-am neamul, cu un sacru legământ  
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Ca nici palmă să cedeze, din pămîntu-acesta sfânt.  
Au venit din lumea largă şi se cred acum stăpâni,  
Nu i-ar încăpea pământul, de tâlhari şi de păgâni.  
Au venit, dar cum venit-au s-or întoarce înapoi,  
Că Moldova nu-i încape, că Moldova sântem noi.  
 
Noi, ce ne-am născut aice, noi ce sângele-am vărsat  
Şi pe fiecare petic, fraţii ni i-am îngropat, 
Noi, ce-am mângâiat pământul şi cu lacrimi l-am 
udat,  
Noi sântem aici stăpânii, nu acei ce l-au furat . 
 
În mormântul de la Putna, nu poci Doamne s-
odihnesc,  
Pân’ce nu spălăm ruşinea, pân’ce neamul românesc  
Strâns unit cu ţara mumă, vom lupta şi vom fi noi  
Dând la prunci o Românie, fără lanţuri şi gunoi. 
                                                                              Nick. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Destin                                                                                 Flora & Nick 

 22

 
 LACRIMI DE STATUIE 
 
 Treceam zilnic pe lângă statuia din parc, 
 Cu milă o priveam cum timpul săpase, 
 Iar fruntea bombată o piatră i-o sparse, 
 Înnegrită şi tristă, părea de un veac. 
 
 Mă fascina statuia gânditorului din parc, 
 Cu fruntea plecată cu părul pe ochi, 
 Cu mâinile atârnate pe lângă corp, 
 Puţin adus de spate şi fără un ochi. 
 
 Aş fi adus un meşter să o renoveze, 
 Să-i pună la loc ochiul drept, 
 Să-i refacă fruntea, să o modeleze, 
 Să-i redea înfăţişarea lui, de-nţelept. 
 
 Treceam pe-nserat, în crepuscul, 
 Hotărâtă să vin cu un meşter, 
 Dar mare mi-a fost mirarea şi gestul, 
 Când lacrimi picau jos pe lespezi. 
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 Cutremurată aş fi plecat în fugă, 
 Dar ceva mă ţintuise pe loc. 
 Glasul statuii suna ca o rugă, 
 Întrebând, de ce vreau s-o repar? 
 
 În gând i-am răspuns ca mi-e milă, 
 Când văd o statuie ciobită în parc. 
 Eu văd mai departe…ca nu este milă, 
 Iubirea te-aduce aici pe-nserat. 
 
 Stau trist, singuratic, zi şi noapte aici, 
 Dar nimeni nu s-a oprit să ofteze, 
 Câti meşteri mari se perindă pe aici, 
 O renovare? Cât poate să dureze?         Flora.        
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IUBITA MEA ÎŢI MULŢUMESC 
 
Ai dăruit iubire sau tot ce ai mai bun, 
Şi n-am făcut nimica, în ochii tăi să cresc 
Ai strâns în suflet lacrimi, dar n-ai cerut alt drum 
Şi pentru sacrificiu iubito-ţi mulţumesc. 
 
Credeai că focul sacru se-nfinge ca o schijă, 
În muntele de ghiaţă, se-ntrupă,se unesc 
În taină suferinţa, ţi-o ascundeai cu grijă 
Şi pentru-a ta speranţă, iubito-ţi mulţumesc. 
 
Nu iţi condamn plecarea şi înţeleg trăirea, 
Nu vrei a fi pe-un podium, sau să te umilesc 
Iubirea ta e pură şi pentru fericirea, 
Ce tu mi-ai dăruit-o, iubito-ţi mulţumesc.          Nick.   
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      DE CE ? 
 

 E soarta ce prea ades ne încearcă, 
 De am mai învăţat oarece, 
 Doar gândul hoinar se încumetă parcă, 
 Şi pune întrebarea; de ce ? 
 
 De ce cere lacrimi iubirea? 
 Cînd totul în jur e sublim, 
 Nu vreau, nu cerşesc nemurirea, 
 Vreau doar împreună să fim. 
 
 De mână aş merge alături, 
 Tăcerile-ţi ascultând uneori, 
 Mereu odihnindu-mă-n ochi-ţi, 
 Rugând, implorând să nu mori. 
 
 Să nu-mi laşi durerea de a vedea cum pleci, 
 Prea mult ar fi pentru o inimă slabă, 
 Rămâi lângă mine un timp să petreci, 
 Arată-mi ce inima mea vrea sa vadă.     Flora.                    
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                  NU AM CREZUT 
 
 Nu am crezut,că în apusul vieţii, 
 Uitatele dorinţi, mai freamătă prin minte 
 Că poţi spăla trecutul,în roua dimineţii 
 Şi-n strune te alinţi, sau pui cuvinte. 
 
 Nu am crezut, că dorul, are taine 
 Şi poţi fi un vulcan în clocot,sau o stâncă 
 Ştiam doar, că-mbrăcasem grele haine 
 Şi dispăruse din vocabular, cuvântul,încă. 
 
 Nu am crezut, dar oare cine crede 
 Că poţi zbura, cu aripile frânte 
 Visăm ca orbii,care ştiu că vede 
 Şi ne-amăgim, în jocuri de cuvinte.           Nick 
. 
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  NU-ŢI CER NIMIC. 
 
  Nu-ţi cer nimic, 
  Sau poate tocmai, 
  Nimicul, ce-ţi cer 
  Este totul. 
  Nu vreau decât, 
  Să-mi odihnesc ochii, 
  În liniştea cuminte, 
  A...ochilor tăi. 
  Să-ţi ascult...gândul, 
  Să-ţi mângâi tristeţea. 
  Ţi-aş putea dărui... 
  O  nebănuită ...primăvară, 
  Alungând toamna, 
  Lasând inimile să zburde, 
  Fericiţi miei albi,  
                      Pe verdele câmpiei, 
  Descătuşaţi şi tineri, 
  Ca mlădiţa stejarului, 
  În care ţi-ai ferecat,bucuria. 
  Totuşi,...nu-ţi cer nimic, 
  Doar...priveşte.                 Flora.         
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 APEL OPORTUNIŞTILOR 
  
 Voi căţeluşi de odaie, voi îmbuibaţi atei 
 Ce vă lătraţi micimea, sperând s-ajungeţi lei 
 Opriţi de-a umple vidul, cu scârbă şi noroi, 
 Lăsaţi-ne în pace să plângem pe eroi. 
 
 Voi foşti ce tindeţi iară, a fi din nou stăpâni 
 Şi voi cei din afară, urlaţi c-aţi fost Români 
 Opriţi-vă din goană, opriţi al vost' vânat 
 Pe sfintele morminte, pământu-i afânat. 
 
 Voi lupi, ce-n vizuine ascunse aţi năpârlit, 
 În timp ce ei, copiii cu pieptul dezgolit, 
 Au înfruntat teroarea şi gloanţe şi nevoi, 
 Gândiţi c-aceste jertfe făcut-au pentru voi? 
 
 Opriţi-vă din goana, măriri şi de rang  
 Puterea, nu-i a voastră şi-i aspru bumerang, 
 Lasaţi-ne seninul, nu murdăriţi cu nori 
 Şi nu mânjiţi stindardul, în sute de culori. 
 
 Voi căteluşi de odaie ,voi îmbuibaţi atei 
 Ce vă lătraţi micimea, sperând s-ajungeţi lei 
 Opriti de-a umple vidul cu scârbă şi noroi 
 Lăsaţi-ne în pace să plângem pe eroi.           Nick. 
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 TITANIADA  
                 
 Vai ţie sclav al portativului, 
 Cufundat adânc în vaietul lumii, 
 Ce suflet se tânguie, implorând în noroi, 
 Ce piscuri sublime, atingi ...vultureşte, 
 Tumultul cascadei, din tine,din noi, 
 Reverşi ne-ncetat sub arcuşuri. 
 Se zbuciumă zarea, se sfarmă de nori, 
 Zăgazuri se rup, vin ape şuvoi, 
 Şi creşte, se umple şi dă peste noi, 
 Ori mângâie trist, omeneşte. 
 Trezeşti adormirea din suflet, 
 Renasc muribunzii din şanţ, 
 Gîndul ţi-e tunet, privirea de jar, 
 Iar strigătul trăsnet, ce nu cade-n van, 
 Oh nu ! Nu-i deznădejde ! 
 Ce vesel îţi cîntă viorile toate, 
 Te chiamă departe un sunet de corn, 
 Dar toate deodată, se-adună şi-adorm, 
 O dată cu tine. 
 Dar vai ! se aude din nou... 
 E marşul funebru, e plânset de om, 
 E jalea din tine, e jalea din noi, 
 Tu ce-ai murit, întru nemurire.        Flora. 
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 AI FOST UN VIS 
 
 Ai fost un vis, o stea pe cerul meu umbrit, 
 Care-a străpuns, perdelele de nori 
 Şi ne-am iubit..o Doamne cât ne-am mai iubit, 
 Când ne-ntilneam pe-ascuns, adeseori. 
  
 Ai strălucit prin farmec, în tainele iubirii 
 În ceasuri de o clipă, cu care ne-mbătam 
 Ştiai secretul vieţii, reţeta fericirii 
 Atunci eram în ceruri, când pe pământ eram. 
 
 Dar visurile toate, nu ţin o veşnicie 
 Se pierd în beznă stele sau cad şi-ncet se sting, 
 Rămâi cu amintirea, în gând le ai ca vie 
 Şi pentru-a lor iubire, nu pot decât să plâng.  

               
        Nick. 
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  INELUL  
           
  Ne-am aşezat, 
  pe unul din inelele lui Saturn, 
  de vreme ce-ai fugit, 
  în ceasul logodnei. 
  Când inelul ce trebuia să ne lege, 
  s-a lărgit enorm, 
  aruncându-ne în două emisfere. 
 
                                                                   Flora 
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        ZÂMBEŞTE  IUBITO 
 
Zâmbeşte iubito şi-aprinde, sclipirea din ochii de vis 
Zîmbeşte şi-ascunde tristeţea, uitată de vremi în abis 
Măruntelor griji ce apasă, aruncă cu şarm la gunoi, 
Zîmbeşte icoanei că drumul, spre neant, îl străbatem în 
doi. 
 
Zimbeşte furtunii în treacăt, ce riduri pe frunte ne sapă 
Gândind că în viaţă, sânt simple,vârtejuri în cana de apă. 
Ridică privirea spre-naltul şi trece prin nori spre senin, 
Zîmbeşte naivelor arcuri, ce-aruncă săgeţi cu venin. 
 
Refrenul din cântecul sorţii...iubeşte iubito cu foc, 
Zîmbeşte speranţei de-o clipă şi clipa opreşte-o în loc. 
Arginţi furişaţi pe la timple,vor râde şi cere tribut, 
Oglinzii cu cioburi de viaţă şi viaţa cu timpul pierdut. 
 
Zâmbeşte iubito şi-aprinde, sclipirea din ochii de vis 
Zâmbeşte şi-ascunde tristeţea uitată de vremi în abis. 
Măruntelor griji ce apasă, le-aruncă cu şarm la gunoi 
Zâmbeşte icoanei că drumul, spre neant îl strabatem în 
doi.                                                                           Nick. 
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    MUZĂ  TIRANICĂ    
  
  Mi-ai ieşit în cale, 
  Spulberându-mi seninul, 
  Mi-ai pus în faţă, 
  Pustiul deşertului, 
  Undeva se zăreşte o oază, 
  Departe, atât de departe, 
  Încât setea care mă chinuie, 
  Se resemnează.          
                                                                    Flora   
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ŞOBOLANUL 
 

Prin subsoluri şi noroaie, ronţăind ce-i stă în cale  
Cu răbdarea-i înnăscută, şobolanu-ajunge sus,  
Ocupând un loc de frunte, într-o unitate care,  
Îi asigură şi hrana şi o cotă de surplus.  
 
Îşi consolidează treapta, printr-o experienţă vastă  
Pe decurs a trei decenii, ca şef, la biroul plan  
Când, îndrăgostit de-o mâţă, îşi înşeală speţa castă  
Crezând c-ar fi mult mai bine, să pozeze în motan.  
 
Mâţa tandră subalternă i se-alintă somnoroasă,  
Ori de câte ori apare, şobolanul în control  
Răspunzând la provocare, prin privirea languroasă  
Dând din coadă bucuroasă, că un şef îi face ocol.  
 
Pretendenţi să-i lingă laba, se găseau din abundenţă  
Chiar acum se zbate-n plasă, fără şanse, un pisoi  
Materialistă miţa, ştie a face diferenţă  
Dintr-un şobolan pe treaptă şi-un pârdalnic de cotoi.  
 
Cu potenţa cam apusă şi cu-n trup intrat la apă,  
Şobolanul compensează, însă-ntr-alte calităţi,  
Dă un loc călduţ la mâţă şi din când în când adapă,  
Cu vreo primă deocheată, ce-alţii o cam văd din părţi.  
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Viaţa i se pare roză, tineresc îi e elanul  
Dimineaţa însorită, poezie-i pare seara  
Însă-mi pun o întrebare, prevăzând din timp finalul  
Ce păţeşte şobolanul, când pisica scoate gheara ?  
                                                                             Nick. 
 
 CĂUTĂRI 
             
 Căutător de comori deşarte, 
 Ferecă strigătul disperării, 
 În stânca neagră, căreia alţii, 
 I-au stors aurul. 
 Asemeni sculptorului care, 
 Aruncă departe dalta, 
 Contemplând blocul de marmură, 
 Zămislit de natură, 
 Cu nici o latură ştirbită. 
 

                    * 

 Prea multe poteci încâlcite, 
 Ai de cutreierat. 
 Imaculatul ce-l cauţi, 
 Nu-i în verdele frunzelor, 
 Nici în albastrul cerului, 
 Nu! Nici apele de cleştar nu-l au, 
 Poate nu-i nicăieri... 
 Dacă nu-i chiar în tine.                                  
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                    * 
 N-ajunge sublimul freamăt de harphă, 
 Acorduri fine ce se aprind,ori se sting 
 Se varsă-n cascade, se-adună-n şuvoi, 
 Nici una nu-i cea care cânta în noi, 
 Şi-astepţi mai departe, 
 Şi cauţi mereu, 
 Cărarea virgină, 
 Conturul, culoarea şi imnul din noi, 
 Se zbate să-nvingă.                             Flora.    
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  DESTIN 
 
  Legeni gânduri, legeni vise 
  Nopţi cu aripile ninse 
  Legeni vise, legeni gânduri 
  Sântem trişti şi sântem singuri. 
 
  Ploile ne sapă riduri, 
  Timp pierdut şi timp cu viduri, 
  Trist destin şi tristă soartă, 
  Fulgi de nea, va bat în poartă. 
 
  Legeni gânduri, legeni vise 
  Primăverile ucise, 
  Legeni vise, legeni gânduri  
  Pân’teaşezi în patru scânduri.       Nick. 
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    E P A V A 
 
  Epava unei bărci cu pânze, 
  Adusă de curent la mal, 
  Ce tremură-n lumina lunii, 
  În vechi imagini de coşmar. 
 
  Arar o luminează farul, 
  Şi zdrenţe-i flutură în vânt, 
  Prea încărcată de amaru-i, 
  Se tot afundă în pământ. 
 
  Oricât de mult şi-ar fi dorit, 
  În valuri să se avânte, 
  Prea mult e lemnul putrezit, 
  Şi pânzele-i sânt rupte. 
 
  Catargu-ncovoiat de vremi, 
  Stă gata ca să cadă, 
  Şi nici un meşter iscusit, 
  Nu vine să o vadă.              Flora. 
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 CIUTA 
 
 Un vînt tăios aleargă, prin crengile uscate  
 Prinzând în hora morţii, văzduhul îngheţat.  
 Cărările pădurii, sânt toate astupate 
 Iar norii cern povara, de alb imaculat. 
 
 La orizont lumina, se pierde în agonie 
 Trăindu-şi disperată cu slabele puteri... 
 Minutele rămase, iar luna argintie 
 Predă ştafeta nopţii, făcând din ziuă ieri. 
 
 Oprind din saltul sprinten, o ciută cafenie 
 Adulmecă văzduhul cu gingaşele nări, 
 Gonită de-ntuneric se-ndreaptă spre câmpie 
 Uitându-se cu teamă, spre cele patru zări. 
 
 Neîntrecută-n goană pe-ntinderea pustie, 
 Se-opreşte pe colină, scurtând în depărtări 
 Pe cap, coroana mică o poartă cu mândrie 
 Iar ochii mari şi negri, visează la chemări. 
 
 Deodată, peste codrii, se-nalţă corul foamei 
 Înfiorând de spaimă suflarea din păduri, 
 În casele răzleţe, se-nchină la icoane 
 Flăcăii, scot din şură tăioasele securi. 
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 Cu boturile-ntinse la lună, cer solie 
 Sa dea ca pradă morţii, un suflet de vânat 
 Nălţând ca mulţumire, lugubra simfonie  
 De urlete sinistre, ce bagă spaima-n sat. 
 

 Încremenită ciuta, ascultă imnul morţii 
 Cu sufletul la gură şi groază în priviri, 
 În mută disperare, înalţă rugă nopţii 
 Sa n-o zarească haita, trecîndo-n amintiri. 
 

 Dar lupii văd ofranda, sub tristul clar de lună 
 Sărind ca o nălucă, nămeţii afînaţi, 
 Cu ochi sticlind de foame, se-avântă împreună 
 Cu gurile căscate, de sînge însetaţi. 
 

 Cu fiarele pe urmă, micuţa ciută zboară 
 Nutrind scăpare-n fugă, pe-ntinsele câmpii 
 Să-i spargă pieptul bate, plăpînda inimioară 
 Iar ochii, îi sânt în beznă, ca două torţe vii. 
 

 Cu vântul împotrivă, sleită de putere 
 Înoată prin omătul, ce-ajunge pîn-la piept 
 Încrâncenat, aşteaptă, sfîrşitul în tăcere 
 Şi-o lacrimă prelinge încet pe-obrazul drept. 
 

 Pădurea amuţeşte, iar vântul nu mai bate 
 Înfiorată luna, se-ascunde, după nor 
 Din cer, ghicind ospăţul, doar corbii vin aproape 
 Plutind ca nişte umbre şi croncănind în cor. 
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 Dezlăntuită haita, spre pradă năvăleşte 
 Muşcând la-nvălmăşeală cu colţii de oţel 
 Se sfâşie-ntre dânşi, iar sângele-i orbeşte 
 Şi ura întronează, cumplitului măcel. 
 

 Deodat, o fulgerare, despică bezna nopţii  
 Şi aerul vibrează de tunetul urmat 
 Răzbunătoarea ploaie, înfige plumbii morţii 
 În haita care fuge, de omul înarmat. 
 

 Prin rănile-aburinde se scurge-n valuri viaţa, 
 Şi moartea stă la pândă, s-o ia pe-al său hotar 
 Pe ochii blânzi şi negri, se pune în văluri ceaţa 
 De groazica durere, frumoşii muşchi tresar. 
 

 Privirea ei umbrită, imploră salvatorul 
 Să-i curme agonia, trecând-o printre drepţi 
 La ochi îşi duce arma, din milă vânătorul  
 Şi mânghâie trăgaciul..de ce nu tragi? ce-aştepţi? 
 

 De ce lungeşti durerea,când poţi printr-o mişcare  
 Să împlineşti dorinţa, scăpând de suferinţi 
 Cămaşa înflorată, ţi-o rupi cu-nverşunare 
 Oprind plecarea vieţii,...pe moarte vrei s-o minţi? 
 

 Un vânt tăios aleargă, pe-ntinderea pustie 
 Şi vălul morţii aşează pe ochii îngheţaţi, 
 Pe braţele vînjoase o porţi cu duioşie, 
 Spre casa străjuită, de brazi-npovăraţi.       Nick. 
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 CERBUL. 
 
 Un cerb izbind cu copita în stâncă, 
 Scântei aruncând prin ochii de jar, 
 Pe ciute le-adună, păzindu-le încă 
 De vînătorii din preajmă, de lupii hoinari. 
 
 Adulmecă vântul, mirosul de pulberi, 
 Bubuit de armă se-aude prin văi, 
 Şi latră copoii făcând mare larmă, 
 Vânatul căzut, să-l aducă-napoi. 
 
 Îşi mînă bezmetic haremul pe culme, 
 Şi alături îşi ţine o ciută de vis, 
 Dar vine din urmă pericolul, încă 
 Şi ciuta se-aruncă de teamă-n abis. 
 
 În lacrimi i-s ochii, măriţi de durere, 
 Îşi frînge coroana gonind prin desiş, 
 Ar vrea să mai vadă, deşi n-are vrere, 
 Iubita lui ciută într-un luminiş.           Flora. 
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 COPII FĂRĂ NOROC 
 
 Sleită de putere şi-n ochii adânci , durere 
 Vegheată fiind de îngeri, spre drumul de apoi, 
 Având doar tinereţea, ca unică avere  
 Se roagă-ncet Maria la Domnul, pentru noi. 
 
 A ei speranţe costă şi neamul n-are sume, 
 La clinici de renume, au cont doar cei bogaţi, 
 Nu are nici vreo divă, nu are nici vreun nume, 
 Doar îngerii din ceruri, îi sânt ca nişte fraţi. 
 
 Cu ea în suferinţă ,sânt mii de alte nume, 
 Ce au doar vină, faptul, că sânt necunoscuţi, 
 Se sting încet steluţe, ce nu au loc pe lume, 
 Că nu le dăm atenţii sau sântem surzi şi muţi. 
                     Nick 
. 
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 OAMENI AI TEREI !           
 
 Încerc să mă cufund, 
 În adâncul fiinţei mele, 
 Să rup stăvilarul gândurilor, 
 Să le las să se-nalţe spre cer. 
 Să dau simţirii mele, 
 Înţeles de cuvânt, 
 Iar cuvântul, spre infinit să se îndrepte, 
 Să-ntreb galaxia, universul întreg, 
 Mai sfântă, mai mândră ca TERA, 
 Ce pare-n amurg, 
 Mai este o alta ? 
 Cu oameni, cu ape şi crâng, 
 Cu gânduri ce n-ajung la noi, 
 Ci se frâng, 
 Mai este o TERA ? 
 O! voi oamenii mari ai lumii, 
 Vegheaţi copiii ce se joacă cu focul, 
 Salvaţi TERA astăzi, 
 Să n-ajungă cenuşă.                 Flora. 
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 BOALA 
 
 Sânt trist şi teama de-ntuneric, mă apasă 
 Mă zbat în neputinţe, e cald sau iar mie frig 
 Aştept verdicte sumbre... şi vreau să fiu acasă 
 Si făr’ a mea voinţă, de soartă mă intrig. 
 
 De boală coşcovite, pereţii mă deprimă 
 Şi aerul vibrează, de geamăt sau nevoi 
 Speranţa se împarte, aici, sau ani lumină 
 Speranţă de la Domnul, sau viaţa de apoi. 
 
 Pe pat de suferinţă, stau mulţi în aşteptare 
 Şi coadă fac la puntea, cei leagă de pământ 
 Pe holuri se animă halate albe, care, 
 Întoarce iar la viaţă, sau cară la mormânt.         
                 Nick. 
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           NE PRIVESC STATUILE         
 
 Minuscul fruct al universului imens, 
 În care clocoteşte...deznădejdea, 
 Şi unde viaţa însăşi, devine un nonsens, 
 Sub ploaia de plutoniu. 
 Cu milă ne privesc statuile prin parcuri, 
 Cu jale frescele vorbesc de noi, 
 Se-aşterne nimbul morţii peste toate, 
 Iar un robot, comandă peste noi.           Flora. 
 
 
 
 DEPRESII 
 
 Mă ard în dorinţe, mă frâng în trăire 
 Alerg către clipa ce pleacă, absent 
 Mă caut în ceasuri de dor s-au iubire, 
 Si plâng în abisuri, de timpul prezent. 
 
 Cerşesc nemurire şi ..capăt osândă 
 Mă zbat ca un peşte-n nisipul flămând, 
 Aştept consolare, cu moartea la pândă 
 Sau caut speranţe ciobite în gând.            Nick. 
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 PENTRU CEI CARE VIN       
 
 Cenuşa trupului meu, 
 S-o aşezaţi la o răscruce de vânturi. 
 Vreau să dăinui mereu, 
 Între cer şi pământ. 
 Să zbor deasupra merilor în floare, 
 Să sorb lacrima izvorului pur. 
 Să mă aşez, pulbere fină, 
 Pe aripile păsărilor,călătoare, 
 Să cutreier cu ele lumea. 
 Să-mbrăţişez cu privirea, 
 Întreg pământul. 
 Să mă aştern pe el, 
 İar trupul meu, 
 Să rodească în lut, 
 Floarea iubirii de oameni, 
 Şi-un singur gând : 
 Cât sântem aici, 
 Oameni să fim, pe pământ. 
                                                       Flora.     
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 PORCUL PARVENIT 
  

 Flecar şi serviabil, porcul Pop 
 Întrezăreşte-ntr-o sclipire de moment, 
 Cum ar putea s-ajungă, dintr-un simplu rob 
 În robă de stăpân, onest şi influient. 
 
 Citeşte pe Rob Roy de Walter Scott 
 Şi-n adunări guiţă vehement, 
 Prezent fiind în toate şi la tot, 
 Dispreţ pentru cei mici, iar cu cei mari atent. 
 
 Pe treptele măririi urcă iute, 
 Uitând ca până ieri, se tăvălea-n noroi 
 Şi chiar dacă-mprejurul său, mai pute 
 El nu vrea să se uite înapoi. 
 
 Ajunge aproape-n vârf de piramidă, 
 Într-o comună de judeţ, 
 Când cei din jur, remarcă cu obidă 
 Că porcul, nu-i atâta de isteţ. 
 
 
 La un picior plasat, în partea ruşinoasă 
 Coboară vreo cinci trepte înapoi, 
 Cei aminteşte, partea sanătoasă 
 Că porcul, nu-i eroul din Rob Roy. 
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 În jilţ de vice, reformează  
 O muncă de titan în precedent 
 Şi la nimicuri se pretează 
 Că din nimic, se crede competent. 
 
 În spaima de-a nu pierde postul, 
 Împroaşcă cu noroi, pe cei din jur 
 Pin’s-o găsi un domn ,să vadă prostul 
 Şi să-i mai dea din nou, un şut în cur.       Nick. 
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             MOŞTENIRE 
 

 Copile drag ! 
 Moştenirea ce-ţi las, 
 Nu este mare... 
 Este imensă. 
 Deasupra-ţi las nesfârşit, 
 Cerul încă senin, 
 Iar la picioare-ţi aştern, 
 Covorul verde-al câmpiei. 
 Toiagul încărcat de vremi, 
 Este greu... 
 Primeşte-l în mâna ta tânără, 
 Aşează-l la hotar şi... 
 Ia aminte ! 
 -Străine! mută-ţi cizma! 
 Ia-o de pe covorul meu verde! 
 Priveşte-mi toiagul! 
 Este sceptrul în care am strâns, 
 Fulgerele, trăsnetele şi vântul. 
 Cu el...voi dezlănţui,  
 Toate stihiile cerului şi pământului, 
 Te voi izgoni cu ...uragane. 
 -Ia-ţi străine cizma, 
 De pe covorul meu verde, 
 De nu,te vei aşterne sub el, 
 Fără  ca o floare, sa-ţi acopere trupul. Flora. 
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 INSULA DE GHIATĂ 
 

 Pe insula de gheaţă,lipsită de suflare, 
 Cu stânci a căror piscuri, înalte ating norii 
 Înlănţuind tristeţea, în sumbra condamnare 
 Un rătăcit de suflet, aşteaptă-ntruna zorii. 
 

 Privirea-nceţoşată, scurtează depărtarea 
 Sa vadă o fiinţă, să simt-aproape un om 
 Dar împrejur domneşte, cât vezi cu ochii marea 
 Şi-n insula de gheaţă, nu-i nici măcar un pom. 
 

 Îngenunchind pe piscuri, spre cer înalţă rugă 
 Cerşind îngaduinţa, de-a nu trăi-n pustii 
 Pe-obrajii ce ard, şiroaie-ncep să curgă 
 Iar gheaţa se transformă, în râuri mici, zglobii. 
 

 Din cer, se-aude-o orgă, ce cîntă în surdină 
 Îar munţii se topesc, sub rîul plin de foc 
 Pe bolta fară stele, apare o lumină, 
 Prin cenuşiul nopţii, albastru-şi face loc. 
 

 Spre marea agitată, priveşte cu încordare 
 Să vadă-n orizonturi, catargul salvator 
 Iar valurile-nalte, izbesc cu-nverşunare 
 În insula de gheaţă şi-n tristul său decor. 
 

 Se prăvălesc şi munţii, în hulpave adâncuri 
 Iar stâncile de gheaţă, se sfarmă-n zeci de mii 
 Înprăştiind răceala, în cele patru vânturi, 
 Trezind din amorţire, întinsele câmpii. 
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 Deodată, întreg vacarmul, se pierde-n depărtare 
 Pe loc se-opreşte vântul, iar orga a amuţit 
 Pe boltă astrul vieţii, strălucitor răsare 
 Şi mângâe prin raze, pământul înverzit. 
 

 La ţărm, din spuma mării, apare o zeiţă  
 Cu aură pe frunte şi ochi de peruzea, 
 Din flori de aur poartă, pe cap o coroniţă 
 Şi-n rochia sa dalbă, straluce ca o stea. 
 

 Pe umeri cad în valuri cosiţele de aur, 
 Iar pieptul ca de piatră, tresaltă-n mersu-i lin 
 Pe mijloc şerpuieşte, lucrat de-un meşter faur, 
 O mică cingătoare, bătută în rubin. 
 

 Obraji-i sânt petale, din rozele magnolii 
 Pe buze poartă pârgul, cireşilor de mai 
 Prin genele plecate, îşi slobozeşte solii 
 Iar briza se dezmiardă,în părul său bălai. 
 

 Suflarea sa topeşte, zăpada-ascunsă-n grote 
 Câmpia se răsfaţă, în sute de culori 
 Privighetoarea-nalţă, superbul tril de note 
 Spre bolta azurie şi fără pic de nori. 
 

 E primavară iarăşi, în insula de gheaţă 
 Şi-n suflet primavară, că pot din nou iubi 
 În loc voi ţine timpul, s-o simt întreaga viaţă 
 Să-i gust din plin dulceaţa în orele tîrzii.     Nick. 
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        SĂ  PLECI 
 
  Am aşteptat minute-n şir, 
  Un cuvânt de răspuns, 
  Ai apărut la braţul ei, 
  Surâzător, binedispus. 
 
  Ce imatur te-ai comportat, 
  Ce lipsă de respect, 
  De ce m-ai desconsiderat? 
  De ce te mai aştept? 
  
  În lumea asta plină ochi, 
  De şoapte de duzină, 
  De-o tânguire-adeseori, 
  Ce ţine de rutină. 
 
  Cuvinte goale, ce mai greu, 
  Din coadă dau să sune, 
  Să pleci,acum nu mai vreau eu, 
  Nici nu mai am ce-ţi spune.          Flora. 
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  MI-E DOR 
 
  Mie dor de verdeţa, umbrită de tei,  
  Din parcul scăldat în culori, 
  De şoaptele frunzei căzute pe-alei, 
  Şi paşii pierduţi printre flori. 
 
  De valuri stârnite, la blândul zefir 
  Prin care se zbenguie maci, 
  De tine iubito mie dor să respir 
  De tine, de flori şi copaci. 
 
  Mie dor de tăcerea oglinzii de-argint 
  Flamândă de-abis infinit, 
  De vraja privirii, comori de-alint 
  De sine uitări în iubit. 
 
  De roua cazută pe frunze şi flori, 
  De soare şi-al său răsărit, 
  De vara iubiri iubito mie dor 
  De tine şi visu-mplinit. 
 
  Mie dor de pădure în freamăt si cânt, 
  Şi tainele nopţii din lunci, 
  De braţele tandre şi vorbe de-alint,  
  Şi-atingerea buzelor dulci. 
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  De valuri stârnite la blândul zefir,  
  Prin care se zbenguie maci, 
  De tine iubito mie dor să respir  
  De tine, de flori şi copaci.            Nick. 
 
 
 
 
 
 
  LUMINĂ  ŞI  CRINI 
 
  Ca un copil admiram cerul, 
  Lacrima unui gând peste zări, 
  Am ridicat mâna spre soare, 
  Iar degetele mi-au înflorit crini. 
  Din tălpi rădăcinile creşteau,  
  Îmbrăţisând pământul, 
  Iar ochii ! 
  Ochii mei săgeţi de gânduri, 
  Dăruiau lumină.                   Flora. 
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MOLDOVA LUI STEFAN 
 

Bronzul clopotelor sacre chiamă la mormânt Moldova, 
Din Carpaţi şi pân’la Nistru, toţi ce poartă-n suflet slova 
Ca să ne-amintim strămoşii, ce-au pierdut sângele-n van 
Pentru a fi, doar o Moldovă, o Moldovă a lui Ştefan. 
 
Adunaţi-vă la Putna, pentru a auzi din nou, 
Vorbele prin veacuri sfinte şi-a poruncilor ecou, 
Că Moldova nu-i a voastră,ci-a urmaşilor în veci 
Şi sântem datori ca naţie s-o dăm cu hotare-ntregi. 
 
Mergeţi Moldoveni la Putna şi vă daţi mână cu mână, 
Adunând în piept durerea izvorâtă din ţărână, 
Călcaţi în picioare brazda Prutului şi faceţi pod, 
Din istoria latină a lui Ştefan Voievod. 
 
Rupeţi legile străine ce-au schimbat vorbire,port 
Şi în ţara ta obligă, să faci uz de paşaport 
Epuraţi sângele ţării de venetici şi de hoţi, 
Care-n vârf de piramidă se declară patrioţi. 
 
Ridicaţi spre‘nalt privirea, arzând blestematul jug 
La căldura întregirii şi la flacară de rug, 
Iar cenuşa ca ofrandă pentru Ştefan, îngropaţi 
În mormântul de la Putna şi la poale de Carpaţi  
                                                                              Nick. 
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          ŞI CERUL ŞI  PĂMÂNTUL 
 
 S-a prăvălit stânca neagră, 
 În hăul propriei sale gropi. 
 S-a cutremurat cerul, 
 S-a cutremurat şi pământul. 
 Au rămas corbii plutind, 
 Ameninţători în văzduhul cenuşiu, 
 Aruncând pe pământ , 
 Fantastice umbre, 
 Ce fac sa tremure iarba, 
 Iar florile înfricoşate, 
 Să-şi plece corola, 
 Fără veselie, 
 Fără parfum, 
 Fără frumosul lor grai.               Flora. 
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 STELUTA 
 

 Pe bolta înstelată, la depărtări astrale 
 S-au întâlnit odată, două steluţe mici 
 Şi cum în mersul lor, aveau aceiaşi cale, 
 Nu după multă vreme, o stea sa-ndrăgostit. 
 
 Tânjea steluţa-n taină, c-aproape chiar fiind, 
 Nu se putea desprinde de pe orbita sa.  
 Ce n-ar fi dat ca drumul să se fi contopit,  
 Cu cealaltă steluţă, pe care o iubea. 
 
 Au mers alături cale ,vreo zece luni trecură 
 Dar strălucirea-i rece, departe o ţinea,  
 De steaua inimoasă şi plină de căldură, 
 Când, în sfârşit steluţa, se încălzi şi ea. 
 
 Mergeau, nutrind în taină, un sentiment sublim 
 Când fără veste-n cale, le apăru gonind, 
 O altă stea mai mare, ce ne făcu s-oprim 
 Şi inima steluţei, ce strălucea furând. 
 
 De ce te zbaţi Steluţo, în chinuri şi mânie 
 Când crezi, că nu căldura apropie o stea 
 Ci forma şi mărimea şi strălucirea vie, 
 Sânt lucruri ce-o atrag şi pe steluţa mea. 
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 Aşa gândea Steluţa plină de disperare,  
 Încearcă s-o alunge, din suflet şi din gând 
 Dar stă şi meditează, mai face o încercare 
 S-apropie steluţa ce-o vede suferind. 
 
 Nu poate şi acceptă, să-i stea măcar în preajmă 
 Şi de departe observă şi-o las a se convinge, 
 Că strălucirea-i rece şi chiar de-ai multă faimă 
 Căldura e aceea, ce pân’la urmă-nvinge.    
 
                                                                              Nick. 
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  RĂSĂRIT DE  SOARE   
  Din genuni întunecate, 
  Zbuciumate valuri vin, 
  Sfărâmându-se de maluri, 
  Murmurând şi suspinând. 
 
  Suliţi roşii străpung cerul, 
  Violet,întunecat, 
  Dînd zenitului văpaia, 
  Focul sacru, ne-ntinat. 
 
  Speriat se trage-n lături, 
  Întunericul, greoi 
  Facând loc luminii care, 
  Se revarsă peste noi. 
 
  Cer si apă-i o vapaie, 
  Cu sclipiri strălucitoare, 
  Prevestind cum din străfunduri, 
  Se ridică mândrul soare. 
 
  Sprinteni pescăruşi se-avântă, 
  İn înaltul cerului, 
  Amintind ziua cea nouă, 
  Darul sfânt ....al soarelui.       Flora. 
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RUGĂCIUNE 
 
Doamne ce-ai creat pământul, te întoarce înapoi 
Şi ne-apropie de tine şi ne-apropie de noi.. 
Iartă-ţi Doamne păcătoşii, nu ne arunca în hău 
Şi ne-arată calea dreaptă, dintre bine, dintre rău. 
 
Doamne ce-ai creat sublimul şi l-ai investit pe om, 
Cu putere de gândire, cu putere de atom. 
Lasă-ne durerea morţii şi fereşte-ne de rău 
Şi ne dă speranţa vieţii şi credinţa-n Dumnezeu. 
 
Doamne ce-ai creat iubirea şi pe om l-ai îmbrăcat 
În mătasea-nţelepciunii, cu virtuţi l-ai înzestrat 
Iartă-ne greşeala Doamne şi-i primeşte-acolo sus, 
În oştirile căinţei, sub privirea lui Iisus. 
 
Doamne ce-ai creat pământul, te întoarce înapoi 
Şi ne-apropie de tine şi ne-apropie de noi, 
Lasă-ne durerea morţii şi fereşte-ne de rău 
Şi ne dă speranţa vieţii şi credinţa-n Dumnezeu.  
                                                                            Nick. 
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     UN ÎNGER. 
 
  Din cele nouă cete, 
  A coborât un înger, 
  S-a prins că o dorinţă, 
  Îndată-mi va-mplini, 
  Eu am căzut pe gânduri, 
  Şi neştiind ce-i cere, 
  I-am zis smerită-o rugă, 
  Ajută-mi prietenii .         Flora. 
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 TOAMNA 
 
 Covor de frunze freamătă pe-alei, 
 Parfum de crizanteme şi de ploi, 
 Lumina se-mpleteşte pe sub tei, 
 Pictând pe- asfalt copacii goi. 
 
 Castanii se distrează aruncând 
 Cu fructe, la zburdalnicii copii, 
 Eu,caut umbre şi te am în gând 
 Şi te aştept din neanturi să revii. 
 
 Cu nostalgia zilelor fierbinţi, 
 Mai caut încă a noastră vară, 
 Te-aştept şi de va fi să minţi, 
 Va fi un ultim tren din gară.        Nick. 
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         AMINTIRILE 
 
 Voi duce-n ceruri amintirile şi dorul, 
 Paharul plin de lacrimi, amărui, 
 Amăgitor şi nestatornic ca amorul, 
 Ai fost, esti şi rămâi al nimănui. 
 
 Mireasma florilor de tei voi lua cu mine, 
 Şi un mănunchi de raze-n asfinţit, 
 Voi fi aceea care fără vină, 
 Te-a părăsit pentru că te-a iubit.       Flora. 
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 LA MORMÎNT 
 
 În ochi îţi joacă lacrimi şi-ai mîna tremurîndă 
 Cînd iarba-abia cosită, de pe mormînt o strângi 
 Acolo jos e mama,cea bună şi cea blândă 
 Pe care niciodată, nu poţi s-o mai atingi. 
 
 Durerea te apasă şi simţi o sufocare, 
 Iar pieptul îţi tresaltă, de dorul arzător 
 Ai vrea cu moartea hidă, să pleci pe-a ei hotare 
 Să-ţi vezi o clipă mama, o clipă doar sa mori. 
 
 Săruţi pămintul reavăn şi-n lacrimi nesecate, 
 Uzi crucea putrezită, de vremuri, sau de ploi 
 Îi mângâi amintirea, durerilor plecate 
 Spre locuri neştiute, în lumea de apoi. 
 
 Aprinzi o lumânare, ce crezi că luminează 
 Cărările ce duc, la bunul Dumnezeu, 
 Apoi săruti pamîntul şi crucea ce veghează, 
 Să doarmă liniştită, s-o apere de rău.        Nick.  
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      PLÂNGEAU  ŞI  PIETRELE 
 
 Plângeau şi pietrele pe drum de-atâta jale, 
 Plângeau copii şi oameni mari, pe cale 
 Şi soarele intrase-n nori, să nu privească, 
 Iar prin văzduh cernea uşor, mană cerească. 
 
 Convoi de oameni adunaţi să ne petreacă, 
 Strângeau în pumni batiste uzi de lacrimi, 
 Cu frigul iernii-n suflet strecurat, 
 Spre un tărâm complet lipsit de patimi.   Flora. 
 
 
 
ŞATRA 
 

Obosit de-alergătură,după deal bătrânul astru 
Colorează-n roşiatic, cerul pân’acum albastru. 
 

Palidă şi somnoroasă-n lac, îşi spală obrazul luna 
Iar din neant apar pe boltă, stele, una câte una. 
 

Cu aripa protectoare, noaptea acoperă pământul 
Doarme tot ce e suflare, doar puţin adie vântul. 
 
Fermecat de vraja nopţii, Ionuţ fiu de împărat  
Hoinăreşte prin pădurea, ce-nconjoară al său palat. 
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Luna îi îndreaptă paşii, spre poiana cu narcise 
Loc de tihnă şi de taină, unde făureşte vise. 
 
Adeseori îl prind zorii, aţipind pe muşchiul verde 
Sau din florile pădurii, împletind cununi şi jerbe. 
 
Ochii îi scânteiază-n beznă, ca tăciunii-aprinşi în vatră 
Când în poieniţă vede, instalată acum o şatră. 
 
Ceartă, ţipete şi larmă, pângăresc tăcerea nopţii 
Câini legaţi de coviltire, scheaună cerându-şi porţii. 
 
Caii, pasc în iarba grasă şi pe foc cazanu-i plin 
Iar ţiganii beau din ploscă, rubiniul vin pelin. 
 
Fetele-npletesc arginţii, în cosiţe şi în salbe 
Pe vreo mână de fâneaţă, stau bătrâni cu plete dalbe. 
 
Mame legănîndu-şi prunci, picotesc de-a zilei trudă 
Cu picioarele desculţe, zdrenţăroşi copii zburdă. 
 
La un semn întreaga şatră, lângă foc se-adună roată, 
Tamburinele bat ritmul, iar din cort apare-o fată. 
 
Vântul şi-a uitat menirea, luna s-a oprit în loc 
S-o privească pe Amanda, cum dansează lângă foc. 
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Fiica codrului şi-a nopţii şi a şatrelor regină 
Descreţeşte frunţi umbrite, zâmbitoare şi senină. 
 
Zeci de tineri o adoră, prinsă-n dansul avântat 
Ionuţ, ascuns prin preajmă, o priveşte fermecat. 
 
Zorile destramă vraja, norii negrii se adună 
Vântu-şi trâmbiţă prezenţa, prevestindu-se furtună. 
 
Străjuiţi de-oşteni călare, şatra pleacă la palat, 
Răspunzând poruncii date, de temutul împărat. 
 
Cu privirile speriate, palizi şi cu faţa suptă  
Se dau unii după alţii, ascunzându-şi haina ruptă. 
 
Doamnele în rochii scumpe şi podoabe fără preţ, 
Îi privesc chiar cu mirare şi-ntorc capul cu dispreţ. 
 
V-am chemat s-o daţi pe-Amanda,pentru a fiului plăcere 
Să o scoatem la lumină, oferindu-i rang şi-avere. 
 
Iar voi, părăsiţi ţinutul făr’a-ntoarce înapoi  
Să trăiţi cum vă e neamul, în mocirlă şi noroi.  
 
Din străbuni avem menirea, de a fi în pribegie 
Ne-am născut sub cerul liber, fără patrie şi glie. 
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Alungaţi din ţară-n ţară flămânzind şi în nevoi 
Sântem pleava spulberată şi-a popoarelor gunoi. 
 
Aţi propus să lepăd neamul, oferindu-mi rang şi-avere 
Sa î-mi murdăresc virtutea, pentru-a fiului plắcere. 
 
Cinstea, nu e de vânzare, chiar dacă ţigani sântem 
Peste şatră sânt regină, nu femeie în harem. 
 
Peste dealuri noaptea ţese, pânză deasă de-ntuneric 
Stelele-şi desfac corola şi-o cometă-n zbor himeric, 
 
Vrajă şi dorinţi împarte, strălucirea sa prin ani. 
Prin păduri în miez de noapte, trece-o şatră de ţigani. 
                                                                                Nick. 
            
                  ZIDURI 
               
 Cu cîtă bucurie priveam cerul, 
 Cu cât neastâmpăr aşteptam,răsăritul, 
 Am strâs în suflet un soare... 
 Cât soarele de mare  
 Şi tot atâta iubire. 
 O voi păstra peste ani, 
 Să-mi fie izvor, 
 Sufletului însetat. 
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 Zidul peste care priveam, 
 A crescut fără să ştiu , 
 Umbrindu-mi soarele. 
 Am greşit privind peste zid ? 
 Greşesc acum, când aş vrea să-l nărui ? 
 Nu vreau să văd ...ziduri 
 Şi totuşi le văd, 
 N-am vrerea să-l nărui 
 Şi totuşi aş vrea, 
 Dar soarele meu coboară, 
 În sălaşul asfinţitului său, 
 Năruind ziduri, speranţe, 
 Poleind totul... 
 În ruginiul...toameni.               Flora. 
 
 
 CERŞETOAREA 
 
 

 Cu haina jerpelită, culeasă din gunoi, 
 Dosind bănuitoare bănuţi-n căptuşeală, 
 Femeia gârbovită de ani şi de nevoi, 
 Mergea grăbit-acasă, cuprinsă de-ndoială. 
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 Intrase în alertă, când pe alei zărise 
 Înlănţuită-n noapte o umbră furişând, 
 O teamă ancestrală în piept se cuibărise, 
 Cu limba face cruce şi-o rugă spune-n gând. 
 
 Pustiu prin preajmă este şi nimeni să ajute, 
 De frică glasu-i piere şi plumb are-n picioare, 
 Se-opreşte îngrozită de forţa unei brute, 
 Ce parcă din neanturi în faţă îi apare. 
 
 Cu o voce răguşită îi cere tot avutul, 
 Strâns peste zi cu trudă prin ploaie şi prin vânt, 
 În faţă-i defilează şi vede-ntreg trecutul, 
 Dar nu cerşeşte milă, nu scoate un cuvânt. 
 
 În griji lăsaţi de mamă, ce-n alte ţări plecase 
 Aşteaptă pe bunica, acasă, trei copii 
 Sânt mici şi le e foame, nimic nu le lăsase, 
 Doar o bucat`de ceapă tăiată în felii. 
 
 Bănuţii pentru pâine ascunşi cu grijă mare, 
 În căptuşeala hainei culeasă din gunoi. 
 Să-i dea? mai bine moartea o ia pe-a ei hotare, 
 Femeie gârbovită de ani şi de nevoi. 
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 Afară bate vântul şi flacăra din lampă, 
 Se stinge-ncet timidă, ca viaţa fără rost, 
 Copii dorm, că visul, le e îndemn şi rampă 
 Spre alte lumi mai bune, în care nu fac post.    
            Nick. 
 
            
             UNUI  TĂRAN  
      
  

  Tăran bătrân, 
  Ţi-ai încrustat ne-ntinarea,  
  Pe ţarină, 
  Ai muncit-o cu sapa, 
  Ai iubit-o, 
  Plămădind în ea , 
  Seminţele pâinii. 
  Ai îmbrăţişat-o îndrăgostit, 
  Cînd şi-a arătat roadele. 
  I-ai dat totul... 
  Şi i-ai luat izecit, 
  Ţăran bătrân, 
  Ţăran ...şi iubit.             Flora. 
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  OMAGII NATURII            
 
  Te-nalţă omenire, 
  Deasupra urii tale, 
  Stindard de apă vie, 
  Răsară în tot locul. 
  Te-nalţă ROMĂNIE, 
  Cu celelalte toate, 
  Aduceţi nu ofrande, nici jertfe, 
  Ci omagii,naturii mamă care, 
  Ne-a adăpostit pe toţi.             Flora. 
 
 
 
 
               VIZUINA 
 
 

În pădurea străjuită de stejarii seculari,  
Adunaţi la loc de taină, fiarele se sfătuiesc 
Cum să-mpartă vizuina, renegaţilor fugari 
Prin păduri occidentale, unde se căpătuiesc. 
 

Prezidând pe-o cracâ-naltă, leopardul le impune  
Să propună fiecare cine-ar fi mai nimerit, 
Să ocupe vizuina aşezată pe colină,  
Unde aerul e tare şi de zgomote ferit. 
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Eu aş vrea să fiu alesul şi-mi doresc o vizuină  
Zise ursul cu mândrie, învârtindu-şi ochi mici 
Stau acum prin muşuroaie, sânt stresat şi nu am vină 
Că am groază şi oroare, să am casa-ntre furnici. 
 

Iarna este pe aproape şi aş vrea ca hibernarea,  
Să nu-mi fie deranjată de insecte ce muncesc, 
Sufăr de o lungă lene, cred că ştie adunarea 
Şi n-aş vrea cu oase rupte, conferinţa să sfârşesc. 
 

Ba eu cred că în balanţă, sânt mult mai convingător 
Zise lupul cu tărie, ca să aibă mult temei 
Sânt nepotul lui cutare, sânt director de abator 
Şi pot da, la fiecare cite-o turmă de viţei. 
 
Aş dori să văd neghiobul, care mi se-aşează-n cale 
Refuzând oferta grasă, preferând nătîngul urs, 
Chiar de v-ameninţă dânsul, cu durerile de şale 
Conştiinţa prin burtică trece, apoi ia alt curs. 
 
Adunarea se agită, grupuri mici înfierbântate 
Comentează-şi dau parerea, ca să vadă moş Martin 
Că nu este părtinire, sau s-a dat întâetate 
Lupului cu-a sa ofertă, însă tot pe el susţin. 
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Mulţumiţi de reuşită se destramă tot alaiul, 
Când deodată, telefonul zbârnâie înverşunat, 
Leopardul îl ridică şi pe loc îi piere graiul, 
Când în receptor un răget, îi ordonă răspicat. 
 
Am aflat, că pe colină, unde aerul e tare  
Este-o vizuină goală, ce doresc ca imediat 
Unui frate leu la pensie, să-i faci forme de cazare 
Să-l aştepţi şi s-o faci lună, înţeles? am terminat. 
 
Dar ştiţi,vizuina am dat-o, în şedinţă,nu se poate 
Să-mi întorc din nou cuvântul, ar fi foarte ruşinos 
Leopardule, se pare,.. ai uitat că eu ţi-s spate 
Şi că de pe craca-naltă, ai putea să pici mai jos. 
 
În această povestire, unde e morala oare? 
Nu o caut, nici la alţi nu aş vrea să le-o arăt 
Că ar însemna că singur, îmi tai craca sub picioare..  
                                                                                Nick. 
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                  MERII    
 
 Am sădit meri,în grădina lumii, 
 Le-am înmiresmat ramurile înflorite, 
 Cu sufletul meu, 
 Iar ramurile mă cuprind... 
 Din toate părţile. 
 Roadele lor sânt izbânzile mele, 
 Frunzele lor, 
 Ochii îndreptaţi către cer. 
 Freamătul lor, 
 Un murmur dulce, 
 Glas de copil, 
 Ce-mi desmiardă auzul 
 În fiecare clipă.                        Flora. 
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BUNICA 
 
Vreau maică pân’la toamnă,să-mi dea putere Domnul 
Să văd şi visul ultim, nepoţii însuraţi 
Apoi să dorm în pace, să-mi fie veşnic somnul 
C-am obosit de viaţă, de ani îndelungaţi. 
 
Aşa gândea bunica şi visul se-nplinise, 
Stătea la loc de cinste, la masă lângă miri 
Sorbind clipe de viaţă, ea ochii îşi închise 
Visând la tinereţe, la marile iubiri. 
 
La dans pe vechiul cântec, o invită nepotul 
Ce-i aminti de-alesul, trecut de mult la drepţi 
Stătea lipit de dânsul, şi-n clipa-aceia totul, 
Se derula prin minte, prin ochii inţelepţi. 
 
Ştia că nu degeaba, trăise-n astă lume 
Avea copii de vază, nepoţi şi strănepoţi 
Ducând pe mai departe, prin cicluri al său nume 
Trecând-o în nemurire....aşa vom fi cu toţi.   
                                                                  Nick. 
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  UN OM        
 
  Am întâlnit cândva un om... 
  Cu privirea de soare, 
  Dar a privit grăbit în pământ, 
  Să nu-i descopăr petele gândului. 
  L-am revăzut peste ani, 
  Strânsese în el o povară grea, 
  Mergea cu paşi târşiţi, 
  Parcă vorbea singur, 
  Iar privirea-i era asemeni, 
  Unui vulcan stins, 
  Cu lava preschimbată-n cenusă, 
  Cu rasuflarea-i fierbinte, 
  Îngheţată în craterul trupului său. 
  Totuşi...a fost cândva un OM, 
  Cu privirea...de soare .           Flora. 
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      BĂTRÎNEŢE 
 
 Bunico unde-i cheia? de ce-ai lăsat deschis,  
 Portiţa de la casă, de ce-ai plecat pe drum? 
 Te cată-n buzunare, ai şnurul roş aprins, 
 S-o porţi la gât deacuma, nu mai uita ce spun. 
 
 Bătrâna gârbovită, lasă în jos privirea 
 Se las-admonestată, făr a se-npotrivi 
 Trăia-nsingurătate, hrănindu-şi amintirea 
 Cu vremi demult apuse, cu-a ei plecaţi copii. 
 
 Uitase de portiţă, dar să deschidă, cine? 
 Voia să intre-orcine, chiar dacă e străin 
 Îsi încerca norocul, prin drum, pe la vecine 
 Doar, doar să intre-n vorbă cu cineva puţin. 
 
 Aleea, e pustie şi vântul rece bate, 
 Privirea sa de gheaţă, se pierde-n depărtări 
 Se-ntoarce-ncet în casă, adusă mult de spate 
 Se-ntoarce iar la nimeni...se-ntoarce la visări.          
               Nick . 
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       CASTANII   
    

 Pe o alee cu castanii în floare, 
 Am trecut parcă,ieri. 
 Îmbătată de albul florilor, 
 De parfumul serilor de mai. 
 Le-am mângâiat trunchiul subţire, 
 Cu privirea mea caldă, înflorită şi ea, 
 De prima iubire. 
 Le-am şoptit...mă voi întoarce, 
 Iar astăzi... m-am întors. 
 Strigătul privirii mele i-a cutremurat, 
 Din rădăcini, până-n frunziş... 
 S-au speriat. 
 Din caierul coroanei înflorite, 
 Curgeau lacrimi. 
 Le-am mângâiat scoarţa trunchiurilor, 
 Crapată de ...vreme, 
 Le-am şoptit: am venit... 
 Dar ce mîndrii şi-au înălţat ramurile, 
 Lasându-mă fără răspuns. 
 Prea târziu...am gândit, 
 Am privit prin frunzişul înalt, 
 Târziu pentru lacrimi, 
 Târziu pentru ...sfat, 
 Târziu precum părul meu alb, 
 Ca o ramură de castan, 
 Înflorită în....toamnă.                  Flora.     
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 TOAMNA VIETII 
 
 În parc se aşterne covor ruginiu, 
 Iar vântul se plimbă hoinar, 
 Pe-alei e'ntuneric şi parcă pustiu 
 Iar frunzele cad în zadar. 
 
 Din neant reapare şi luna pe cer, 
 Iţindu-se palid prin nori, 
 Dând cerului vrajă şi veşnic mister 
 Prin spectrul în zeci de culori.  
  
 Pe banca stingheră,de spate adus 
 Cu ochii în lacrimi, aştepţi 
 Mai vrei de la viaţă, doar tristul apus 
 Si acela de-a fi printre drepţi. 
 
 Ce tristă e toamna, în parcul iubit 
 Când singur, te plimbi pe alei 
 Cad frunze degeaba iar timpu-i oprit 
 La viaţă să ceri, nu mai vrei.... 
                                                         Nick. 
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                  PRINTRE SPINI. 
   
 În mulţimea de ierburi şi spini, 
 Am descoperit cupa imaculată , 
 A unui...crin. 
 N-am vrut sa-l rup... 
 Am vrut doar sa-l mângâi, 
 Dar spinii şi ierburile din jur, 
 Şi-au înalţat lujere hrăpăreţe, 
 Încolăcind crinul, 
 Înspinându-mi mâna întinsă... 
 Înveninate vipere se roteau în jur, 
 Lacrimile-mi calde udau crinul  
 Rămas doar ...un vis, 
 Un vis frumos… 
 Un vis...cu petale de crin.          Flora. 
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       BATRINII 
 
 Sub ploaia de griji, ne stingem încet 
 La micul tabiet, ne restrângem,nevoi 
 Sântem nedoriţii, cu chipul ascet 
 Sântem pregătiţii, spre lumea de-apoi. 
 
 Ne pierdem în umbre, uitate demult 
 De fii s-au de fiice,ce n-au de le ceri 
 Departe de viaţă, departe tumult 
 Sântem un balast, sântem cei de ieri. 
 
 Sântem înţelepţii, de nimeni priviţi 
 Uitaţi prin cămine sau săli de spital, 
 Ce-o viaţă întreagă, am fost umiliţi 
 O viaţă de cîine, sfirşită banal.          Nick. 
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 GÂNDURI  ŞI FLORI. 
 
 Gândurile mele, 
 Ramuri încărcate de flori, 
 Le-as putea rupe şi ... 
 Dărui mamei pe toate. 
 Mama va plânge, 
 Văzând ce împovărat sânt. 
 Le-aş putea dărui iubirii, 
 Dar va şti să le primească ? 
 Le voi dărui copiilor mei, 
 Ei vor fi totdeauna prea mici, 
 Să le poată duce. 
 Le voi păstra pentru mine, 
 Mereu sub povara gândurilor, 
 Încărcate de flori. 
 Poate vor da roade, 
 Atunci cînd părul meu va fi alb, 
 La fel de alb, 
 Ca florile de pe ramuri.                Flora. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Destin                                                                                 Flora & Nick 

 85

CUPRINS 
 
NE –AM ÎNTÎLNIT...........................................................1 
SERENITATE....................................................................2 
VISE...................................................................................3 
MI-E DOR NESPUS..........................................................4 
RUGĂMINTEA MICULUI ORFAN................................5 
UNDE EŞTI COPILĂRIE ? ..............................................7 
PLING................................................................................8 
TRISTEŢE. ......................................................................10 
JUDECATA.....................................................................11 
MINCIUNA  ŞI   ADEVĂRUL.......................................13 
AM FĂCUT CASĂ..........................................................15 
FLUVIUL DE FOC..........................................................16   
POVESTE TRAGIC COMICĂ........................................17 
SFINXULUI.....................................................................19 
FANTOMA LUI ŞTEFAN..............................................20 
LACRIMI DE STATUIE.................................................22 
IUBITA MEA ÎŢI MULŢUMESC..................................24 
DE CE ? ...........................................................................25 
NU-ŢI CER NIMIC. ........................................................27 
APEL OPORTUNIŞTILOR.............................................28 
TITANIADA....................................................................29 
INELUL............................................................................31 
ZÎMBEŞTE  IUBITO.......................................................32 
MUZĂ  TIRANICĂ.........................................................33 
ŞOBOLANUL..................................................................34 
CĂUTARI........................................................................36 



 
 
Destin                                                                                 Flora & Nick 

 86

DESTIN............................................................................38 
E P A V A.........................................................................39 
CIUTA..............................................................................40 
CERBUL. ........................................................................43 
COPII FĂRĂ NOROC.....................................................44 
OAMENI AI TEREI ! .....................................................45 
BOALA............................................................................46 
NE PRIVESC STATUILE...............................................47 
DEPRESII........................................................................47 
PENTRU CEI CARE VIN..............................................48 
PORCUL PARVENIT.....................................................49 
MOŞTENIRE..................................................................51 
INSULA DE GHIATĂ....................................................52 
SĂ  PLECI.......................................................................54 
MI-E DOR.......................................................................55 
LUMINĂ  ŞI  CRINI.......................................................56 
MOLDOVA LUI STEFAN.............................................57 
ŞI CERUL ŞI  PĂMÂNTUL...........................................58 
STELUTA........................................................................59 
RĂSĂRIT DE  SOARE...................................................61 
RUGACIUNE..................................................................62 
UN ÎNGER. .....................................................................63 
TOAMNA........................................................................64 
AMINTIRILE...................................................................65 
LA MORMÎNT................................................................66 
PLÂNGEAU  ŞI  PIETRELE..........................................67 
ŞATRA.............................................................................68 
ZIDURI............................................................................71 



 
 
Destin                                                                                 Flora & Nick 

 87

CERŞETOAREA.............................................................72 
UNUI  TĂRAN................................................................73 
OMAGII NATURII..........................................................74 
VIZUINA.........................................................................75 
MERII..............................................................................77 
BUNICA..........................................................................78 
UN OM............................................................................79   
BĂTRÎNEŢE...................................................................80 
CASTANII.......................................................................81 
TOAMNA VIETII...........................................................82 
PRINTRE SPINI. ............................................................83 
BATRINII........................................................................84 
GÂNDURI  ŞI FLORI. ...................................................85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Destin                                                                                 Flora & Nick 

 88

Flora & Nick 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITURA PANFILIUS 
2007 

 
 
 
Editura Panfilius: 
Str. Lascăr Catargi 72 
Tel./fax: 0232-211309 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /!!HelveticaBold
    /!!HelveticaItalic
    /!!HelveticaPlain
    /!!TimesBold
    /!!TimesBoldItalic
    /!!TimesItalic
    /!!TimesPlain
    /0HelvRBold
    /0HelvRBoldItalic
    /0HelvRItalic
    /0HelvRNormal
    /1TimesRBold
    /1TimesRBoldItalic
    /1TimesRItalic
    /1TimesRNormal
    /AbadiMT-CondensedLight
    /ACaslon-BoldOsF
    /ACaslon-SemiboldItalicOsF
    /Adelaider
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /Agnita
    /Aiud
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /Alexandria
    /AlexeiCopperplate
    /AllegroBT-Regular
    /Altor
    /Amaradia
    /AmazoneBT-Regular
    /Amyr
    /AndaleMono
    /Anina
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-Italic
    /Apahida
    /ArchaicRoman
    /Arial
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /ArialBold
    /ArialBoldItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /ArialItalic
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialTM
    /ArialTMBold
    /ArialTMBoldItalic
    /ArialUnicodeMS
    /ArialUpRBold
    /ArialUpRBoldItalic
    /ArialUpRItalic
    /ArialUpRRegular
    /AstrologyRegular
    /AUREAS
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /Azuga
    /BadCabbageICG
    /BadlocICG
    /BakerSignet
    /BanffPSMT
    /BangkokPSMT
    /BangPlain
    /BankGothicBT-Medium
    /Bard-Normal
    /Bardnr
    /Batang
    /Beius
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BergellPlain
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BickleyScriptPlain
    /BigTopr
    /Bodoni-Book
    /Bodoni-BookItalic
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Bosanovanr
    /Botosani
    /Bran
    /Brasov
    /BrasovBold
    /BrasovLight
    /BremenBT-Bold
    /BroadbandICG
    /Brochurer
    /BronxPlain
    /Bucuresti
    /BucurestiBold
    /BucurestiLight
    /Buzau
    /CaflischScript-Bold
    /CaflischScript-Regular
    /Calarasi
    /Caligraf-W
    /CalistoMT
    /Calligraph
    /Calligraphic421BT-RomanB
    /Calligraphic810BT-Italic
    /Calligraphic810BT-Roman
    /CamelliaDEE
    /Carei
    /Carletonr
    /Castanetr
    /CenturionOldPSMT
    /Century
    /Century725BT-Black
    /Century725BT-Bold
    /Century725BT-BoldCondensed
    /Century725BT-Italic
    /Century725BT-Roman
    /Century725BT-RomanCondensed
    /Century731BT-BoldA
    /Century731BT-BoldItalicA
    /Century731BT-ItalicA
    /Century731BT-RomanA
    /Century751BT-ItalicB
    /Century751BT-RomanB
    /CenturyExpandedBT-Bold
    /CenturyExpandedBT-BoldItalic
    /CenturyExpandedBT-Italic
    /CenturyExpandedBT-Roman
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleBT-Bold
    /CenturyOldstyleBT-Italic
    /CenturyOldstyleBT-Roman
    /CenturyOldStyleRegularR
    /CenturyOldStyTEE-Bold
    /CenturyOldStyTEE-Regu
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Bold
    /CenturySchoolbookBT-BoldCond
    /CenturySchoolbookBT-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Italic
    /CenturySchoolbookBT-Monospace
    /CenturySchoolbookBT-Roman
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CenturySchTEE-Bold
    /CenturySchTEE-BoldItal
    /CenturySchTEE-Regu
    /CenturySchTEE-ReguItal
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /Chalkr
    /CharlesworthBold
    /CheltenhamItcTEE-Bold
    /CheltenhamItcTEE-Book
    /ChillerPlain
    /CityDEE-Bold
    /CityDEE-Ligh
    /CityDEE-Medi
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /Cobadin
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommercialScrDEE
    /CommercialScriptBT-Regular
    /CompactaPEE-Blac
    /Constanta
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Coronet
    /Costinesti
    /Cottonwood
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /Craiova
    /Critter
    /CushingItcTEE-Heav
    /CushingItcTEE-HeavItal
    /Daia
    /DancinPlain
    /DauphinPlain
    /English111VivaceBT-Regular
    /EraslightrPlain
    /EstrangeloEdessa
    /ExPonto-Regular
    /Florencer
    /FrancePSMT
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrizQuaFrBoldItalic
    /Fujiyama2PSMT
    /FujiyamaExtraBoldPSMT
    /FujiyamaLightPSMT
    /FujiyamaPSMT
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturacondrBold
    /Garamond
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /GatineauPSMT
    /Gautami
    /GeographicSymbolsNormal
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GlacierrItalic
    /GoldenOldStyler
    /Gothic-Thirteen
    /Goudy-ExtraBold
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GraphiteLight
    /GreekC
    /Greek-Regular
    /GreekS
    /GriffonShadowr
    /Haettenschweiler
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /HelveticaBoldItalic
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-BR
    /HelveticaItalic
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaPlain
    /HelveticaRO
    /Helvetica-ROBlackItalic
    /HelveticaROBold
    /HelveticaRoBold
    /HelveticaROBoldItalic
    /HelveticaROCondBlack
    /HelveticaROCondBlackItalic
    /HelveticaROCondensed
    /HelveticaROCondensedBold
    /HelveticaROCondensedBoldItalic
    /HelveticaROCondensedItalic
    /HelveticaROItalic
    /HelvnarrowBold
    /HelvnarrowBoldItalic
    /HelvnarrowItalic
    /HelvnarrowPlain
    /HoborNormal
    /HornWModificatNormal
    /HSAmplu
    /HSAmplu-Bold
    /HSAmplu-BoldItalic
    /HSAmplu-Italic
    /HSArabia
    /HSArabia-Italic
    /HSArhitect
    /HSArhitect-Italic
    /HSAris
    /HSAris-Italic
    /HSBambus
    /HSBambusAlbe
    /HSBambusAlbe-Italic
    /HSBambus-Italic
    /HSBambusNegre-Bold
    /HSBambusNegre-BoldItalic
    /HSBirou
    /HSBirou-Italic
    /HSBogdan
    /HSBogdan-Bold
    /HSBogdan-BoldItalic
    /HSBogdanian
    /HSBogdanian-Bold
    /HSBogdanian-BoldItalic
    /HSBogdanian-Italic
    /HSBogdan-Italic
    /HSBond
    /HSBond-Bold
    /HSBond-BoldItalic
    /HSBondCond-Bold
    /HSBondCond-BoldItalic
    /HSBond-Italic
    /HSCaligrafic-BoldItalic
    /HSCaligrafic-Italic
    /HSCarioca
    /HSCarioca-Bold
    /HSCarioca-BoldItalic
    /HSCarioca-Italic
    /HSClaris
    /HSClaris-Italic
    /HSClarisNegre-Bold
    /HSClarisNegre-BoldItalic
    /HSCoperta-Bold
    /HSCoperta-BoldItalic
    /HSCorp
    /HSCorp-Bold
    /HSCorp-BoldItalic
    /HSCorp-Italic
    /HSCorpNegru-Bold
    /HSCorpNegru-BoldItalic
    /HSDavid-Bold
    /HSDecorativ-BoldItalic
    /HSDingding
    /HSElegant
    /HSElegant-Bold
    /HSElegant-BoldItalic
    /HSElegant-Italic
    /HSElegantNegre-Bold
    /HSElegantNegre-BoldItalic
    /HSEuro
    /HSEuro-Bold
    /HSEuro-BoldItalic
    /HSEuro-Italic
    /HSFeltTip
    /HSFeltTip-Italic
    /HSFormal
    /HSFormalAlbe
    /HSFormalAlbe-Italic
    /HSFormal-Bold
    /HSFormal-BoldItalic
    /HSFormalCond
    /HSFormalCond-Bold
    /HSFormalCond-BoldItalic
    /HSFormalCond-Italic
    /HSFormalExtra-Bold
    /HSFormalExtra-BoldItalic
    /HSFormalExtraCond-Bold
    /HSFormal-Italic
    /HSFormalNegre-Bold
    /HSFormalNegre-BoldItalic
    /HSFortuna-Bold
    /HSFortuna-BoldItalic
    /HSGalant
    /HSGalant-Bold
    /HSGalant-BoldItalic
    /HSGalant-Italic
    /HSGeometric
    /HSGeometric-Bold
    /HSGeometric-BoldItalic
    /HSGeometric-Italic
    /HSGotic
    /HSGotic-Bold
    /HSGotic-BoldItalic
    /HSGoticCond-Bold
    /HSGoticCond-BoldItalic
    /HSGoticExtraCond-Bold
    /HSGoticExtraCond-BoldItalic
    /HSGotic-Italic
    /HSGoticNegre-Bold
    /HSGoticNegre-BoldItalic
    /HSGrafitti-Bold
    /HSGrafitti-BoldItalic
    /HSGravat
    /HSGravat-Bold
    /HSGravat-BoldItalic
    /HSGravat-Italic
    /HSInserat-Bold
    /HSInserat-BoldItalic
    /HSJuriu-Bold
    /HSJuriu-BoldItalic
    /HSLama-BoldItalic
    /HSLejer
    /HSLejer-Bold
    /HSLejer-BoldItalic
    /HSLejer-Italic
    /HSListing
    /HSListing-Bold
    /HSListing-BoldItalic
    /HSListing-Italic
    /HSManus
    /HSMatur-Bold
    /HSMatur-BoldItalic
    /HSMemo
    /HSMemo-Italic
    /HSMistral
    /HSMistral-Bold
    /HSMono
    /HSMono-Bold
    /HSMono-BoldItalic
    /HSMono-Italic
    /HSNico
    /HSNico-Bold
    /HSNico-BoldItalic
    /HSNico-Italic
    /HSPaltin
    /HSPaltin-Bold
    /HSPaltin-BoldItalic
    /HSPaltin-Italic
    /HSPensulat
    /HSPensulat-Italic
    /HSPicur-Bold
    /HSPicur-BoldItalic
    /HSPrestant
    /HSPrestant-Bold
    /HSPrestant-BoldItalic
    /HSPrestant-Italic
    /HSRond
    /HSRond-Bold
    /HSRond-BoldItalic
    /HSRond-Italic
    /HSStampa-Bold
    /HSStil
    /HSStilInfo
    /HSStilInfo-Bold
    /HSStilInfo-BoldItalic
    /HSStilInfo-Italic
    /HSStil-Italic
    /HSStilNegre-Bold
    /HSStilNegre-BoldItalic
    /HSStilSemi
    /HSStilSemi-Italic
    /HSTehnic
    /HSTehnic-Italic
    /HSTimp
    /HSTimp-Bold
    /HSTimp-BoldItalic
    /HSTimp-Italic
    /HSTitan-Bold
    /HSTitan-BoldItalic
    /HSUmbra
    /HSUmbra-Italic
    /HSUnicat
    /HSUnicat-Italic
    /HSUnis
    /HSUnisAlbe
    /HSUnisAlbe-Italic
    /HSUnis-Bold
    /HSUnis-BoldItalic
    /HSUnisCond
    /HSUnisCondAlbe
    /HSUnisCondAlbe-Italic
    /HSUnisCond-Bold
    /HSUnisCond-BoldItalic
    /HSUnisCond-Italic
    /HSUnis-Italic
    /HSUnisNegre-Bold
    /HSUnisNegre-BoldItalic
    /HSUniversitar
    /HSUniversitar-Italic
    /HSVertical
    /HSVertical-Italic
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /Hunedoara
    /Impact
    /Ipa-samdUclphon1SILDoulosL
    /Ipa-sammUclphon1SILManuscriptL
    /Ipa-samsUclphon1SILSophiaL
    /Isaccea
    /Jimbolia
    /Jupiter
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kartika
    /KauffmanrBold
    /Keypunchr
    /Latha
    /LcdD
    /Lehliu
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothicMT
    /LetterGothicMT-Bold
    /LetterGothicMT-BoldOblique
    /LetterGothicMT-Oblique
    /LiquidCrystalr
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /Lithos-Black
    /Lithos-Regular
    /LucidaConsole
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Maia
    /Mamaia
    /Mangal-Regular
    /Marigold
    /MatisseITC-Regular
    /MezzMM
    /MicrosoftSansSerif
    /Minion-BoldCondensed
    /Minion-BoldCondensedItalic
    /Minion-Condensed
    /Minion-CondensedItalic
    /Minion-Ornaments
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Regular
    /MiniPics-HeadBuddies
    /Moinesti
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MVBoli
    /Myriad-Bold
    /Myriad-BoldItalic
    /Myriad-Italic
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /Myriad-Roman
    /Myriad-Tilt
    /NebraskaFonetic
    /NebraskaPSMT
    /Nebraska-RomBold
    /Nebraska-RomRegular
    /NevisonCasD
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewsGothic-Bold
    /NewsGothicMT
    /NewsGothicMT-Bold
    /NewsGothicMT-Italic
    /Nueva-BoldExtended
    /Nueva-Roman
    /OCRA-Alternate
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OCRB-Alternate
    /Orator
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PabloPlain
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Paradiser
    /PMingLiU
    /Poetica-ChanceryI
    /Poplar
    /PosterBodoniBT-Roman
    /Predeal
    /ProseAntiquePSMT
    /PublicityGothicICG-Solid
    /Raavi
    /RCaslon
    /RCaslonBold
    /RCaslonBoldItalic
    /RCaslonItalic
    /Resita
    /RevueRNormal
    /RevueRPlain
    /RTimesBold
    /RTimesBoldItalic
    /RTimesItalic
    /RTimesNormal
    /Saligny
    /Salonta
    /Sanca
    /Sanvito-Light
    /Sanvito-Roman
    /Sascut
    /Scottr
    /Scriber
    /ScriberBold
    /ScruffPlain
    /Segarcea
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /Shruti
    /Sibiu
    /SimSun
    /Slobozia
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Sovata
    /Staccato222BT-Regular
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sygma
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonMM
    /TektonMM-Oblique
    /Tempo-HeavyCondensed
    /TempusSansITC
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesMacBold
    /TimesMacBolditalic
    /TimesMacItalic
    /TimesMacPlain
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /TimesRomanRBold
    /TimesRomanRBoldItalic
    /TimesRomanRRegular
    /TimesTMBold
    /TimesTMBold-Italic
    /TimesTMItalic
    /TimesTMRoman
    /Tirgoviste
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Turn-W
    /Turn-WBold
    /Turn-WBoldItalic
    /Turn-WCondensat
    /Turn-WCondensatBold
    /Turn-WCondensatBoldItalic
    /Turn-WCondensatItalic
    /Turn-WDemi
    /Turn-WDemiBold
    /Turn-WDemiBoldItalic
    /Turn-WDemiItalic
    /Turn-WItalic
    /TurnWNormal
    /TypoUprightBT-Regular
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /Utopia-Italic
    /Utopia-Regular
    /Utopia-Semibold
    /Utopia-SemiboldItalic
    /VendomeICG-Black
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Viva-BoldExtraExtended
    /Viva-Regular
    /Vrinda
    /Webdings
    /Westminster
    /Willow
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /Zimnicea
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


