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SAL A DE FORŢĂ

JUCĂRIA DE VORBE
Cuvintele sunt, desigur, cel mai puternic
drog folosit de om, afirmă Rudyard
Kipling. Iar poetul și scriitorul Tudor
Arghezi, la rândul său, notează că „Nicio
jucărie nu e mai frumoasă ca jucăria de
vorbe”. Redactarea poeziilor-jocuri de
cuvinte, pe care o propunem de această
dată, a fost o adevărată provocare
intelectuală pentru membrii Cenaclului
„Iulia Hasdeu”, întruniţi la una din
ședinţe. Jocurile de cuvinte fiind foarte
diverse, sunt pe placul tuturor; or, ele
ajută la îmbogăţirea vocabularului, la
dezvoltarea creativităţii, la cultivarea
gustului artistic. În textele redactate,
tinerii creatori au avut libertatea „să
se joace” cu termenii folosindu-și
cunoștinţele, talentul, îndemânarea,
dând dovadă de insistenţă, pentru că,
vorba poetului, ușor nu e nici cântecul…
Iulia IORDĂCHESCU

Origini
Am îndrăznit să zgârii cu creta
Un zid de pe insula Creta
Două litere: α și β
Fără să știu, am aflat mai târziu,
Inventasem alfabetul.
Ene în lene
Moș Ene când nu vine pe la gene
Se ascunde în cuvântul lene.
Rodica GAVRILIŢĂ

Fizică
Visători în univers,
Noi călătorim.
Vai, ce mare astru,
Cât e de albastru!
Cineva zice șiret:
– Femeia-i cuantică!
Altul, mai isteţ:
– Ba nu, este antică!
Accidentul

Monopol
iau o cAnă,
îmi beau ceaiul de romaniţă
scriu poeme-n ikebAnă,
o schiţez pe Gioconda
cu o pAnă
și zâmbetul ei se desprinde
din zid
descopăr că devin o ciupercă elfică
înrădăcinată în ospiciul nr. 19
și... nebunia asta, într-o clipă
momentAnă...
se transformă într-o rAnă
Nicoleta IFTODI

Suflă vântul cu furie
Și dezbracă-o păpădie.
Păpădia-n disperare
A pornit în căutare.
– Cine știe vreo magie
Să-mi coasă o nouă ie?
Miriam MUNTEANU

Despre ură…
Cuvântul tortură este plin de ură,
Și-n bubuitură este multă ură,
Chiar și-n cătătură este niţel ură.
Dar în natură, în cuvântul măsură
Și în cultură, nici urmă de ură!
Iulia COJUȘNEANU

A(L)TITUDINI

Accentul „plimbăreț”
Harnică precum albina
E și vesela Sabina.
Pentru c-a spălat vesela,
A primit ea caramela.
Fetițele
Nouă fetiţe cochete,
Talentate și brunete,
Au câte-o rochiţă nouă
Și cosiţe câte două.
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ORAŞUL SIBIU,
ÎN TOPUL CELOR
MAI FERMECĂTOARE
ORAŞE DIN EUROPA
Oraşul Sibiu din România se numără printre
cele mai fermecătoare oraşe din Europa, care
trebuie vizitate cât mai curând posibil, potrivit
site-ului american The Huffington Post.

Maria FĂRÂMĂ

Aceeași stare
Spicele cerșesc o rază de soare.
Ce cântece duioase îngână glasul lor!
Cine încet pășește în lanul sunător
Începe a cerși, de altfel, moare.

despre inocenţă altfel
corpurile acestea timpurii
îşi purifică substanţa până la
ultima celulă
ultima bază purinică
purtând şosete p u r p u r i i
în care până şi inocenţa se vrea repetată
Ana-Mihaela NUŢA

EU
Fac jocul mEU
Scriu lângă un șeminEU
Mă regăsesc într-un esEU
Îmi creez al meu trasEU
Să ajung la PrometEU
Victoria MĂRGINEANU

Printre aceste oraşe se numără şi Sibiu din
România. „Acest oraş pietonal prietenos are
un nivel superior (oraşul de sus, n.r.) plin de
numeroase locuri istorice, care este completat
de un nivel inferior (oraşul de jos, n.r.) cu case
situate pe străzi pietruite. Nu este de mirare că
a fost Capitală Culturală Europeană în 2007”,
se spune pe site-ul The Huffington Post.
Alături de Sibiu, pe lista oraşelor fermecătoare
din Europa recomandate de site-ul american
se numără: – Bibury, considerat „cel mai
frumos oraş” din Marea Britanie, Giethoorn,
despre care se spune că este „Veneţia Olandei”,
Eguisheim din Franţa, Bruges din Belgia,
Colmar din Franţa, Gruyeres din Elveţia,
Alberobello din Italia şi Cesky Krumlov din
Republica Cehă.
The Huffington Post este un site american de
informaţii şi un blog agregator de ştiri fondat
de Arianna Huffington, Kenneth Lerer şi
Jonah Peretti.
Sursa: romanialibera.ro
Selecţie: Daniela NAGARĂ
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Lunatici
Unul prin altul
Noi mergem
Aproape fără frică.

Jurnaliştii de la The Huffington Post le
recomandă turiştilor nouă oraşe europene,
a căror mărime poate varia, dar care au în
comun acelaşi lucru – farmecul, informează
Mediafax.
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Victoria LUCA

