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LEACUL
PENTRU FIECARE
Cu respect citesc din versuri ducând mâna la chipiu,
Fără harul poeziei fluxul vieţii „e pustiu”,
Mai constat că-n versuri, Tibi, ai ales o cale vie,
Ce-o redai prin sentimente în „Jurnal de pandemie”.
Ai curaj, prin căi morale, să ajungi la caracter,
Faci transfer de energie când în jur e doar eter,
Iată una dintre ele, devenită-n timp globală,
Distanţarea socială, e poveste, sau vitală?
Nu cunoaştem inamicul, soarta lumii e incertă,
Munca noastră e blocată prin urgenţă sau alertă,
Tu, prin Tine, lupţi cu rele ce în minte fac avarii,
Izvorâte din minciună şi ascunse în scenarii.
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Temele, prin ochii minţii, sunt oglinda raţiunii,
Ca o rază de speranţă ce dau drumul presiunii,
Să păşim, ceva mai sigur, prin aceste vremi riscante
Și s-aducem împreună, iar, trăirile galante.
Omenirea să petreacă şi prin cântec şi prin joc,
Într-o lume vindecată prin credință și noroc,
Iar prin gândurile tale de lumină şi culoare,
Domnul să trimită-n taină leacul pentru fiecare!
Prefaţă la vol. V, „Timpul pierdut. Jurnal de Pandemie”
Autor: general maior, prof. univ. dr. Petrișor Mandu
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01.

EU...
Azi vremile de se frământă
și mă îngroapă ca să mintă
ori dacă imnuri false-mi cântă,
voi răsări, căci sunt sămânță!
De soarta-n aer mă aruncă
în vremea tristă, rea și cruntă,
sunt cel ce cântă și iubește
și-ndată aripi îmi vor crește!
De aruncat voi fi în apă
ascuns de omenirea toată,
având oceanu-ntreg arenă,
voi învăța să fiu sirenă!

TIMPUL PIERDUT • TIBERIU FORIS

11

De focul vrea a mă cuprinde
când răul peste tot se-ntinde,
cuprins de flăcări mă avânt
prin apă, aer și pământ!
În lumea asta, mică, mare,
cu nori, cu ceață, ori cu Soare,
fie sunt trist, fie zâmbesc,
privesc în față, căci iubesc!
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02.

LUMINĂ ȘI CULOARE
În vremuri triste, vremuri grele,
când dorurile fug la stele,
când totul plânge și suspină,
eu vreau să văd, și văd lumină!
În vremuri de singurătate,
când răul este-n tot și-n toate,
când negrul fură din culoare,
eu văd culoarea prinsă-n floare!
În vremurile trecătoare
furând lumină și culoare,
eu zău nu vreau și n-aș putea
să fug plângând din viața mea!
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03.

AZI, LUMEA...
Azi, lumea tremură sub Soare,
iar negrul fură din culoare,
dar când mi-e greu și când mă doare,
dau liniștea puțin mai tare.
Azi, lumea plânge tot mai tristă
și vinovată că există,
dar când necazuri scriu în listă,
îmi trec cu plus tot ce mi-e lipsă.
Azi, lumea uită să zâmbească
și bucurii în noi să nască,
dar de m-oprește a vedea,
prin nopți pustii voi lumina.
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Azi, lumea dacă-i prinsă-n gheață
în noaptea fără dimineață,
cu ochi deschiși prind a cânta
și trec zâmbind prin soarta mea!
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04.

UN POPOR DE SUFLET
Un popor de suflet chinuindu-și vița
doar prin vremuri tulburi, neam cu Miorița,
rezistat-a-n veacuri fricii, disperării,
prea lovit de spada marilor imperii.
Cu un veac în urmă, cu tribut de sânge,
ne-am sfârșit tristețea, am sfârșit a plânge,
ne-am unit tot neamul și clădit-am iară
din provincii plânse, Țara Milenară.
Acum trei decenii, tot plătind cu sânge,
când credeam cu toții țara că va-nvinge,
ne-am unit cu alții, ne-am unit cu foștii,
tot cu prădătorii, cu călăii noștri.
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Și ne-am pus în frunte vânzători de nații,
alogeni de pradă, neamuri cu pirații
și mă-ntreb în plânset, când stă tot să piară,
mai putem noi astăzi să ne zicem Țară?
Au murit bunicii pentru Glia Sfântă
și prin Imnul Țării nemurirea-și cântă,
ca noi azi în lume, neam cu idioții,
să avem în frunte mincinoșii, hoții?
Asta e menirea, merită să piară
un popor cu suflet, Țară Milenară?
Printre neamuri crude și cu inimi sterpe,
să-și asculte Imnul și să se Deștepte!
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05.

ZERO
Un zero veșnic e-un ratat
chiar la putere de-i urcat
și nu-i capabil de vreun rol,
căci înăuntrul său e gol.
Și nu-i de glumă, te întreabă,
cu el de poți să faci vreo treabă,
iar lângă el te paște frica:
orice-nmulțești, îți dă nimica!
Conduși de nuli și nulitate,
votând zerouri colorate,
asta ți-e soarta, n-ai ce-i cere,
când nulitatea-i la putere!
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06.

RĂSCOAL A
Colo-n sat e bai și-i rău...
Azi, secuii din Ditrău,
mare, mic, cu toți se scoală
și au pus-o de-o răscoală.
Căci, la fabrica de pâine,
au venit și vin și mâine,
venetici, ciudați slujbași,
din Sri Lanka brutărași.
Și se tem cu toți, bădie,
ca rețeta să se știe,
moștenirea de la grofi,
pâinea coaptă cu cartofi!
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Este clar, ciudată treabă,
ca secuii să se teamă,
căci cei negri vin, să știi,
dintr-o țară SRI!
Și cum ăștia tuciurii
fac ca iepurii copii,
vor ajunge mulți și tari,
în curând majoritari!
Și cam tonți, precum îi știm,
vor dori trilingv regim
și cu toții vor vorbi
rom-maghiara-sri!
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