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Insula fericirii – Ruga – De unde începe lumea 
George ROCA - Cavaler de Clio 

 
Insula fericirii 

  
Încercăm cu toţii să supravieţuim 
în secolul acesta a turbulenţei 
creându-ne în imaginaţie 
mici insule 
unde evadăm atunci când  
nu mai putem face faţa 
uraganelor şi cutremurelor 
care ne înconjoară. 
  
Acolo,  
pe insula noastră  
jucăm şotron 
chiar dacă nu ne mai ţin balamalele, 
gângurim ca bebeluşii, 
ne aşezăm pe tronul regelui 
fără să ne fie frică de pedepse, 
sărutăm şi ne iubim 
cu toate vedetele intangibile 
ale lumii moderne. 
  
Acolo, 
pe insula fericirii noastre 
este veşnic primăvară. 
  
Acolo 
suntem mereu tineri 
şi sănătoşi 
şi veseli 
şi buni! 
  
Câteodată, 
când pe insula fericirii 
ne simţim singuri, 
invităm prieteni dragi 
să ne însoţească 
şi să împărtăşească 
bucuriile noastre. 
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Şi astfel, 
se produce o simbioză 
care vindecă sufletul 
de toate relele pãmântului 
făcându-te să gândeşti curat 
atunci când te reîntorci la realitate. 
------------------------------------------------ 

Rugă 
  
Trei flori, 
o porumbiţă, iarbă verde… 
O, Doamne, dă-mi măcar 
doar câţiva ani în dar! 
Dar dă-mi atâţi câţi se cuvine 
să-mi pot vedea nepoţii mari, 
să pun un pas pe Lună, 
de care-mi este dor 
şi unul col’ pe Marte 
şi-apoi pot să... mor! 
În timpul viitor, 
arată-mi Universul 
şi-arată-mi calea bună 
ce duce-acolo-n cer. 
Nu îţi cer nemurirea, 
dar, nici n-aş vrea să pier… 
  
O, Doamne,  
fă-mi în voie, 
dă-mi ani-câţi am nevoie, 
să-mi pot permite, 
o, Doamne sfinte... 
necunoscutul să-l dezvălui. 
Şi apoi, Ţie mă-nchin,  
poţi să mă laşi să mor puţin 
pe un câmp cu iarbă verde 
şi la cap cu trei flori, 
cu-o porumbiţă-n braţe 
şi-un teanc de carţi noi, 
să am ce să citesc 
atunci când mă trezesc... 
la Judecata de Apoi! 
  
-------------------------------------------------------  
  

De unde începe lumea 
  
Astăzi, 
Lumea începe la tine 
şi se termină la mine! 
Democratic ar fi ca mâine  
lumea să înceapă la mine  
şi să se termine la tine. 
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Pentru tine, 
lumea poate începe din America, 
sau din Insula Pitcairn, 
sau din Sikim, Nauru, Botswana,  
sau chiar de pe Chomolugma... 
Pentru mine, 
lumea începe din România 
şi se termină în Australia. 
Punct! 
Pentru unii, 
lumea începe de la ei 
şi se termină tot acolo! 
Ei şi restul lumii! 
Pentru alţii, 
fără coloană vertebrală, 
lumea începe de la 30 de arginţi  
şi se temină la trădare. 
  
Lumea, 
poate să înceapă pe Pământ 
şi să se termine 
la capătul Universului. 
  
Pentru mulţi dintre noi,  
lumea începe din clipa  
în care ne cuplăm  
la Internet... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


