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 Aceste “poezii cu dedicaţie precisă” sunt versuri 
ocazionale dedicate şi adresate lui Florentin 
Smarandache, sub formă de felicitări (“floricitări”) 
cu ocazia sărbătorilor de Florii (“Florinalii”), 
colectate din arhiva scriitorului de Amalia Mia Pop 
şi ilustrate cu fotografii din arhiva AdSumus sau 
din Internet.

 Texte poetice de Eugen Evu, Gh. Niculescu, Mircea Monu, 
George Anca, Marinela Preoteasa, Nicolae Maroga
Enceanu, Janet Nică, George Roca, Mari Neagu

4



lui Florentin Smarandache

Absolutul paradox ne este

acesta că grăbim

alergând înainte,

ca să prindem din urmă

Timpul.

Eugen Evu
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Timp electrizat (pe cerul mexican)



Eu îţi doresc să înfloreşti,

să rodeşti,

să te îmbogăţeşti,

mulţi ani să trăieşti

şi să ne paradoxeşti!

Gh. Niculescu
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Podul cu gânduri: Berry Head Arch, Newfoundland, Canada
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Cum Fibonacci, cu-al său şir,

Sorta numere, abitir,

Iar Galilei lucra în Turn,

Fiind chiar foarte taciturn,  

Din New Mexico, în Pisa,

Florentin nu  plânsu-mi-s-a

Că Turnul... se-nclină!

(Oltenii n-au vină!)

Mircea Monu
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Urcarea în jos:
Cascada Bigăr, 
Caraş-Severin, 

România
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cum zbori te văd cu ochiul aripii rupte

pe rugăciunea neam de părinţi năimind

potopiţilor stropi oaspe înstrăinatul

d'aer ancestru respirestru Alkyone Gyr

happy Hyperion pe prima linie coborâm

cum n-am mai fost ieri la teatru da' mate 
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matic pohod plimbarea exilului Daniel(a) 

Potaisa Ieud(ox) fericirea neutrosofică

trebuie să ne vedem ştii multe şi nu-mi spui

Dumnezeu a dat României pământ arabil

stea logos(tea) şi voi euforii de după joi

poarta de lemn cu lanţ şi pericol de moarte

George Anca
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Gură de metrou din Stockholm, Suedia
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Zbor în ceaţă (Alaska, USA)



Nu uita pentru noi înşine, unul:

Dumnezeu nu are nevoie de spioni

de exegeţi de reciclatori

nici de popa şapcă cu mâna dreaptă suspectă

sub sutana neagră neutrosofică:

de mâna cu durerea-fantomă a amputării

cea pe care o săruţi numindu-l

„Părinte”. Sau mai ştii? „Ştii tu ceva...”

Astfel îmi şopti trans-lucidă

Libelis drago, ochiul compus al Tahionului...

Eugen Evu
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Fracturi (în Mina Nica, Chihuahua, Mexic)



Praful de aur înnebuneşte

creierul investitorului ridică

ştacheta mercenarului aduce

bucurie nebunilor, iar pe iubiţi

îi lasă liberi şi fericiţi, cu palmele captive şi vii,

cu inima încărcată de fericire,

dragostea îi învăluie ca un voal invizibil,

ca-ntr-o tornadă a iubirii veşnice

mereu căutându-se, mereu regăsindu-se 

mereu mai îndrăgostiţi şi mult mai tineri.

Marinela Preoteasa
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Disciplina rutinei (Mare Island Naval Shipyard, Vallejo, California, USA)



Îţi trimitem azi o floare,

La mulţi ani de ziua ta,

Ocrotit să fii sub soare,

Florentine din America...

Nicolae Maroga Enceanu

19



20

Culori în oglindă (pasărea Mandarin)



Florentine, Florentine,

De la mine pentru tine,

Nu murături,

Să mă-njuri,

Ci urături!

Nu jumări,

Ci urări

Peste ţări

Şi mări!

Nu fraude,

Ci laude!

Nu libaţii,

Ci ovaţii!

Nu pauze,

Nu clauze,

Ci aplauze!
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Nu mirosuri,

Ci paradosuri!

Nu miroase,

Ci paradoase

În carne şi oase,

Nimic de-a-ndoase!

La anu, babanu’,

Şi la mulţi – culţi

Ani – fani!

Janet Nică
florentinitul şi smarandachitul

22



23

Şedinţă de păsări
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Făgăraşii în ceaţă



De pe internet,

Am să vă spun drept

Că asta doresc,

Să vă-mprietenesc,

Baciu’ american,

Matematician

Şi pe cel german,

Tot ... matician!

Primu’, paradoxist,

Celalt muzicist şi...

avangardist!

George Roca 
baciu de la Antipozi

către Florentin Smarandache & 
Paul Piştea

25



26

Întrunire cu absenţi



Privirea mea te-a adus lângă mine  

ca un strigăt american de primăvară, 

în privirile noastre nu este loc 

decât pentru cerul nostru

şi ziua noastră şi noaptea noastră.

Noi doi şi universul. 
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Ca şi-n începuturile lumii, 

ca şi-n prezentul fără mai multe feţe

ca şi-n viitorul curat al îndrăgostiţilor.

Tu şi eu, ca nişte limbi de foc,

ardem cu fiecare clipă trecută, 

cu fiecare clipă ce va urma,

respirăm, învăluţi în veşnicie.

Marinela Preoteasa
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29
Câmpuri în Moravia, Cehia
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Apus de soare în 
La Jana, Spania



Azi, în ziua de Florii,

Mii de flori vă dăruiesc!

Un ghiocel timid să vă zâmbească

când gerul iernii nu mai pleacă.

O floarea soarelui să strălucească

când nori grei ascund un soare.

Un roşu trandafir,

când crezi că iubirea a dispărut.
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Şi unul alb şi nepătat,

să ştiţi că prieteni adevăraţi

există încă.

Şi o albăstrea, 

atunci când în mare v-aţi scălda

şi pentru când, să şi zâmbeşti, e trist.

O floare de colţ, în gând

să o purtaţi - noroc aduce ea.

Şi flori de crini

ca să mai credeţi şi în Sânziene.

Şi când viaţa ca un deşert vă pare,

aduceţi-vă aminte,

şi ciulinii-s tot o floare.
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Vă dărui şi panseluţe, şi camelii,

bujori, narcise şi brânduşe.

Violete şi cu margarete,

orhidee, margarete, azalee,

cu ale lor culori să vă pictaţi

tabloul vieţii cât mai vibrant.

Mari Neagu
Plymouth, MI
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Gradinile Fuji, Japonia
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La fiesta del tiempo, Morrella, Spania
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Ad nauseum, Pafos, Cipru
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Apollo la fereastră, Cipru
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Pod veneţian, Cipru



... Carele eşti în cercuri

Literare şi peste hotare

Priimeşte şi această antiscrisoare

Dragă domnule Nea Rotaru

Mare ştab ot Bacău

De unde era şi Bîrgău

Şi Bacovia şi Genaru

Sfinţească-se numele Tău

Vie Împărăţia Ta critică

And eteroclitică
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Prefacă-se pre voia Ta istorică

Neutrosofia retorică

Pâinea noastră cea de toate zilele

La catedra de Limbă

Unde tocescu-se pilele

Cea Lirică and onirică

Prin exegeză vampirică

Când ninge când plouă

Dă-ţi-o   matale şi nouă

Şi ne iartă nouă ale noastre greşale

Paradoxale
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Precum iertăm şi noi

Greşitelor noastre de-acum şi apoi

Şi nu ne lăsa în ispită lumească

De la origini şi până în viitor

Paradoxul fiind că tocmai trăiesc deci mor

Tu, ce mă slăvişi cu nume de părinte

Al paradoxismului prin joc de cuvinte

Taică Ion Rotaru al bibliei de după Noe

Cum te-a slăvit Geo Stroe !

Aşa grăit-a! Murişi fericit

După ce opera-ţi s-a tipărit

Iaca, din Mexico City aici te invoc

La un pelin axiomatic de poloboc
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Facă-se ce de bine zis-ai de mine

Cât mai ţine

Ursita de la origini şi până-n present

Adicătelea din 10 decembrie 54

Când fu-i a mă naşte la Bălceşti

Din dulce soroc tescuit în poveşti

Moşit de ursite

Matematicheşti smărăndeşti

Olteneşti nu greceşti!

I pak datu-v-am ştire

cu americănească smerire

prin “ exerciţii poetice”şi “formule

pentru spirit şi spriţ”, 42



and “ sentimente prefabricate” (cu şliţ)

şi cu “ poeme cu probleme”

Şi teoria numerelor S(n) 

este cel mai mic întreg

astfel încât S(n) este divizibil cu n”..

Nea Rotaru saltare, Ahoe!

De la mine şi Geo Stroe

Şi de la Evu, al doilea Noe,

Şi după aia de la nea Ghiţă Huricani

Ceva mai în amonte de Petroşani
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Şi desigur de la terţe geniale

cucoane

(inclusiv aia cu păr de fuior

dar nu pe cap ci pe picior)

Mi se făcuse de ducă

Pe vreme de toamnă şi boale

Ca alea din abataje şi din furnale

De care suferă literatura română

Aia necenzurată nici kurlingoasă

Nici şmirghelită, ci aia, vezi bine,

Care reîncepe cu mine -

nu cu Sorescu Marin ! 
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(Matale ţi-a cam scăpat puţin)

Iaca n-am ce face pe-acilea

(acum îs prin China) -

Opresc acest poem că s-a luat lumina

Şi din visky and soda îmi fac un cocktail

Mă poţi citi şi în Braille?

Tatăl nostru şi-al celor lăsaţi repetenţi

Din liceu

Mi se făcu dor de un trăscău

Că a lui e tăria ce crapă borcane

Şi îngheaţă metafore pe meridiane
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În numele şi prenumele pe şestache

A Fiului Smarandache!

I pak dau de ştire că fost-am bănuit

de Premiul Nobel, dar m-au şmecherit

Aşa să îi ajute tizul meu încifrat
Florentin:

Hauk! AMIN!

Eugen Evu
(parodie după Florentin Smarandache)
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47
Barjă în Alaska, SUA
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Timpuri. În Cipru



49

Cuptor 
grecesc
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Aşezare mediteraneană



51

Vapor în larg
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“Versuri
aproape

chinezeşti,
scrise ca 

Paul Claudel 
pe evantai.”

Dr. George Anca




