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„Cu toţii murim. Scopul nu e 
să trăim veşnic, ci să lăsăm 
în urmă ceva nemuritor.“

Chuck Palahniuk

„Un gând frumos poate fi ca o biserică 
în care omul îşi odihneşte sufletul.“

Regina Maria a României
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Cuvântul editorului
Editura Globart Universum din Montreal, Canada, deşi aflată la 

o mare distanţă geografică de ţara mamă România, este una dintre 
editurile din diaspora care ţine să publice şi să promoveze scriitorii 
români din întreaga lume oriunde s-ar afla, înţelegând să-şi aducă 
astfel propria contribuţie în promovarea şi susţinerea literaturii, a 
culturii şi a spiritualităţii româneşti în lume.

Aflându-ne la cea de-a treia aniversare dorim să păstrăm tradi-
ţia şi să marcăm aceste frumoase aniversări prin realizări literare 
de excepţie. Dacă la aniversarea unui an de la înfiinţare am sărbă-
torit prin lansarea revistei tipărite POEZII PENTRU SUFLETUL 
MEU, revistă de literatură artă şi cultură a românilor de pretu-
tindeni, iar la aniversarea de doi ani am sărbătorit prin lansarea 
antologiei UNIVERSUM antologie de literatură contemporană a 
autorilor români de pretutindeni în cinci volume, iată ca acum a 
venit vremea să marcăm împlinirea a trei ani de activitate prin lan-
sarea antologiei cu titlul GALAXY antologie de ecouri literare, au-
tori români contemporani.

În cele patru volume ale antologiei Galaxy veţi găsi creaţii lite-
rare de excepţie, într-o gamă diversificată de poezii, proză, eseuri, 
piese de teatru, poveşti, aforisme, epigrame, ghicitori etc., ce vă 
vor purta într-un periplu de frumos şi bucurie prin fascinanta lume 
a slovelor. Un periplu ce va oferi cititorului satisfacţia de a desco-
peri fărâme din abundentul har divin cu care au fost înzestraţi.

Creaţia literară indiferent de genul literar şi de tematica abor-
dată, reprezintă comoara sufletului scriitorului, este modul prin 
care scriitorul trăieşte, respiră, se exprimă şi se adresează lumii, 
el creează pentru că aşa crede şi simte, sau aşa i-a fost hărăzit 
de Dumnezeu. Darul său este o ofrandă pe altarul creaţiei, este 
un deschizător de drumuri şi un aducător de lumină, antrenând 
nemărginita energie a slovelor într-un ritm sublim, presărat cu in-
finite sclipiri sufleteşti
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Poetul prin versurile sale unifică celestul şi realul, ziua cu noap-
tea, natura cu fiinţa, spiritul cu inima, pământul cu cerul pe ritmici-
tatea corzilor diamantate ale inimii,dansând la nunta creaţiei într-o 
armonie a iubirii universale, căci aşa cum spune Dante Alighieri 
în „Divina Comedie“, „Iubirea mişcă Soarele şi celelalte stele“ iar 
toate acestea curg dintr-un izvor infinit şi nesecat al creaţiei. 

Autorii, izvoare nesecate de frumos, vă invită să participaţi la 
acest dans al constelaţiilor cuvântului, plămădit din lutul iubirii 
eterne, într-o coregrafie unică cu tematica universală. 

Abordarea unei tematici universale dă şansa fiecărui scriitor să 
strălucească precum un astru pe bolta literaturii contemporane, să 
aştearnă pe filele de carte din faţa cititorului, creaţiile pe care le 
consideră potrivite, fie ca sunt cele mai noi creaţii ale sale sau cele 
pe care doreşte să le lase „moştenire“ generaţiilor viitoare.

Fiecare scriitor sau poet este acel fascicol de lumină divină, 
care luminează prezentul şi viitorul, fiindcă operele sale literare nu 
mor odată cu sfârşitul vieţii sale pământeşti continuând să dăinuie 
peste veac oferind viitoarelor generaţii o bogată şi variată comoa-
ră literară 

Stele ale literaturii române contemporane din întreaga lume 
şi-au dat mâna şi s-au unit într-un ecou al talentului literar, spre a 
străluci în antologia GALAXY

Vă invit, dragi cititori, să vă îmbogăţiţi spiritul şi sufletul cu 
aceste superbe creaţii ce vă sunt dăruite din inima! 

Johnny Ciatloş-Deak
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AURELIA RÎNJEA
România

Mottoul care mă defineşte:

„Inima mea e o vioară la care Poezia cântă o Doină
(Aurelia Rînjea)
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COPIL FRUMOS 

Vino în patul meu
Cum făceai odată
Când mă puneai
Să îţi citesc poveşti
Până adormeai
Când te-nvăţam
Rugăciunea
Strigătul tău
Îmi înfloreşte timpul
Spiriduşii tăi
Urcă pe umeri
Scutură anii
De iernile singurătăţii
Dirijezi
Vieţile celor din jur
De parcă eşti zeu
Iar noi păpuşi
Copil binecuvântat
Lasă-mi toamna
Să-mprumut
Puţină culoare
Pentru amurgul meu
Diluat de ploi
Învaţă-mă să înot prin el
Să fiu din nou copil 
Precum am fost ieri

CÂNTEC
Laurei Bretan

Pentru mine
Eşti cel mai frumos poem
Dăruit românilor
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De Dumnezeu 
Glasul tău mângâind 
Adevărul nostru de Ţară
Care încă doare şi speră
Care încă plânge şi cântă
Cu aripi de înger te înalţi
Din memoria acestui popor
Frumoasă Floare de Românie
În sufletele noastre eşti şi vei fi
Muzica noastră celestă 
Cutreierând pe plaiuri de tricolor
Pribegind prin lume
Viorile ce plâng în noi
Doina noastră străbună
Cu nostalgia reîntoarcerii acasă
Eşti sunet ce creşte-n lumină
Eşti simfonia vieţii 
Dorul nostru călător
Eşti bucurie şi Ţară 
Care ne aştepţi în pridvor
Pasăre poposind în poeme
În Lumea care începe cu tine
Eşti atât de frumoasă
Ca o duminică de mai
Viaţa acordând-o dimineţii
Cu ram de Lumină
Cu ram de măslin de alun de copil
Eşti cea mai frumoasă poveste
În care ne regăsim 
Sublimă şi albă flacără
Uvertură de rai pogorând diafan
În sufletele noastre de români



10 GALAXY • vol. 2

DE CRĂCIUN 
 
Singură de Crăciun
Cu paşi tăcuţi aştept
O linişte de stea
De bradul coborât 
Din munte
Să prind în el
Aripi de îngeri
Cărţi cu poeme
Visând cum odată
Cu toţii făceam roată
Nu pot să inventez
Nici să răscumpăr
Timpul
Stau adunând
Bucăţi de copilărie
Şi te privesc în ochi
Cum dai mâna cu mine
Singurătate
Din spatele dorului
Precum umbra plânge
Lipită de şevalet
Noroc că sufletul meu
Te priveşte
Cu iubirea lui de poet
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TĂCERI

Cafeaua cu gust nepereche
Are o tristeţe
Prin care trece
Singurătatea
Pe un bulevard
Fără bănci fără castani
Înfloreşte mov
Printre firele de iarbă
Pe asfalt se aud tăceri
Şi cântece de nisip

TE-AM AŞTEPTAT

Ai trecut pe lângă mine
Fără să mă vezi
Jucai la ruletă să câştigi
Mereu o altă femeie
Te-am aşteptat în aceeaşi gară
Pe acelaşi peron
Dar tu ai luat alt tren
Te-am aşteptat
La o lansare de carte
Dar nici aici nu m-ai văzut
Erai îndrăgostit 
De personajul feminin
Dintre coperte
Avea sufletul meu
Dar nu l-ai recunoscut
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CA UN DESCÂNTEC 

Când îmi spui Iubito
Cerurile coboară pe pământ
Mă urci în braţe 
De parcă aş fi prima femeie
Care îţi limpezeşte 
Drumul spre lumină
Ca un descântec de poveste
De Lună nouă
Mă-mbraci în versuri 
Lungi de noapte
Din care nu am cum 
Să mă desprind 
Şi nici nu vreau
Când îmi spui Iubito
Tu eşti cerul
Eu călătoresc prin el 

INCERTITUDINE 

În singurătate
Noaptea îţi freamătă
Prin trup ca un vis 
Ce nu-şi găseşte locul
Într-o taină
Picurată din cer 
Cuvintele rătăcesc
Prin văzduhul temător
Neştiind
Unde e răsăritul
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ORIENTARE

Ne rotim fiecare cu planeta lui
Pe orbite adiacente
Eu în partea de centru a inimii 
Tu în nordul minţii tale
Eu cu iubirea la braţ 
Tu cu raţiunea căutându-mă
Pe aleile goale 
Ca o trecere spre nicăieri
Ţi-am văzut scânteia din suflet
De care nu ştiai 
Cu lumina mea ţi-am limpezit 
Partea aceea de viaţă 
Care stătea în întuneric
Cu stingerea venită mai devreme
Prea mult zgomot în mintea ta
Atâta linişte în inima mea
Treci prin tristeţea mea desculţă 
Prin singurătatea ca o iarnă 
Să găsim un numitor comun
Să ajungem la un echilibru 
În care să putem da mâna
Dacă nu şi inima
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FIOR 

Sărutul tău 
Un codobelc înamorat
Adumbrit după ploaie 
Pe spatele meu
Lasă urme adânci 
Să le simt şi când lipseşti
Sânul meu de zăpadă
Se topeşte de dor 
Pe o ramură verde
În cămaşă de pânză albă
Într-un fior de primăvară

RĂSĂRIT

Îmi aşez şevaletul
În balconul 
Cu vedere la şosea
Soarele tău 
Dintr-un unghi obscur 
Îmi ocroteşte culorile
Pe care le amestec 
Cu ulei de in 
De levănţică de candelă
Să devină una 
Din care să te decupez 
Din realitatea ta
Din povestea divizată în doi
Care caută acelaşi crochiu
Cu ochi de lacrimă
Din care să răsari violet
Să nu mă uiţi
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PERIPLU

Merg prin iarba sângelui tău
În picioarele goale 
Înfiorate de zăpada aşteptării
Cu siguranţă mă vei încălzi
Tremurând ca o secundă
În vârf de catarg
Cu focul aprins între noi
Cu aromă de brad
De cuptor cu poveşti
De forme care se îmbrăţişează 
Doar din când în când
În infinitul care ne lasă
Să devenim unul 

IPOTEZĂ

Dacă am trăi doar noi doi
Pe-o insulă
Nu am avea nevoie
Să ne spunem ceva
Cuvintele 
S-ar metamorfoza
În oglinzi 
Şi ne-am recunoaşte
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ALICE PUIU
România

Mottoul care mă defineşte:

„Pe ţărmul unui crepuscul încrustat în arsul cerc...  
spre miezul cuvântului divin.“

(Mircea Eliade)



18 GALAXY • vol. 2

Paiaţe rătăcite – Tăcerile unei scrisori fără destinatar
(fragment)

Un frison dimensional al obiectelor străbate înfometarea ochiu-
lui avid de-a fi limita către care tind neîngăduite spaţii şi singură-
tăţi decupate dintr-o sufocare de culori topite-n retorte alchimice 
de ceruri, şi albul hârtiei plesneşte fruct copt dintr-un gest abia 
ascuns sub covoarele literelor ce trezesc aroma visului. Mi-ascund 
degetele sub ultimul rând scris pe-o frunză de lună şi texturile moi 
ale umbrelor descompun încăperea în ecuaţii vagi despre eşecul 
unui ţărm cucerit de raţionalul banal dintr-o roată dinţată cu gust 
de rugină şi-n jocul respiraţiei masa mea pătată de oboseli şi regre-
te se pierde câmpie în aşteptarea dintre parantezele timpului. Nici 
lampadarul nu mai acceptă monotonia acestui loc desuet, în un-
ghiul strâmb dintre perete şi perdea abajurul coase iluzii şoptite de 
păpuşile reinventate printre crăpăturile tencuielii... uite, aici zăresc 
un chip scos din tiparul grabei, sforile sunt trase spasmodic de-un 
păpuşar ce-şi învârte pupila în ritmul unei pulsaţii lemnoase, şi 
sforile curg mai departe-n aburul tremurat al luminii, şi păpuşarul 
e-o paiaţă şi ritmul se repetă neobosit într-un infinit sacadat de 
semne şi chipuri de mucava. Mă lipesc de pelicula dimineţii şi-n-
cerc să slalomez printre rafturi şi ceşti uscate-n cearcănele chiuve-
tei şi în sfârşit ating tăcerea bucătăriei, dar ochiul unui bufon cli-
peşte scenă dintr-o piesă jucată de spectatori, gestul hohotit al 
buzei de ceară stăpâneşte hotarul şi-l încolăceşte de glezna mea şi 
nu-mi rămâne decât să-i urmez textul... mâna ezită, degetele sunt 
doar o plutire pe clanţa prinsă-n luciul apatic din stânga uşii şi un 
frig segmentat în ocolişuri şi întoarceri de semne peste linoleumul 
zgâriat mă aruncă plictisit în rumoarea cernelurilor distilate de cu-
riozitatea pasului. Trec ziduri peste umbra mea, nici străzile nu 
m-aşteaptă, treptele de gresie de la intrarea în „cafeneaua verde“ se 
lăţesc ca o gură ce-ar vrea să-nghită platitudinea sonoră a străzii, 
iar deasupra intrării e doar un banal afiş pe care colbul abia mai 
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lasă respiraţia unui gri opac să înşire pete dintr-o vopsea crăpată şi 
abia se zăreşte „verde“... restul e doar resemnare şi goana mea ire-
ală răzbate printre fire nevăzute, aţele trag de mâini trecătorii, pă-
puşarul păpuşarului se-ascunde după burlanul spart din colţul flo-
răriei aşteptând poate să fie tras de un alt păpuşar şi-n zloata 
bufonilor de carton mă strecor, vânt sfios adunând în buzunare pe-
tice dintr-o lume uitată în tăcerea mea de copil. La intersecţie se-
maforul amuţeşte brusc într-o deşirare de siluete şi ochii mi se 
pierd prin stufărişul de nori, ca o hartă a altei lumi ce-n vârtejul 
unei febre tomnatice destăinuie cărarea spre comoara închisă într-o 
literă de cer şi mi-amintesc brusc cum mă strigau copiii prin clasa 
a treia „Minutarul norilor“... rămâneam împietrit pe trotuarul din 
faţa şcolii şi număram timp de un minut câte forme luau norii. Me-
morii de fum şopteam, uimit de contururile grăbite într-o continuă 
zbatere, uite un nas încovoiat şi puternic, parcă ar fi profilul vânză-
torului de covrigi care apare în faţa şcolii la ora unsprezece, are o 
spatulă metalică cu care bate-n gard să anunţe prezenţa coşului cu 
miros de cocă rumenită, dar soneria dă năvală plesnind zidurile, 
sunetele ţopăie vesele acompaniind strigătele noastre de puştani 
înfometaţi de cele douăzeci de minute, pauza mare, mare cât un 
covrig uriaş pistruiat cu susan, dar norul se-ntoarce spre dreapta, o 
parte din moliciunea albului translucid se înnoadă ghem şi se cu-
fundă într-un somn albăstrui şi n-a mai rămas decât un fluture cu o 
aripă străvezie şi cealaltă aripă se-adânceşte într-un suspin de frun-
ze zimţate, iar eu din când în când mă uit pe ceas, mă apropii de 
finalul jocului, a trecut un minut şi-am numărat deja 17 memorii de 
fum... dar claxoanele huruie nerăbdarea acestei zile înghesuite în-
tr-o viermuială fadă de termite, mă smulg din visarea insulei pe 
care am naufragiat un minut, iar semaforul clipeşte îngândurat altă 
repriză dintr-un joc fără scor. Trecătorii mă ocolesc, deja au luat 
startul spre celălalt trotuar, mă dezmeticesc din vânătoarea mea 
surdă de forme eterice, o singură memorie de fum, o barcă plutind 
spre acoperişul clădirii ce-adună douăsprezece şiruri de geamuri 
fumurii dincolo de care oamenii sunt doar semne de întrebare şi 
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printre ei cineva scrie paşii unui păpuşar... îmi vine să râd, un zâm-
bet larg îmi surprinde obrazul, mi-amintesc când te-ai apropiat de 
mine, era ultima săptămână de şcoală înainte de vacanţa de primă-
vară, caişii din spatele şcolii scuturau licurici fugari din albul îm-
bujorat printre ramurile visătoare şi toţi copiii goneau pe străzi să 
ajungă mai repede acasă, doar eu la intersecţia din faţa şcolii pân-
deam aventura minutului destăinuit de visul norilor şi-n liniştea 
acelui albastru neînţeles te-ai strecurat ploaie de soare în spatele 
meu şi aroma de scorţişoară mi-a înflorit pe ochi, mâinile tale tre-
murau râs despletit din ochi de cais Gata! A trecut minutul. Ce-ai 
descoperit?... Dincolo de intersecţie strada silabiseşte vitrine şi co-
paci, fuiorul de oameni mă destramă în această rostogolire mereu 
grăbită, ocolesc un capac şui ce-abia acoperă o gură de canal, rădă-
cinile unui tei fierb concav săltând noduros trotuarul tocit din faţa 
unei terase, e-o goană continuă printre fâşii de culori şi gesturi 
trunchiate de zgomotul monoton al străzii, iar eu simt cumva în 
ceafă sprâncenele transparente ale înaltului ascuns în magma nori-
lor şi brusc aud o fojgăială unsuroasă într-un tomberon din faţa 
unei porţi. Un cerşetor scotoceşte calm printre sticle, cutii scofâl-
cite şi rămăşiţele unui buchet de flori, mirosul acru adună vineţiul 
unor fâşii de ziar pe mâinile crispate-n gunoiul vânturat, hainele 
bătrânului foşnesc ca un hârâit de cartoane şi-mi atrage atenţia o 
pată ciudată pe mâneca lui roasă de timp, recunosc barca din norii 
abia zăriţi dincolo de hăul clădirii cu douăsprezece etaje şi nu-mi 
pot stăpâni privirea. Mă holbez uimit şi omul tresare... barca se 
leagănă pe mâna osoasă, omul se dă un pas înapoi, dau din umeri, 
bâlbâi ceva şi m-afund pe-o străduţă lăturalnică. Abia mă dezmeti-
cesc printre maşinile parcate ce-nghesuie strada într-un labirint de 
plopi şi câini ghemuiţi printre pietrele scâncind umbre brumate sub 
streşinile caselor rămase din alt veac, viţa de vie dintr-o curte se 
franjurează în acolade cu miros verde de vacanţă şi deodată lumina 
ţese litere pe asfaltul copt de rotundul unei piaţete... ochiul fuge 
nerăbdător spre bolta proaspătă a zilei, acum norii culeg virgule 
dintr-un text calculat pe marginea unei foi uriaşe... două mâini 
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se-adună-n clipa unei rugăciuni, mă bucur de nebunia jocului... 
memorii de fum... dar cineva bate-n geamul din apropiere şi tresar. 
La fereastră un chip de femeie alunecă suav printre perdelele prin-
se-n ceară de crizanteme... se aude o cheie cum deschide hotarele 
de dincolo de gard, o uşă scârţâie alb şi-n poartă apare acelaşi chip, 
plopii-şi scutură tăcerea peste faţa ce-mi zâmbeşte, ridurile femeii 
contrastează cu viul lucios din privire, glasul înfăşurat în moltonul 
palid al anilor mă cuprinde cu braţe ce-împrăştie blând mirosul 
vioriu de câmp înflorit... Am primit o scrisoare de la Dumneavoas-
tră, era demult, când nepoata mea abia începuse şcoala, dar vă rog 
intraţi, să vă odihniţi un pic... o urmez prin pânza apoasă de tufe şi 
umbre grele ce umplu spaţiul îngust al unei grădiniţe unduind me-
lancolic gene din norii ce încă mă urmăresc. Încăperea foşneşte de 
hârtiile pe care le risipeşte mâna nerăbdătoare a bătrânei pe supra-
faţa sticloasă a unei măsuţe ovale. Pe-atunci nepoata mea îşi nota 
zilnic formele norilor, auzi ce idee?! Spunea că sunt memorii de 
fum... Vocea mea doar un vălmăşag de puncte împrăştiate pe covo-
rul adâncit sub papucii clipind ciucuri legănaţi de pasul femeii... 
Apoi a-nceput să deseneze formele norilor... şi dintr-un sertar apa-
re o mapă plină de planşe... Desenele ei, vrea să ilustreze cartea cu 
aceste acuarele, spune că sunt sufletele scrisorilor Dumneavoas-
tră... V-a căutat de mai multe ori dar nu v-a găsit... după accident 
nu v-aţi mai amintit nimic, se pare, nu? Şi ochii ei ard cărbune şi-
mi despică sufletul în mii de bucăţi, pe covor cioburi colorează 
dungile crem, un pahar spart împrăştie camera într-un alb decolo-
rat de răcoarea unui dezinfectant, ating somnul pereţilor şi nişte 
aparate sforăie anost numere pe-un grafic ondulat de tăcerea dintre 
gratiile patului, deasupra noptierei o coală lipită cu scotch pe pere-
te flutură un desen cu o barcă şi două perechi de ochi zâmbesc pe 
marea abia înjghebată din curbe timide... Delia, strigă literele stri-
vite-n colţul din dreapta şi eu mă pierd în sufocarea sticloasă din-
tr-o fărâmă de nor şi tu-mi acoperi ochii cu miros de scorţişoară şi 
râzi: Gata! Ce-ai mai descoperit? Câţi spiriduşi ai prins în minutul 
norilor? 
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Maestrul orb

un gol risipeşte strâmb
oraşul peste cuvinte
ovalul fărâmiţat de noiembrie
scrie umbre printre virgule şi oameni
duminici legănate-n vocala unei păsări
locuiesc insomnia albastrului peticit
de-un zâmbet de înger
străzi conjugă galben 
incertitudinea rotundă dintr-un vis
învăţ asprimea culorii decojite
pe zidurile mâzgălite de tăceri orfane
trotuarul din stânga aşteptării
e-un coridor înghesuit într-un verb 
măştile rombului coagulează
singurătăţi prin iarba gravitaţiei
o tastă viscoleşte ecranul
risipit în pupila unui manechin
vitrinele curg litere dintr-un text 
golit de sensul respiraţiei
surâsul tău şopteşte metafore
rătăcite-n oglinzile copacilor
e-o frică pliată pe umărul somnului
ca un număr ghicit de-un fluture orb
unde şi cine? când şi de ce?
te-aşez vers în trandafirul întrebării
şi-n ochi de zăpezi clipeşte
asimetric maestrul jocului de go
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Călător prin golul amorf

senzaţia golului amorf
absoarbe tăcutul locuit de lume
iluzii nevindecate mocnesc rotund 
în ceaşca albastrului ciobit
printre virgule orfane şi frunze de îngeri
geometrii dintr-un galben sonor
aprind cărările unei absenţe
sensul zilei deznoadă verbe
dintr-un amestec de gesturi rănite
silaba unui mesteacăn foşneşte
pe geamul agăţat de-o şoaptă
printre paginile acestui adio frânt
te strecori insomnie de fluture
febra unui acordeon plăsmuieşte
valsul unui ieri în care te-am ascuns
decorul spart vântul bolnav
tăietură oblică luna-n oglinzi abulice
corăbii cuvintele din palmă
bazarul cu pânze de păianjen 
murmură ţărmul lui octombrie
odaia cer fără uşi sau ferestre
atârnă de bagheta scamatorului
pe masă doar noaptea dintr-un sărut
scrie versul tău
călătorule
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Zodia îngerilor necitiţi

mirare destrămată din pielea gândului
te rostogoleşti semn de plecare
pe treptele unui verb orfan
silabisind amurgul
dintr-un clopot de psalm clătinat
în tăcerea boltită de-o literă
pe dealul fără întoarcere
fără zecimală fără surâsul tău
intersecţii din transparenţa cuvântului
descompun nins tăcerea 
în cuşca cu îngeri necitiţi
cineva clatină o lume
prin frigul entropic din oglinzi
vis rană umbră
într-o palmă de copil
pe buza ta ultima clipă de iubire
şopteşte mesteceni
în subsolul paginii de noiembrie
când textul împrăştie pe străzi
zăvoare pe partea lunii
neizbăvite-n fracţii de sentimente
e-o desprindere din hăul trotuarelor
ca o gură fără chip 
înghiţind spasmodic 
metafora răstignită de inima ta
şi-n buzunarul nopţii un singur bilet
spre oraşul rătăcit
pe cărarea dintr-un vers de măr
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De-a v-aţi ascunselea cu umbra lumii

fâşii din săptămâna pestriţă
virgule încreţite în textul odăii
rugină oboseala din literă
o frunză pe ecranul peticit de lună
semaforul picură silabe 
pe sensul unei aşteptări fără peron
respiraţii acoperişurile serii
şoptesc singurătatea clipei
în ultima strofă de lumină
vertical albastrul din tăcere
ca o-nviere pe crucea toamnei
jumătate de copac visul cuvintelor
cealaltă jumătate zăpezile oraşului
în care un copil 
se joacă de-a v-aţi ascunselea
cu umbra lumii
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