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„Perspectiva concretă a umanităţii 
îşi află expresia în literatură.“

Alfred North Whitehead

„Literatura, ca orice artă, descoperă viaţa.“
Ion Agârbiceanu
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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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VIOLETA BOBOCEA
România

Mottoul care mă defineşte:

„Cine crede-n zbor e stăpân peste zare.“
(Lucian Blaga)
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Sunt doar un trecător grăbit...

Sunt doar un trecător grăbit spre tărâmuri necunoscute...am totul 
şi ...nu am nimic, dar sunt atât de bogat sufleteşte! Viaţa e plină de 
surprize pentru fiecare dintre noi.

Am avut şi eu o viaţă la fel ca voi, am iubit şi eu la fel ca voi, am 
avut şi o slujbă, o căsuţă de care eram mândru, dar am crezut prea 
mult în oameni, am întâlnit nedreptăţi de tot felul...nu i-am înţeles 
niciodată pe acei oameni care simt o satisfacţie atunci când fac rău, 
dar răul e cel mai bun aliat al lor.

Am fost destituit din funcţie, iar casa am pierdut-o, pentru că nu 
o mai puteam întreţine...am suferit enorm! Dacă nu am mai avut 
slujba, îmi rămânea căsuţa visurilor mele, dar şi căsuţa s-a pier-
dut parcă în negura timpului, în ceaţa veacurilor, dar...mi-a rămas 
dragostea( aşa credeam) şi mă simţeam fericit, împăcat cu mine 
însumi: „Clipă, rămâi, eşti atât de frumoasă!“

Dar... cât să ţină o clipă? Doar o clipă! Se mai întâmplă să iubim, 
să suferim şi să pierdem! Când cineva la care ţii pleacă, aminteş-
te-ţi că frunzele, toamna, nu cad pentru că vor, ci pentru că a sosit 
momentul!

Partenera mea m-a părăsit( poate a sosit momentul!), pentru că 
nu se mai simţea în siguranţă, iar banii dispăruseră. Nu m-a înţeles 
niciun moment! Se spune că iubirea e ca vântul...n-o poţi ţine în 
palme!

Fericirea nu durează decât o clipă şi totul dispare! Nu o pot acu-
za! Aşa a simţit! Aş fi dat totul să-mi rămână acea oază de linişte 
care îmi mângâia sufletul...Iată-mă doar cu singurătatea în palme...
de acum doar ea îmi va călăuzi paşii, doar ea mă va alina în clipele 
triste şi interminabile care-mi vor mobila existenţa atât de încercată.

Ce trebuia să fac? Întotdeauna am fost un visător, dar şi un lup-
tător. M-am luptat cu vicisitudinile vieţii, am fost încolţit de oameni 
egoişti, dar am renăscut ca pasărea Phoenix.
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Aşa voiam să procedez şi acum, dar oare mai aveam puterea?
Eram singur cu gândurile mele şi am promis că nu mă voi da 

bătut, oricât de greu mi-ar fi în viaţă.
Mi-am dorit mereu să călătoresc şi m-am gândit că acum a venit 

momentul mult aşteptat! Unde? Oriunde mă vor purta paşii spre 
tărâmuri neştiute, astfel încât să nu mă opresc; oricum pierdusem 
totul...acum nu mai aveam nimic de pierdut.

Vreau să cunosc multe locuri, dar, mai ales, să cunosc oameni, 
expresia feţei, stările lor sufleteşti, frământările lăuntrice; poate voi 
întâlni în călătoria mea oameni mai buni, oameni care să poarte 
acea lumină în suflet şi în privire! Poate un miracol îmi va schimba 
radical existenţa! Cine ştie? Totul în viaţă e plin de neprevăzut!

Din puţinul rămas, am pornit la drum, încrezător în steaua mea!
Mă opream în câte- un loc şi ajutam la treburi pentru a-mi câşti-

ga existenţa şi cu bănuţii primiţi mergeam în alt loc, fiind fascinat 
de natură, dar oamenii din jurul meu erau tot mai preocupaţi, iar 
poveştile lor de viaţă erau uneori mai triste decât povestea mea.

Simţeam uneori nevoia să mă destăinui cuiva, poate vântului 
sau nopţilor liniştite, sau poate frunzelor ce cad nestingherite când 
toamna îşi intră în drepturi şi îşi face simţită prezenţa.

Aş vrea să mă spovedesc dimineţilor tăcute şi prietenoase, să as-
cund sub fiecare piatră toate frământările mele, toate suferinţele şi 
să le las acolo pentru eternitate, să nu cunoască nimeni nefericirea, 
suferinţa.

Uneori mă împiedic de nepăsarea toamnei, dar...aşa cum cad 
frunzele şi se risipesc, aşa se duc departe toate clipele petrecute 
cândva. Totul trece, se risipeşte...clipele trec, tăcerile şi dezamăgi-
rile noastre.

La Heraclit totul curge (îmi plăcea filosofia).
Doar cu singurătatea mă împac cel mai bine, e un interlocutor 

interesant, nu mă contrazice, are o culoare nedefinită.
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Doar în furtunile timpului scormonim tăceri ancestrale, dincolo 
de timp şi spaţiu, dincolo de amintiri, dincolo de noi înşine.

Mă-ntreb adesea ce am fi fără amintiri în clipele grele, în situaţi-
ile-limită? Doar ele ne mângâie sufletul.

Privesc copacii...sunt atât de semeţi, de triumfători!
Aşa trebuie să fie şi omul, să stea drept în faţa greutăţilor vieţii.
Aş vrea să fiu şi eu la fel ca acest copac. Se spune că fiecare co-

pac are un suflet, o legendă încrustată în scoarţa lui. Dacă îl îmbră-
ţişezi, îţi dă energie, vitalitate, forţa necesară să te lupţi cu destinul 
implacabil, cu viaţa, cu semenii pe care-i credeai aproape, dar ei au 
fost mereu departe de sufletul tău, departe de tot şi toate!

Ar trebui să învăţăm de la fiecare floare câte ceva, de la fiecare 
frunză., de la firul ierbii, de la fiecare copac...

Oricum, sunt atât de bogat sufleteşte, chiar dacă dezamăgirea nu 
m-a ocolit, mi-a fost soră, confidentă. Important este că am avut pu-
terea de a ierta de fiecare dată. Dumnezeu mi-a fost mereu alături, 
i-am simţit prezenţa. Mi-am făcut adăpost din vremelnicia clipei. 
Mă alintă doar frunzişul toamnei, îmi găsesc mângâierea în somnul 
ierbii, în blânda vânare de vânt, în răcoarea dimineţilor limpezi.

Nu am nimic, dar am totul...de la frunzişul toamnei la blânda 
batere de vânt, de la somnul ierbii la vremelnicia clipei.

Cu nostalgia lunii pe buze, îmi îndrept privirea către Dumnezeu, 
spre infinitele siderale cereşti, spunând în gând o rugăciune să-mi 
alin durerea. Nu sunt singur! Nu sunt decât un trecător grăbit spre 
alte zări albastre, spre desfrunzite stele, spre tărâmuri necunoscute, 
un pelerin la porţile tale, Doamne! Stau şi mă gândesc că viaţa este 
o ciudată comedie care amestecă dureri, dar şi bucurii, aşezând tris-
teţea lângă zâmbet, iar fericirea lângă suferinţă.

Aşa cum spunea Dostoievski, „omul cumpără fericirea cu preţul 
suferinţei“. Dar sunt un trecător grăbit...Mi-am dorit întotdeauna să 
admir marea .Acum o privesc cu nostalgie. Privesc marea învolbu-
rată...ce e val, ca valul trece.
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Ţărmul însingurat seamănă atât de mult cu mine... şi eu sunt 
aruncat pe talazul amintirilor. Se spune că în fiecare dintre noi ră-
sare un colţ de cer, un colţ de primăvară. Şi eu simt primăvara din 
mine, chiar dacă viaţa m-a încercat cu de toate, pentru că orice om 
singur are un ţărm la mare, important e să ai răbdare! Trebuie să 
crezi în acea lumină care ne va călăuzi paşii spre Dumnezeu, spre 
cer, spre iubire şi credinţă, spre lacrimă şi adevăr! 

Doamna cu ochi albaştri

Totul s-a derulat ca într-o poveste, dar povestea noastră neaş-
teptat de miraculoasă, s-a sfârşit...dar mai bine să încep cu primele 
întâmplări.

Era o zi de toamnă, ploioasă, o atmosferă dezolantă, bacoviană, 
într-un oraş din Ardeal, un burg medieval, în care totul este mono-
ton, doar rutina intervine de fiecare dată în vieţile noastre.

Locuim într-o căsuţă modestă, departe de centrul oraşului, dar, 
aşa micuţă cum e căsuţa, e a noastră, este „căsuţa visurilor noastre“, 
căsuţa cu muşcate la fereastră şi cu multă iubire în suflet; chiar dacă 
sunt multe de renovat, posibilităţile noastre materiale mult prea mo-
deste, ne împiedică să cumpărăm tot ceea ce ne-am dori.

Eu sunt fratele cel mare, fratele mijlociu este cu doi ani mai mic, 
iar mezina, prinţesa noastră, alintată de toţi, fiind cea mai mică, ne 
priveşte adesea cu duioşie, neştiind ce se întâmplă cu adevărat în 
familie.

Tatăl nostru a plecat la cele veşnice de când eram noi mici, iar 
mama s-a străduit din răsputeri să ne ofere cele necesare unui trai 
decent, dar, cu trei copii, viaţa este tot mai dificilă, tot mai grea, mai 
ales când începem să-i cerem mamei un telefon mai bun sau o ta-
bletă, iar mama, cu lacrimile pe obraz ne răspunde mereu, aproape 
la fel:
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— Dacă aş avea bani, credeţi că nu v-aş lua? Doar sunteţi puii 
mei dragi, dar ce să fac? Mă lupt şi eu cum pot cu viaţa asta, dragii 
mei!

Anii au trecut în zbor, iar noi am mai crescut puţin şi am ajuns 
să ne dorim tot mai multe lucruri, dar mama e tot mai neajutorată, 
cheltuielile casei fiind tot mai mari. Împovărată de griji, sănătatea 
mamei era tot mai şubredă. Fiindcă se simţea tot mai rău, am hotă-
rât să o internăm în spital.

Era o zi de duminică mohorâtă, când le-am propus fraţilor mei să 
mergem să o vizităm pe mama. Fraţii mei au fost de acord, dar, din 
păcate, nu ne permiteam să-i ducem mamei ceva de mâncare, pen-
tru că nu aveam bani. Sora mea a decis să ne ajute. Ne-am bucurat, 
neştiind despre ce era vorba...Şi-a amintit că avea într-un sertar niş-
te pufuleţi într-o pungă şi insista să-i ducă mamei ceva de mâncare.

Ajunşi la spital, am intrat cu sfială în salonul mamei, dar am 
observat că era foarte aglomerat, fiind zi de vizită.

Mama, când ne-a văzut, a început să plângă:
— Dragii mei, cât mă bucur să vă revăd!
Am îmbrăţişat-o pe mama, iar sora mea i-a dat repede pufuleţii 

pregătiţi cu grijă.
Mama a zâmbit, dar am simţit o tristeţe în acel zâmbet, tristeţe pe 

care, de altfel, o cunoşteam deja în privirea celei care ne-a dat viaţă.
Lângă patul mamei era o altă doamnă în acelaşi salon; ne privea 

zâmbind, dar nu prea avea timp de noi, deoarece avea musafiri. Ve-
nise în vizită o prietenă din Bucureşti, o doamnă frumoasă, elegan-
tă, cu ochi albaştri ca cerul, care ne privea insistent.

S-a scuzat şi a ieşit repede din salon. A revenit după o jumătate 
de oră cu o pungă plină cu bunătăţi, atât pentru mama, cât şi pentru 
noi.

Am rămas surprinşi văzând gestul doamnei. I-am mulţumit pen-
tru tot, iar mama, emoţionată, a lăcrimat. Oricum, am rămas plăcut 
impresionaţi de acel gest al doamnei cu ochi albaştri.
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Ne-am împrietenit imediat cu frumoasa doamnă; surioara noas-
tră vorbea atât de mult, dar doamnei îi făcea plăcere; i se citea bu-
nătatea pe chip...A luat numărul de telefon al mamei şi ne-a promis 
că ne vom revedea curând...

După o săptămână, mama s-a externat, iar toamna cea ploioasă 
şi posomorâtă s-a decis să plece de la noi. 

În locul toamnei s-a instalat iarna cea geroasă şi neprietenoasă, 
iar noi ne duceam existenţa în căsuţa noastră modestă, departe de 
lumea dezlănţuită, acolo unde nu se întâmpla nimic spectaculos, 
sau aşa credeam noi...

Au sosit sărbătorile de iarnă cu farmecul lor aparte, dar noi nu 
îndrăzneam să-i cerem mamei cadouri sau brad(deşi ne doream atât 
de mult!), deoarece înţelegeam situaţia şi ne resemnasem, dar cum 
totul e plin de neprevăzut, am primit într-o zi o cutie mare cu dul-
ciuri şi cadouri de la „zâna noastră cea bună“, de la doamna cu ochi 
albaştri...

Acea fiinţă minunată ne aştepta să ne petrecem vacanţa de iarnă 
în capitală. Nu ne-a venit să credem că este adevărat! Se pare că ci-
neva acolo sus ne iubeşte! Ne-am făcut bagajele şi am plecat într-o 
lume total necunoscută, dar atât de fericită, lipsită de griji...

Am admirat frumuseţile din Bucureşti, luminiţele, brazii împo-
dobiţi, parcă eram într-un vis...

Am primit cadouri minunate la care nu îndrăzneam nici măcar 
să visăm...L-am cunoscut şi pe soţul doamnei, un om bun, sociabil, 
comunicativ, care ne zâmbea şi ne dădea sfaturi de câte ori se ivea 
ocazia. A fost o vacanţă de neuitat; uneori închideam ochii, pentru 
că aveam impresia că totul se petrecea în vis, nu în realitate.

Aceşti oameni minunaţi, coborâţi parcă din lumea basmelor, nu 
aveau copii şi ar fi vrut să audă în casă zgomote, voci de copii, acel 
neastâmpăr copilăresc.

De atunci ne vedeam tot mai des, vorbeam la telefon cu „zâna 
noastră“, ne trimitea pachete cu tot felul de bunătăţi, iar noi aştep-
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tam fiecare vacanţă cu nerăbdare, pentru că fiecare vacanţă aducea 
cu ea alte surprize şi daruri, tot ceea ce ne lipsea şi ne doream atât 
de mult...

Mi-amintesc că era vară, iar noi eram alături de „îngerul nostru 
păzitor“, care ne spunea cu tristeţe în glas:

— Iar a trecut timpul atât de repede, iar voi trebuie să plecaţi din 
nou acasă. Mama voastră vă aşteaptă!

Eu, fiind cel mai mare, am spus:
— Ştiţi...noi nu mai vrem să plecăm. Vrem să rămânem aici, cu 

dumneavoastră! Mama va înţelege situaţia.
— Sigur? Vreţi să rămâneţi?
— Bineînţeles! am răspuns noi în cor.
Ne-a îmbrăţişat cu căldură pe toţi trei, i-am telefonat mamei şi 

i-am explicat totul.
De atunci, viaţa noastră s-a schimbat radical.
Eram adolescenţi, dornici de a explora necunoscutul, în căutarea 

pietrei filosofale, acea perioadă în care totul este posibil, totul ni se 
cuvine; locuiam într-o casă foarte mare, spaţioasă, elegantă şi nu 
duceam lipsă de nimic.

Fiecare avea camera lui, iar visurile din buzunare ieşeau la su-
prafaţă, rând pe rând, nestingherite.

Noi trăiam cu intensitate fiecare clipă: citeam, studiam, prin-
deam visurile din zbor.

Ne-am continuat studiile, aşa cum ne doream...
Noi doi visam să devenim muzicieni, iar providenţa ne-a ajutat.
Priveam spre cer, spre desfrunzite stele şi ne rugam să nu se 

spulbere visul nostru...
Noi cântam la vioară, iar surioara noastră la pian.
Muzica face parte din viaţa noastră, este o părticică din suflet.
Am devenit o familie de muzicieni. Mama ne vizita de câte ori 

putea, dar mergeam şi noi de sărbători să o vedem; eram atât de 
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bogaţi sufleteşte: aveam două mame şi un tată, o familie mare, o 
adevărată familie care ne iubea şi ne proteja, ne oferea totul.

Ce ne puteam dori mai mult?
Uneori visam căsuţa noastră de departe, locul copilăriei noastre, 

dar acum eram fericiţi, realizaţi, pentru că visurile noastre au deve-
nit reale.

Am cunoscut prima iubire, tot pe aripile muzicii; cred că şi fra-
tele meu mai mic a cunoscut iubirea, chiar dacă nu-mi spune, dar îl 
simt tot mai distrat în ultimul timp.

Se lasă seara, iar noi trebuie să exersăm, deoarece mâine avem 
examen. Se aud în depărtare cele două viori, dar şi un pian. Este o 
melodie nostalgică, aşa ca într-o poveste cu zâne şi prinţi, în care 
binele triumfă.

În amurg e vremea poveştilor, aşa, ca în Hanul Ancuţei, în po-
vestirile lui Sadoveanu.

Fiecare poartă în suflet o poveste minunată! Aşa s-a derulat şi 
povestea noastră, ca într-un basm demult uitat, într-un basm în 
care nimic nu e întâmplător...În această poveste poate vă regăsiţi 
şi voi...e o poveste plină de mister şi amintiri duioase, o poveste de 
dor şi recunoştinţă!

E povestea noastră! Să credeţi în visuri! Noi am crezut cu tărie!
Poate fi chiar povestea ta...nu se ştie niciodată!

De ce scriem?

Suntem întrebaţi adesea „de ce scriem“? Sau... avem vreun câş-
tig, vreun beneficiu (cum ar fi spus Moromete, când Niculae voia 
să-şi continue studiile).

Scriem, pentru că doar prin scris viaţa triumfă, viaţa însăşi are o 
culoare deosebită, se vede altfel.
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Scrisul este şi rămâne o carte de vizită pentru viitor, pentru ur-
maşi sau pentru criticii de mai târziu.

Prin scris devenim mai buni, zâmbim altfel, lăsăm răutatea de-
oparte şi interesele meschine, mergem braţ la braţ cu bunătatea, cu 
omul bun din noi, atunci când laşi totul şi îţi aşezi sufletul pe tavă, 
atunci când totul se deschide în jur, ca o aură de lumină.

Ţinteşti să ajungi sus, ai un ideal, doreşti din tot sufletul să ajungi 
în vârful piramidei.

Fiecare om are un ideal şi face tot posibilul să-l atingă, mai de-
vreme sau mai târziu.

Eram studentă şi într-o zi la ora de istoria filosofiei, profeso-
rul ne-a spus o pildă despre oameni şi despre idealurile lor, ceva 
foarte interesant despre dorinţa oamenilor de a ajunge în vârful 
piramidei, sau cum ar spune Marin Sorescu în „Iona“: „Ne punem 
în gând o fericire, o speranţă, în sfârşit ceva frumos“... fiecare 
doreşte să ajungă în acel vârf; dacă la un moment dat persoana re-
spectivă şi-a atins idealul mult visat, nu se va mai gândi la ceea ce 
şi-a dorit odinioară, ci se va îndrepta acum spre o altă ţintă, deci 
atenţia va fi acum canalizată spre un alt vârf...omul cât va trăi, va 
avea multe idealuri, visuri, un alt vârf se va profila acum şi tot aşa, 
la nesfârşit, depinde de noi şi de perseverenţa cu care acţionăm 
de-a lungul vieţii, depinde doar de noi în ce măsură dorim să ne 
atingem visurile.

Revenind la scris, el nu este decât o punte de legătură între pre-
zent şi viitor, dar asta nu înseamnă că nu întoarcem privirea spre 
trecut; trecutul face parte integrantă din noi şi ne raportăm de fieca-
re dată şi la clipele pe care le-am trăit cândva, demult.

Scrisul e ca respiraţia, precum aerul, este o mângâiere a sufletu-
lui; prin scris scăpăm de simpla uitare, comunicăm cu semenii, dar 
şi cu divinitatea; până şi lui Dumnezeu îi plac oamenii buni, acei 
oameni cu suflet mare, care vor să lase un mic semn din existenţa 
lor pe o coală de hârtie, chiar dacă „peste toate o lopată de ţărână se 
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depune“ (motivul deşertăciunii – vanitas vanitatum în Scrisoarea I 
a lui Eminescu).

Aşternând slovele pe hârtie, zâmbim viitorului, vieţii, suntem 
mesageri, ducem mai departe o răsuflare din acest veac, lăsăm o 
urmă, o dâră de lumină strecurată în carte şi în suflet, o încuraja-
re, un îndemn pentru ziua de mâine, zâmbim dimineţilor cuminţi, 
anotimpurilor (uneori vesele, alteori triste), izvoarelor dătătoare de 
viaţă, timpului nerăbdător...

Frumosul din noi trebuie strecurat în fiecare pagină, în fiecare 
cuvânt, bucăţi de suflet să lăsăm în stihurile noastre...
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CRISTIAN BODNĂRESCU
România

Mottoul care mă defineşte:

„Ochii care nu se văd se caută.“
(Cristian Bodnărescu)
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NICICÂND

Mă uimea acea privire,
Acel chip surâzător
Acel vuiet-amăgire
Şoapta unui singur dor.

Iar când roua dimineţii
Te scălda în a ei mare
Două mâini străvezii
M-apucau surâzătoare.

Gândul fără de fiinţă,
Tremurând la nemurire
Mă-nălţa acea dorinţă
Către zări spre împlinire.

Iar când ale nopţii zâne
Picurau o dulce şoaptă
Te priveam fără suspine,
Chip de lut, de mult uitată...

Faţa-mi cuprinzi în ogradă
Cu-ale tale sărutări,
Demonii luptă să piardă
Îngerii spun cuvântări.

Sub salcâmul fără umbre
Ne plimbam cugetători
Apăreau lumini sumbre
Ale veşnicei uitări.

Iar în miez de zi tu cauţi
Dulci cuvinte, dezmierdări
Promisiuni pe veci minţite,
Negre taine şi uitări.
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Holocaust pentru îngeri,
Doar minciuni eu îţi spuneam:
Tu zână în ale mele gânduri
Soarta ne-o pecetluiam.

Eu, un crai de viţă mare
Ce dădea porunci ascunse
Zeii – unica salvare
În ceruri demult apuse...

Seara, în umbra tăcerii
Eu garoafe îţi puneam,
Tu veneai în puterea verii
Noi pe ele ne-nchinam

Să fugim în altă lume
Căutând spre infinit,
Să plutim pe drum de spume,
Valea morţii am răzbit.

Iar când lumea cea de umbre
Cu-a ei mantie ne cheamă
Împreună vom pătrunde
În lumină să ne-adoarmă.

Secole de va rămâne
Umbra noastră în poveste,
Doar un tânăr o va spune
Trup fiinţei ce nu este.

Nicicând nu te voi atinge,
Nicicând nu te voi găsi.
Nicicând căutând prin sânge
Eu nu mă voi pricopsi.
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Peste cerul de poveste,
Peste codrul cenuşiu,
Tu, te pierzi fără de veste
Vis feeric şi pustiu.

LOCUL
Şi-am mers în zori pe câmpul gol 
Când păsări mari dădeau târcoale, 
Noi eram legaţi de-acelaşi sol
Pe cer pluteau aripile mascoale.

În zări măreţ se întrevede 
Codrul mare de atunci,
Şi obosiţi ne-om întinde
Pe locul nostru dintre lunci.

La prânz degrabă scoatem iar 
Bucatele pe iarba clară,
Locul nostru din calendar
Ne-aşteaptă fără să dispară.

În poala mea visezi şi taci 
La viaţa ca o vedenie, 
Apoi încet tu mă îmbraci 
În locul nostru din câmpie.

Plimbându-ne spre asfinţit 
În spaţii doar de noi văzute,
La poarta funerară am poposit 
În cimitir avem locuri cunoscute.

Pe cer pluteau aripi de foc 
Când păsări dădeau târcoale, 
Găseam mereu acelaşi loc
În zori de anotimpuri goale. 
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ÎN NOAPTE

Eram cu tine într-o nouă noapte 
Păşind încet să nu fim auziţi,
Doar vorbe calde îţi spuneam şi şoapte 
Se-aud încet sub teii despletiţi.

Erai frumoasă precum e o zână 
Plutind sublim în al ei zbor departe 
Cu flori de tei tu-mi împleteşti cunună
De mi-o aşterni tăcută-n miez de noapte.

Cu drag eu versuri sumbre-ţi dăruiesc 
Şi îţi dedic aleasă poezie,
L-auzul ei păsări în zbor bocesc
 Şi-n noapte se aprinde o făclie.

Zâmbind tăcută cu privirea-mi dai
Dulci mângâieri, dorinţi-ascunse
Pe tronul meu tu muză mă pui crai,
 Scriindu-ţi doruri nepătrunse.

Paşii noştri limpezi se-aşază în trecut
Ei se aud în treacăt, în noaptea de demult.
Noi coborâm din ceruri în albul aşternut
Scriind iubirea noastră pe-a foilor tumult.

Venind eu după tine să te cuprind odată 
Merg multe ore-n taină, dar nu ajung îndată
Tu-mi pari chiar lângă mine cum mă priveşti curată 
Eu merg mereu spre tine, mă chemi cu a ta şoaptă.

Eram în vis...
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