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„O literatură nu trăieşte prin 
cei ce scriu, ci prin ceea ce scriu.“

Tudor Muşatescu

„Gradometrul cultural al popoarelor 
e literatura, căci ea reprezintă 

averea sufletească a lor.“
George Coşbuc
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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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MIHAELA PODUŢ-IENUŢAŞ
România

Mottoul care mă defineşte:

„Cred că nicio carte nu rezistă dacă nu zideşti în ea 
o parte din sufletul tău.“

(Cella Serghi)
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Este un loc acolo 

Este un loc acolo 
Unde dealul a adormit în iarbă 
Şi l-au năpădit brânduşile de toamnă în somn
Este un loc acolo 
Unde un măr şi-a frânt braţul cândva 
Poate într-o iarnă când 
Un corb şi-a lăsat singurătatea 
Pe crengile pline de omăt
Prin otavă degete albite
Noduroase şi reci se răsfiră
Calci uşor să treci peste ele
Să nu le faci rău
Să nu îţi faci rău
Să n-auzi ţipătul vremii agonizând
În pasul tău tot mai greu 
În pulberea lor 
Şi totuşi 
Locul acela te cheamă 
Vrei să ştii dacă dealul visează 
Şi dacă nu
Tu însăţi nu eşti decât parte
Din vis
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În spatele pleoapelor

În spatele pleoapelor
În dimineaţa aceasta ţin ochii închişi
Ascult înflorind cicatrici 
(Ştii cum dor mai mult decât rana?)
Desenând harta tăcerilor mele
Cu urma unui eu 
Ducând mereu înspre tine
La răsărit şi apus
La miazănoapte şi miazăzi
– destin prins într-o pânză de păianjen
de bunăvoie –
În dimineaţa aceasta ţin ochii închişi
În spatele pleoapelor
Paşii tăi foşnind încă în mine
Trec prin rouă 
Ascult
O boabă îmi alunecă peste zâmbet şi peste
Cicatrici
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Să nu râzi de nebuna ce culege umbre

Să nu râzi de nebuna ce culege umbre
Acoperindu-şi goliciunea cu
Fâşii de realitate şi vis
Însăilate anapoda
Să nu râzi când dansează în ploaie şi apoi
Plânge lângă curcubeu
Ca în faţa unei porţi închise unde
Revine mereu
Să nu râzi când trece lipită de ziduri
Înflorindu-şi în palme
Sângerii trandafiri
Să nu râzi
Ea simte atunci cum
În piatra nepăsătoare
Zvâcneşte ceva
Nu-şi aduce aminte ce
Dar doare
Acolo şi în tremurul bărbiei
Să nu râzi când din albul ochilor goi ies
Sie însăşi ademenitoare năluciri
Când tace o melodie tristă
Zâmbind
Tu ştii că
Ea din umbre toarce lumină şi îmbracă
Toate stelele stinse în iarbă?



 GALAXY • vol. 4 11

Cânta o chitară 

Cânta o chitară 
Într-o seară de mai
Peste umărul meu
Îndărătul 
Ochiului prăfuit ca 
O vitrină cu toate manechinele
Fără chip
Decolorate şi goale
Undeva se stingea o ţigară 
Într-un hohot strident şi 
Scrâşnetul unui scaun ruginit 
Pe beton 
Ziua ridica stoluri de 
Vise gri peste umbra 
Unui clopot bătând 
De vecernie
Un înger căzuse din cer 
Şi asculta
Îşi pusese aripile sub genunchi
Lângă el 
Şchiopăta viaţa 
În pălărie i se strânseseră cumva
Treizeci de bănuţi
Dar
Peste toate 
Cânta o chitară
Într-o seară de mai
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Nu

Nu
Nu m-ai primit decât pe prispă
E drept mi-ai pus un ştergar pe genunchi
Mi-ai rupt dintr-o pâine caldă încă un colţ
Şi-un măr făcut poame mi-ai dat să mănânc
Te grăbeai
Nici tu nu mâncase-şi nimic
Şezi dar să ştii că nu ştiu când mă-ntorc
Ai rostit
Ori de vrei poţi să pleci
Roua s-a zvântat pe cărare când te-ai dus
Aveai cerul în ochi şi nici nu m-ai privit
Poate ştiai că n-am unde să merg
Nici uşa în urmă n-ai tras
Şi-am rămas să aştept
Asfinţitul
Vedeam pe masă carafa plină
De abia de băuse-şi o gură din ea
Mi-era să intru nepoftită sfială
Şi setea pe buze sărată
Poate ai o fântână pe aicea şi
Am să scot o găleată cu apă
Mi-am zis
Să fie proaspătă
Când vii
Şi să-mi treacă şi mie de sete
Poate ai să zici
Intră ia carafa şi umple-o
Apoi vino
În casă
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Când luna îţi alunecă-n fotoliu

Când luna îţi alunecă-n fotoliu,
Trezind un greiere adormit în glastră,
Pe paginile albe de pe masă,
Măcar în vis, mai scrii povestea noastră?

Mai vezi, zâmbind, cum umbre pe perete
Te atrag în joc, ori tremură sfioase,
Când mâna-mi mică îţi dezmiardă fruntea
Şi gândurile-ncearcă a-ţi descoase?

Când încruntarea-ţi oţeleşte ochii,
Certând copilul pripăşit în mine,
Mai ştii, în colţul cu tăceri, atuncea,
Cum mă ascund, cătând furiş la tine?

Şi cum târziu, ziarul când îţi cade
Iar mersul lumii o clipă s-a oprit, 
S-a molcomit în venă-ţi, sub bărbie,
Abia atunci, te laşi puţin iubit?

Când luna îţi alunecă-n fotoliu,
Pe paginile albe de pe masă,
Doar eu mai scriu. Cerneala e din lacrimi,
Spre ziuă, nici o urmă nu mai lasă.

Măcar observi că filele sunt goale?
Măcar citeşti, în urmă, uneori?
Nu le arunca! Poate-ntr-o noapte lungă,
Ţi-or ţine de urât, până spre zori.
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CRISTIAN BODNĂRESCU
România

Mottoul care mă defineşte:

„Capul plecat sabia nu-l taie, însă nici nu-l cruţă!“
(Cristian Bodnărescu)
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ÎNTREGIREA
(lui Samson)

Ne-om trezi iar în coliba 
Fără pereţi mari, doar lut 
Vom vedea lumina albă 
Ieşind din mormântul slut.

Doar aşa să avem pace 
Şi odihnă-n sfânta cale, 
Pe cărările sărace
Din nou să pornim agale!

Cine-n toată lumea mare 
Să nu aibă vis divin,
De-a părăsi coliba călare 
Pe un pegas spre cer senin?

Lasă iarăşi să străbată 
Şi prin uşi, şi prin fereşti 
Bucuria absolută
A-nvierii Dumnezeieşti!

AMURGUL GOL
Eram in primăvară
Şi seara ne plimbam,
În grădina cea stelară
De mijloc eu te ţineam.

Cu bujorii din obraji
Erai mai ruşinoasă,
Sub pantofi călcam pe coji
În grădina de acasă.

Sub bătrânul nuc atunci
Se auzeau vieţuitoare,
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Eu te protejam în veci
De tăcerile amare.

În straie albe apăreai
Cu rochie de mătase,
Angelic amurg surprindeai
Doar un joc de santase.

Dar seara noi ne plimbam
În parcul cel efemer,
La bal atunci valsam
Sub steaua de pe cer.

Pe astre negre tu veneai
Cu sori fumurii în prag,
Din cerul veşnic de cădeai
Şi viduri ne luau cu drag.

Eşti zâna nopţilor albe
Când la dans ne învârteam,
Sub rochia-ţi de bal veneam
Două astre-n ceruri nalbe.

Acum ai veşminte rupte
Iar mulţimea te loveşte,
În epoca de regrete
Biserica te răstigneşte.

În infernul pe pământ
De focuri eşti mistuită,
Chinuită de rugul sfânt
În ceruri vei fi cinstită.

Nu cred în timpul efemer
Când ceasul nostru a venit,
Văd Îngerul Morţii cel nictemer
Şi tot ce-i viu s-a năruit.
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Noi straie alese acum tu ai
În zorii zilei foarte reci,
Sufletul se-nalţă-n rai
Frumosul trup e mort pe veci.

În patru scânduri tu prezinţi
Frenetica rochie de seară,
Şi nimic nu poţi să simţi
În negurile de afară.

Două sicrie vin etern
Plutind pe fluviul morţii,
Ceasul ne ia patern
Venim pe apele sorţii.

Iar timpul nostru a trecut
Căci nimic nu posedăm,
În viaţă ne-am cunoscut
Spre Domnul acum urcăm.

MÂNA TA
Lumină din lumină 
Astfel a început,
Îi împleteai cunună 
Precum te-ai priceput.

În anii ce-au urmat 
De mână fata-ţi luai, 
Visul tu îl vedeai
Erai îngândurat.

În parcul din poveste 
Adesea te plimbai,
Fiica îţi aducea de veste 
În drumul spre serai.
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Lumea noastră e aici
Fără de timp şi spaţiu,
Poveşti tainice îi zici 
Despre un alt solstiţiu.

În cercul vieţii important
În seara cea frenetică, 
Cinau la ceasul sfânt 
Un tată lângă fiică.

Şi mâna-ţi de părinte 
Mereu o prelua,
Erau doar jurăminte 
Că nimeni n-o va lua.

Dar anii vieţii au trecut
În lumea asta mare, 
Fiica te-a petrecut
La ultima strigare.

La crucea-ţi stă acum 
O doamnă, e bătrână
Venea de pe acelaşi drum, 
Pe mormânt a pus cunună.

În vise eraţi frumoşi 
Eterni tineri, vorbeaţi, 
În parc zâmbeaţi duioşi
La moarte nu vă gândeaţi.

Dar vremea nu se amână 
Bătrâna fată vine, 
Lumină din lumină
Ea a pornit spre tine.

Că nimeni n-o va lua 
Erau doar jurăminte, 
Mereu o ocrotea
Doar Mâna-ţi de Părinte.
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