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Pietrele
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Conexiune
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Allegro
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Cărţi poștale negre
I

Agenda plină până la ultima filă, viitor incert.
Odgonul fredonează o baladă apatridă.Ninsoare pe marea de plumb nemișcată. 
Odgonul fredonează o baladă apatridă.Ninsoare pe marea de plumb nemișcată. 
Odgonul fredonează o baladă apatridă.
Umbrele
Ninsoare pe marea de plumb nemișcată. Umbrele
Ninsoare pe marea de plumb nemișcată. 
se iau la trântă pe chei.

II

La mijlocul vieţii se întâmplă ca moartea să vină
și să ia omului măsura. Vizita aceastae uitată și viaţa continuă. Costumul însă
ș
e uitată și viaţa continuă. Costumul însă
ș

e cusut pe neobservate.
e uitată și viaţa continuă. Costumul însăe cusut pe neobservate.
e uitată și viaţa continuă. Costumul însă
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